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ÚVODEM

OBSAH:
Národ sobě

Kdysi dávno v  rozechvělých pubertálních letech jsem, jsa 
hloubavý typ, z ryze praktických důvodů studoval jakousi se-
xuologickou příručku. Pojí se k tomu příhoda, kdy jsem, nále-
žitě poučen, navštívil místní Narpu, abych si koupil příslušný 
ochranný prostředek. Červený od  hlavy k  patě jsem přiškr-
ceným hlasem vyslovil své přání, a  protože mému mumlání 
pochopitelně nebylo rozumět, musel jsem je opakovat. Proda-
vačka se poté odebrala pro žádanou pomůcku do zadní části 

prodejny, odkud na  mě zahulákala na  celý krám: „S  pudrem, nebo s  olejíčkem?“  
Myslel jsem, že se propadnu hanbou.

Ale zpět k  tématu. Ve zmiňované publikaci byly zveřejněny výsledky průzkumu 
mezi tehdejší mládeží ohledně používání antikoncepce. Na otázku, jak často ji pou-
žívají, byla nejčastější odpověď: někdy.

Autorka knihy vysvětlovala, že v  tomto případě je „někdy“ v  podstatě totéž co 
„nikdy“. Vidím v tomhle závěru silnou paralelu se současnou situací s používáním 
respirátorů. Mít respirátor jenom někdy, někde a nějak nasazený je z hlediska šíření 
koronaviru stejně účinné jako chodit bez respirátoru. 

Bohužel musíme konstatovat, že naši občané zhusta předepsaná opatření nedo-
držují. Mimo jiné to vedlo k  uzavření dětských hřišť. Kdyby na  nich návštěvníci 
– dětští i dospělí – aspoň dodržovali rozestupy, mohla být otevřená dodnes. Stejně 
tak je o víkendech k vidění spousta lidí, kteří se pohybují po městě na procházkách, 
v hloučcích a bez respirátorů. Není to specialita Roztok, je to obecný jev.

Výsledkem bude další prodlužování současného stavu, kdy se nesmí nic, nikam 
a s nikým.

Už takhle je to stěží k vydržení. Ale není zbytí. Pomocí s přečkáním téhle doby mo-
hou být drobné radosti a potěšení. O některých možnostech v čísle píšeme. Věnuje-
me se také pozoruhodnému počinu s názvem Národ sobě – kultura tobě, který bylo 
možno sledovat v televizi v přímém přenosu z Národního divadla v Praze v sobotu 
6. března. Obzvlášť potěšující je pro nás dvojitá roztocká stopa, kterou je možno 
v tomto projektu nalézt.
Slogan Národ sobě dostává nový, ryze současný význam. A netýká se jenom kultury. l
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INFORMACE Z RADNICE

V současné době by již měli být očkováni 
téměř všichni senioři nad 80 let, kteří o to 
projevili zájem. Město řadě z nich pomoh-
lo s  registrací, některé málo pohyblivé  
seniory odvezli na  očkování pracovníci 
městského úřadu. Praktičtí lékaři ve městě 
jsou připraveni zajistit očkování pro své 
pacienty, bohužel k  tomu zatím chybí to 
nejpodstatnější – vakcíny. Věřme, že se si-
tuace co nejdříve zlepší. Našim praktickým 
lékařům i všem, kteří s očkováním pomá-

hají, v čele s paní radní Drdovou, moc dě-
kuji.
Město získalo několik set respirátorů, 
v nejbližší době je rozdělíme mezi nejpo-
třebnější. 

O postupu příprav rekonstrukce průtahu 
městem jsem na tomto místě psal v minu-
lém vydání Odrazu. Povrch páteřní silnice 
ve městě je po letošní zimě tak katastrofál-
ní, že vyžaduje neprodlenou opravu. Právě 
připravujeme smlouvu na plošnou opravu 

průtahu, na  níž se budou podílet město, 
kraj a soukromý dárce, kterému srdečně dě-
kuji. Poděkování patří také náměstkovi 
hejtmanky Martinu Kupkovi a  našemu 
místostarostovi Tomáši Novotnému. Nebu-
de to pouhé zalátání nejhorších děr, ale 
oprava souvislých celků vozovky vyfrézová-
ním a položením nového asfaltu v ceně asi 
tři čtvrtě milionu korun.

Probíhá rekonstrukce vlakového nádraží. 
Náhradní parkoviště, která jsme v  dolních 
Roztokách zřídili, zatím nejsou příliš využí-
vána, zejména kvůli snížené mobilitě obyva-
tel, ale věříme, že své uplatnění vbrzku na-
jdou.  l

S přáním pevného zdraví

Vážení	spoluobčané,	prožíváme	stále	značně	obtížné	období.	Epidemie	
koronaviru	nepolevuje,	a	tak	nastoupila	nepříjemná	omezující	opatření.	
Bohužel	vláda	je	neumí	hodnověrně	vysvětlit.	I	přesto	si	vás	dovoluji	
požádat,	abychom	je	dodržovali.	Vím,	že	někteří	občané	těžce	nesou	uzavření	
dětských	hřišť.	Bylo	to	těžké	rozhodování,	ale	nakonec	zvítězila	přísnější	
varianta,	bohužel	hlavně	proto,	že	právě	na	dětských	hřištích	lidé	nedbali	
na	bezpečnostní	opatření.	Jakmile	to	epidemiologická	situace	dovolí,	určitě	
hřiště	otevřeme.

Slovo starosty

Výroční�zpráva�a�daňové�
příjmy�města
Radní schválili výroční zprávu o poskyto-
vání informací podle zákona, též výroční 
zprávu o vyřizování stížností a petic. 

Starosta Jan Jakob předložil výhled daňo-
vých příjmů obce a rovněž opatření, kterým 
radní souhlasili s navýšením příjmů obce.

Cihelna�pokračuje,�vede�se�
debata�o�bilingvní�výuce
Přitakání se dočkaly i vícepráce na základ-
ní škole Cihelna, tamní méněpráce též, to 
vše v celkovém objemu 146 000 Kč. Radní 

rovněž vzali na  vědomí změnu projektu 
slaboproudých rozvodů a prvků v nové zá-
kladní škole Cihelna a uložili odboru sprá-
vy města přepracovat odpovídajícím způ-
sobem zadávací podmínky a  změnit 
termín vyhlášení soutěže na tuto dodávku 
na 1. 3. 2021.

Radní souhlasili se žádostí základní ško-
ly, aby některé předměty byly od příští-
ho školního roku vyučovány v anglickém 
jazyce, a  požádali zástupce zřizovatele ve 
školské radě, aby tento záměr podpořili.

Radní V. Drdová předložila záměr vydat 
deskovou hru My z Roztok a Žalova coby 
jednu z forem primární prevence rizikové-
ho chování. Rada záměr podpořila.

Dementia�v�Roztokách
Následoval zápis z jednání sociální komise 
a schválení příspěvku vdovám a vdovcům, 
stejně jako příspěvek paní X na úhradu re-
habilitačních terapií. Radní přitakali také 
žádosti organizace Dementia, která chce 
za úplatu využívat prostory klubu seniorů 
v Havlíčkově ulici. 

Studie�proveditelnosti,�
stavební�záležitosti
Radní se seznámili s hodnocením výběro-
vé komise zakázky Zhotovení studie prove-
ditelnosti výstavby domu seniorů v Rozto-
kách a  schválili firmu Newton Business 
Development jako vítěze tendru s  cenou 
239 000 Kč bez daně. 

Vzhledem k tomu, že v té chvíli bylo 10 za-
stupitelů, kteří se chystali zúčastnit jednání 
osobně, jevilo se odložení jednání na poz-
dější datum jako rozumné řešení. Náhrad-
ní termín byl stanoven na pondělí 8. břez-
na. Jenže od  27. února byl na  území ČR 
vyhlášen nový nouzový stav včetně opatře-

ní, které mělo za  cíl maximálně omezit 
kontakty mezi lidmi. Mimo jiné minister-
stvo vnitra doporučilo, aby se zasedání 
obecních zastupitelstev konalo pouze v ne-
zbytných případech, tam, kde hrozí nebez-
pečí z  prodlení. Žádný takový osudový 
bod se na  programu zasedání nevyskyto-

val, takže nakonec se většina zastupitelů 
dohodla, že únorové jednání se neuskuteč-
ní a všechny jeho body se přiřadí na pro-
gram příštího zasedání, které je plánováno 
na 31. března. O jeho průběhu se tedy do-
čtete v dubnovém Odrazu.

 l

Dlouhá městská rada v únoru

Zastupitelstvo, které nebylo

Únorová	rada	měla	bezmála	padesát	bodů	programu	a	radní	se	jimi	
prokousávali	pět	hodin.	

Na	tomto	místě	obvykle	bývá	reportáž	ze	zasedání	roztockého	zastupitelstva.	
To,	které	se	mělo	konat	ve	středu	24.	února,	bylo	však	na	poslední	chvíli	
odvoláno.	Důvod	je	prostý	–	úterní	pozitivní	test	na	covid-19	u	jednoho	ze	
zastupitelů	a	nutnost	otestovat	další	zastupitele	a	úředníky,	kteří	s	ním	přišli	
do	styku.

Jaroslav�Drda

Jan�Jakob
starosta	města	Roztoky
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Ve stavebním bloku, který uvedl místosta-
rosta M. Hadraba, souhlasili radní se změ-
nou stavby před dokončením u rodinného 
domu na parcelách č. 3841/263 a 265 a také 
s nástavbou vily v ulici Riegrova čp. 98 po-
dle přiložené dokumentace stejně jako se 
záměrem vybudování rodinného domu 
na parcele č. 2443 a se stavebními úprava-
mi RD v  Přílepské ulici. Radní souhlasili 
také se záměrem stavebních úprav doplň-
kového objektu u vily čp. 14, ovšem s pro-
věřením souladu záměru s regulačním plá-
nem v Tichém údolí. Rada vzala na vědomí 
přípravu smluv s investory obytného sou-
boru v  Nádražní ulici s  tím, že projekt 
bude představen zastupitelstvu. 

Místostarosta Michal Hadraba přednesl 
informaci o zpracování studie pro čističku 
odpadních vod Spálený mlýn, rada souhla-
sila, aby byl odtok z  havarijního přelivu 
zaústěn přes měrnou šachtu do kanalizač-
ního sběrače vedoucího Tichým údolím. 

Perron�na�čepu
Radní souhlasili s výstavbou stánku s výče-
pem v Nádražní ulici v areálu někdejší Ma-
šinky dle projektové dokumentace zpraco-
vané arch. Švandou a apelovali na majitele 
nemovitosti, aby umožnil nadále využívání 
zdi objektu pro potřeby Středočeského 
muzea. 

Radní vzali na vědomí také návrh zadání 
regulačního plánu Solníky a určili, že poři-
zovatelem RP bude městský úřad, jmeno-
vitě najatý arch. Radek Boček, který s měs-
tem dlouhodobě spolupracuje. 

Radní se rozhodli odložit aktualizaci ce-
níku pronájmů pozemků v obci a probrat 
toto téma až na příští radě spolu s aktuali-
zací pronájmů nebytových prostor v objek-
tech města. 

Další�výběrové�řízení�
na�městského�architekta
Místostarosta Tomáš Novotný předložil 
návrh na  vypsání výběrového řízení 

na  městského architekta a  městská rada 
s jeho návrhem souhlasila. 

Radní též dali zelenou slevám z nájem-
ného v  obecním bytě z  důvodu tíživé fi-
nanční situace žadatelky, naopak nesou-
hlasili s tím, aby v domě čp. 110 v Tichém 
údolí byla po stavebních úpravách snížena 
cena za teplo pro tamní nájemníky. Ve stej-
ném bloku souhlasili radní s  pronájmem 
obecního bytu dobrovolnému hasiči panu 
Y s tím, že užívání je vázáno na jeho půso-
bení ve sboru dobrovolných hasičů. 

Šaldova�má�šanci,�začne�se�
též�budovat�stezka�z�Tichého�
údolí�do�horních�Roztok
Městská rada schválila návrh zadávacích 
podmínek na  rekonstrukci ulic Šaldova, 
Havlíčkova a  Hálkova. Akce je vázána 
na  to, zda naše město získá státní dotaci. 
Poté by mohla být oprava v  hodnotě 
6 194 000 Kč, provedena. Pokud dotaci ne-
obdržíme, bude realizována v  roce 2021 
pouze rekonstrukce ulice Šaldova (zde se 
jedná o vybudování nové komunikace s ži-
vičným povrchem).

Městská rada schválila firmu IPPOS Bo-
hemia jako vítěze tendru na  zhotovení 
chodníků v Žalově podél ulic Komenské-
ho a  Přemyslovské v  celkové hodnotě 
1  047  996 Kč bez daně, souhlasila též se 
zadáním veřejné zakázky na  zbudování 
propojky mezi Tichým údolím a ulicí Nad 
vinicemi. (Poznámka pisatele: jde o komu-
nikaci podél nově zrekonstruované vily. 
Pokud bude vybrána zhotovitelská firma 
a práce se rozjedou, bude budování spojky 
pokračovat i  v  příštím roce a  dokončeno 
by mohlo být v létě roku 2022. Nechceme 
to slibovat stoprocentně, ale je nakročeno 
dobře.)

Na pořadu bylo též projednání ceny re-
staurátorských prací na obnově historické-
ho těžebního vozíku z  někdejší cihelny – 
pro školu téhož jména. 

Schváleny�granty�pro�spolky
Místostarosta T. Novotný předložil návrh 
grantů a dotací pro spolky a jednotlivé po-
řadatele a  rada je dílem potvrdila, dílem 
doporučila zastupitelstvu souhlasit s těmi, 
které přesahují 50 000 Kč. 

Místostarosta Zd. Richter odůvodnil ná-
kup radaru pro městskou policii. A  že to 
bude nějaký radar. Trucam II se jmenuje!

Příliš�drahá�střecha�vily�
Podrobná rozprava proběhla kolem zadáva-
cích podmínek pro opravu střech vily  
čp. 110 v  Tichém údolí. Radní poděkovali 
zpracovatelce grantu, díky kterému jsme zís-
kali příslib cca 200  000 Kč na  opravu této 
střechy. S ohledem na celkové náklady akce 
(oprava dle projektu a požadavků památko-
vé péče by se vyšplhala až na 4 miliony Kč) se 
ale rozhodli akci odložit a hledat jiný dotační 
titul, který by pokryl náklady větším dílem. 

Pítko�v�Žalově
Vedení města též souhlasilo s  vyvěšením 
masopustních vlajek na  stožárech obce, 
dalo zelenou směně obecního bytu mezi 
dvěma žadateli, resp. uložilo místostarosto-
vi s oběma pány tuto směnu projednat, při-
takalo návrhu paní zastupitelky E. Sodo-
mové, aby v ulici Ke školce bylo na začátku 
aleje zřízeno pítko a osazena lavička. 

Radní se na závěr jednání seznámili s vý-
sledky schůzky J. Jakoba a  T. Novotného 
u náměstka hejtmanky Martina Kupky a kvi-
tovali, že oproti dříve anoncovanému (a v mi-
nulém Odrazu zveřejněnému) resumé došlo 
mezitím k  pozitivnímu posunu a  asfaltový 
koberec na žalovské silnici bude dokončen.

V pozdním večeru, kličkujíce mezi viry, 
odebrali se radní do svých příbytků dlouho 
po 21. hodině večerní.  l

 ➔

Tomáš�Novotný
místostarosta

Dementia�I.�O.�V.,�z.�ú.
Rádi bychom vám představili neziskovou 
organizaci Dementia. Pokud se staráte 
o rodiče nebo partnera s demencí, znáte 
v okolí někoho s Alzheimerovou nemocí, 
potřebujete zjistit, na co máte v této sou-

vislosti nárok, nebo vám chybějí infor-
mace, můžete se zdarma obrátit na orga-
nizaci, která poradenství poskytuje 
osobně, v  terénu, telefonicky i  pomocí  
e-mailu nebo chatu. Dementia také nabí-
zí vzdálenou konzultaci se sociálním pra-

covníkem a dalšími odborníky. Je tu pro 
pečující, aby nezůstali v  této náročné 
době sami. Poradí se vším, co souvisí 
s péčí o blízkého člověka, trpícího poru-
chami paměti: od  výběru pomůcek přes 
řešení náročných situací až po  péči 
o vlastní duševní zdraví. Mimo dobu ko-
ronavirovou pořádá v  Hostivicích i  se-
tkání pečujících, moderovaná odborní-
kem. Nyní setkání probíhají formou 
videokonference.

Nové sociální poradenství v Roztokách
Jsem	potěšena,	že	můžeme	našim	občanům	nabídnout	novou	sociální	službu.	
Navázali	jsme	spolupráci	se	společností	Dementia,	která	poskytuje	sociální	
poradenství	především	pro	seniory	a	pečující.	Toto	poradenství	spadá	mezi	
registrované	sociální	služby,	a	tudíž	je	pro	klienty	zdarma.
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Praktičtí lékaři zatím mohou očkovat pa- 
cienty, kteří spadají dle věku a zdravotního 
stavu do  kategorie v  dané době očkova-
ných osob:
n pacienti starší 70 let;
n pacienti, u nichž lékař vyhodnotí, že je-
jich riziko vážného průběhu nemoci co-
vid-19 je zvýšené;
n pouze pacienty, kteří zatím nebyli očko-
váni jinde;

n pacienty, kteří nejsou zaregistrováni 
k  očkování na  některém z  jiných očkova-
cích míst (přes Centrální rezervační sys-
tém); 
n imobilní pacienty, kteří se nemohou do-
stavit do  očkovacího centra, a  to v  rámci 
návštěvní služby; 
n vlastní pacienty, kteří sami vyjádří zájem 
o očkování, případně pacienty, které prak-
tický lékař sám aktivně vyzve.

Pokud je daný pacient již registrován přes 
stávající Centrální rezervační systém, nemů-
že být očkován v ordinaci praktického lékaře. 

V současné době budou v Roztokách po-
dávat očkovací látku tito praktičtí lékaři:
MUDr. Blanka Jugasová – tel. 220 911 758
MUDr. Vlasta Hlavová – tel. 728 201 373, 
220 930 567
MUDr. Jana Homolová – tel. 220 911 022
MUDr. Iva Dvořáková – tel. 603 331 828
ORL – MUDr. Daniela Vaculíková – 
tel. 233 910 367, 777 835 065 – na tomto mís-
tě není dle stanoviska krajského koordinátora 
očkování zatím možné, vakcíny mohou apli-
kovat jen lékaři s registrovanými pacienty. l

Věra�Dědičová
odbor	vnitřních	a	sociálních	věcí	

Nově nabízí Dementia Odborné sociální 
poradenství, které má poradnu na adrese: 
Klub seniorů, Havlíčkova 713, 
252 63 Roztoky. 

Sociální pracovnici je možné v poradně 
navštívit každou středu od 9.00 do 14.00. 

Se sociální pracovnicí si lze sjednat také 
schůzku v místě bydliště. 

Odbornou sociální poradnu je možné kon-
taktovat na e-mailu: 
poradna.roztoky@dementia.cz

Další informace lze dohledat na  webo-
vých stránkách www.dementia.cz

Více informací poskytne koordinátorka 
služeb Anna Kliková, kterou je možné kon-

taktovat na tel. 774 121 827 a e-mailu: 
poradna.roztoky@dementia.cz  l

Město Roztoky zastoupené tajemníkem Městského úřadu Roztoky 
vyhlašuje výběrové řízení na výkon práce mimo pracovní poměr -  
městský architekt

Sjednaný druh práce:
n  Činnost v oblasti urbanisticko-architektonického rozvoje  

města, předkládání návrhů na architektonické a urbanistické 
úpravy města

n  Tvorba veřejného prostoru včetně řešení oprav, rekonstrukcí 
a mobiliáře

n  Řešení staveb v chráněných územích (NKP Levý Hradec, 
přírodní rezervace) a pohledově exponovaných lokalitách, 
spolupráce při údržbě a ochraně těchto území

n  Kooperace při zpracovávání zadávacích podmínek a projektové 
dokumentace při pořizování staveb z prostředků města

n  Účast ve výběrových komisích a ve stavební komisi rady města
n  Účast při veřejných projednáváních projektů, komunikace 

s veřejností
n  Pomoc a koordinace při tvorbě rozvojových plánů města, 

regulativů
n  Iniciování, vytváření a implementace vizí města

Požadavky
n  VŠ vzdělání ve studijním programu se zaměřením  

architektura a urbanismus
n  min. 5 let praxe v oboru
n  autorizace ČKA
n  organizační a komunikační schopnosti

Výhoda: praxe ve veřejné správě

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat  
tyto náležitosti:
Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození 
uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu 
uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu  
a povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum 
a podpis uchazeče, kontaktní spojení.

K přihlášce se připojí tyto náležitosti:
n  motivační dopis včetně požadované hodinové sazby,
n  strukturovaný profesní životopis,
n  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

a o autorizaci ČKA,
n  vzory dosavadní práce,
n  přehled realizovaných prací.

Přihlášky musí být doručeny do podatelny MÚ Roztoky nebo 
na adresu MÚ Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky 
nejpozději do 12.00 hodin dne 31. března 2021, a to v zalepené 
obálce označené „VŘ – městský architekt – NEOTEVÍRAT!“

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli 
v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z přihlášených 
uchazečů.

Mgr. Jaroslav Drda, 
tajemník MÚ Roztoky

Očkování proti covidu-19 praktickými lékaři
Od	1.	3.	2021	je	pro	praktické	lékaře	přístupný	Informační	systém	infekčních	
nemocí,	kam	mohou	zadávat	pacienty,	kteří	se	chtějí	nechat	očkovat	v	ordinaci	
svého	praktického	lékaře.	Prozatím	bude	očkování	jen	pozvolné,	z	důvodu	
nedostatku	vakcín.	Výhodou	je	ovšem	lepší	dostupnost	očkování	mimo	
očkovací	místa	v	nemocnicích	a	využití	skutečnosti,	že	praktický	lékař	zná		
své	pacienty	a	umí	vyhodnotit	míru	jejich	ohrožení	nemocí	covid-19.

Vladimíra�Drdová
radní	pro	školství		
a	sociální	věci
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n 4. 2. oznámeno ujetí od BČS MOL v Pří-
lepské ulici bez uhrazení částky za natan-
kované palivo – na místě zjištěno, že řidič 
vozidla tov. zn. Škoda Fabia natankoval 
do svého vozidla palivo, 13,92 litru benzinu 
Natural 95 v  hodnotě 397 Kč, a  odjel se 
svým vozidlem z BČS, aniž by uhradil část-
ku za natankované palivo, provedeným šet-
řením dle zjištěné r. z. vozidla zjištěn pro-
vozovatel vozidla, tento cestou MP Praha 6 
vyrozuměn, vytěžením osoby odpovědné, 
tj. řidiče vozidla v době ujetí, bylo zjištěno, 
že toto neudělal úmyslně, a  vzhledem 
k tomu nedošlo k naplnění skutkové pod-
staty přestupku proti majetku či jiného pro-
tiprávního jednání, řidič vozidla ještě téhož 
dne dlužnou částku na BČS MOL uhradil;
n 5. 2. oznámen pasažér bez platného ces-
tovního dokladu ve vlakové soupravě v že-
lezniční stanici Roztoky – na místě zjištěn 
v osobě, která neměla platný cestovní do-
klad, cizí státní příslušník, jenž ztratil do-
klad totožnosti, což doložil protokolem 
oznámení na PČR, zjištěna jeho totožnost 
a  totožnost předána osobě, která na  tom 
měla právní zájem (průvodčí), jízda bez 
platného cestovního dokladu kvalifiková-
na jako podezření z přestupku dle ustano-
vení § 37 (přepravní řád) z. č. 266/1994 Sb., 
o drahách; 
n 5. 2. oznámeno cestou PČR, že v  ulici 
Riegrova má docházet ke sprejování dvou 
osob, které mají stříkat sprejem po  slou-
pech veřejného osvětlení a značkách a mají 
se pohybovat směrem na  Prahu – hlídka 
na  místo, na  místě se podezřelé osoby již 
nenacházely, provedeno místní pátrání 
po podezřelých osobách a tyto byly zadrže-
ny v místě u bývalého železničního přejez-
du, kde se schovávaly za  betonovými zá-
branami, v  podezřelých osobách zjištěny 
dvě nezletilé osoby, tyto se ke  sprejování 
doznaly, u  sebe měly i  tašku s  spreji, 
na  místo též hlídka PČR Libčice, dalším 
provedeným šetřením zjištěno, že osoby 
posprejovaly tři sloupy veřejného osvětlení 
a  betonové zátarasy, hlídka PČR si věc 
na místě převzala k jejich realizaci zadoku-
mentování přečinu sprejerství;
n 5. 2. oznámeno volné pobíhání psa rasy 
zlatý retriever v prostoru benzinové čerpa-
cí stanice v Přílepské ulici s  tím, že ozna-
movatelka jej přivezla na  služebnu MP 
Roztoky – při ohledání psa zjištěn čip, ten 
registrován v databázi www.narodniregis-
tr.cz, zjištěna majitelka, který se dostavila 
na  MP Roztoky a  pes umístěný v  záchyt-

ném kotci MP jí byl předán v pořádku, pře-
stupek vyřešen uložením blokové pokuty 
v příkazním řízení na místě;
n 5. 2. oznámeno rušení nočního klidu 
z  prostoru jednoho pokojů na  ubytovně 
Renova v Přílepské ulici – na místě zjištěn 
hluk nad v noci stanoveným limitem, zjiš-
těno, z kterého bytu hluk pochází, ale ne-
bylo možno se dobouchat na  nájemníka 
tohoto bytu, v  bytě probíhala pravděpo-
dobně nějaká rodinná oslava, kvalifiková-
no a  šetřeno jako podezření z  přestupku 
proti veřejnému pořádku;
n 8. 2. oznámeno ujetí od BČS MOL v Pří-
lepské ulici bez uhrazení částky za natan-
kované palivo – na místě zjištěno, že řidič 
vozidla tov. zn. Volvo natankoval do svého 
vozidla palivo, naftu (Evo diesel) v hodno-
tě 1  007 Kč, a  odjel se svým vozidlem 
z BČS, aniž by uhradil částku za natanko-
vané palivo, provedeným šetřením dle zjiš-
těné r. z. vozidla zjištěn provozovatel vozi-
dla, tento  vyrozuměn, vytěžením osoby 
odpovědné, tj. řidiče vozidla v době ujetí, 
bylo zjištěno, že to neudělal úmyslně, 
a  vzhledem k  tomu nedošlo k  naplnění 
skutkové podstaty přestupku proti majetku 
či jiného protiprávního jednání, řidič vozi-
dla ještě téhož dne dlužnou částku na BČS 
MOL uhradil;
n 8. 2. oznámen nález mobilního telefonu 
Xiaomi Redmi, který oznamovatelka do-
nesla na MP – telefon uložen na MP jako 
nález, téhož dne zjištěn majitel, majiteli na-
lezený mobilní telefon předán, majitel by 
touto cestou chtěl poděkovat poctivému 
nálezci;
n 9. 2. oznámeny dvě dopravní nehody bez 
zranění v ulici Nádražní – hlídka na místo, 
usměrňování dopravy, na  místo policisté 
skupiny dopravních nehod, kteří si převza-
li dopravní nehodu k realizaci jejich zado-
kumentování;
n 9. 2. oznámeno odcizení dodávkového 
vozidla tov. zn. VW Transporter, zaparko-
vaného v ulici Máchova – hlídka na místo, 
oznámeno PČR jako podezření z trestného 
činu neoprávněného užívání cizí věci, pro-
vedeno místní pátrání po odcizeném vozi-
dle a  pachateli krádeže s  negativním vý-
sledkem, provedeným šetřením na  místě 
zjištěna přibližná doba odcizení vozidla, 
po zhlédnutí záznamů z kamer dohledové-
ho kamerového systému zjištěn pohyb vo-
zidla po  Roztokách, odcizené vozidlo té-
hož dne nalezeno strážníky MP Praha 6 
odstavené na území Prahy 6 – Suchdol; 

n 9. 2. oznámena dopravní nehoda dvou 
osobních vozidel bez zranění v křižovatce 
ulic Opletalova a  Smetanova – hlídka 
na místo, na místě zjištěna příčina doprav-
ní nehody – nedání přednosti jednoho  
z vozidel, na místo přivoláni policisté sku-
piny dopravních nehod PČR, kteří si pře-
vzali dopravní nehodu k  jejich realizaci 
zadokumentování;
n 10. 2. oznámen o ujetí od  BČS MOL 
v Přílepské ulici bez uhrazení částky za na-
tankované palivo – na  místě zjištěno, že 
řidič vozidla tov. zn. VW Caddy natanko-
val do svého vozidla palivo, 46,71 litru naf-
ty (Evo diesel) v hodnotě 1 317 Kč, a odjel 
se svým vozidlem z  BČS, aniž by uhradil 
částku za natankované palivo, provedeným 
šetřením dle zjištěné r. z. vozidla zjištěn 
provozovatel vozidla, provozovatel vyrozu-
měn cestou datové schránky, kvalifikováno 
a šetřeno jako podezření z přestupku proti 
majetku;
n 10. 2. oznámena krádež zboží v prodejně 
Tesco s tím, že podezřelá osoba byla zadr-
žena zaměstnanci prodejny – na místě zjiš-
těno, že podezřelá osoba si v prostoru pro-
dejny vzala z regálu zboží a toto si uložila 
pod bundu, kterou měla na sobě, a prošla 
přes pokladny, aniž by zboží zaplatila u vý-
chodu z  prodejny byla zadržena zaměst-
nanci prodejny, ke krádeži se doznala, od-
cizené zboží bylo na  prodejnu vráceno, 
provedenou lustrací v evidencích byla zjiš-
těna totožnost této osoby, kvalifikováno 
a šetřeno jako podezření z přestupku proti 
majetku, vyřešeno uložením blokové po-
kuty v příkazním řízení na místě;
n 12. 2. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nález dětské průkazky PID – průkazka ulo-
žena na MP Roztoky jako nález, v evidenci 
obyvatel zjištěno trvalé bydliště majitelky 
této průkazky, tato vyrozuměna cestou OP 
Velké Přílepy, v následujících dnech se do-
stavila na MP Roztoky a nalezená průkaz-
ka jí byla předána, majitelka by touto ces-
tou chtěla poděkovat poctivému nálezci; 
n 12. 2. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezen mobilní telefon zn. Huawei – ulo-
žen na  MP jako nález, zjištěna majitelka, 
majitelce nalezený telefon vrácen, majitel-
ka by touto cestou chtěla poděkovat pocti-
vému nálezci;
n 15. 2. v rámci hlídkové činnosti zjištěno, 
že v ulici Za Cihelnou chybí dopravní zna-
čení B32 – jiný zákaz „průjezd zakázán“, 
a to jak ze strany od křižovatky s ulicí Pře-
myslovská, tak i z druhé strany smě-

Z deníku Městské policie Roztoky
V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	Roztok	informovali	o	činnosti	Městské	policie	
Roztoky,	a	to	za	období	od	4.	2.	do	7.	3.	2021:	
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rem od panelové cesty – provedeným šet-
řením a ohledáním místa bylo zjištěno, že 
dopravní značení je ulomeno u  země 
a na místě se nenachází, oznámeno řediteli 
TS Roztoky, zadokumentováno, kvalifiko-
váno a šetřeno jako podezření z přestupku 
proti majetku;
n 15. 2. oznámeno cestou PČR Libčice, že 
ve vlakové soupravě ČD stojící v železniční 
stanici je cestující, který se chová vulgárně 
a  nemá zakryté dýchací cesty – hlídka 
na  místo, na  místě zjištěno od  svědků, že 
podezřelá osoba se chovala ve vlakové sou-
pravě vulgárně, nadávala ostatním cestují-
cím, pouštěla si nahlas hudbu, dupala a ne-
měla nasazenou roušku, osoba byla 
vyvedena z vlakové soupravy, kvalifiková-
no a  šetřeno jako podezření z  přestupku 
proti veřejnému pořádku, přestupek vyře-
šen uložením blokové pokuty v příkazním 
řízení na místě; 
n 15. 2. ve schránce důvěry MP Roztoky na-
lezen mobilní telefon zn. Xiaomi Redmi – 
telefon uložen na  MP, nález zveřejněn 
na webových stránkách MP Roztoky, města 
Roztoky a  Facebooku skupina Roztoky, 
v následujících dnech zjištěn majitel, majite-
li nalezený telefon předán, majitel by touto 
cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 16. 2. oznámeno, že na vlakové zastávce 
Žalov vzbudil pohoršení dosud nezjištěný 
muž, který onanoval před oznamovatelkou 
a  poté odjel vozidlem tov. zn. Hyundai – 
hlídka na místo události,  provedeno míst-
ní pátrání po podezřelém muži a vozidle, 
kterým tato osoba odjela, pátrání s  nega-
tivním výsledkem, kvalifikováno a šetřeno 
jako podezření z  přestupku (veřejné po-
horšení); 
n 17. 2. oznámen volně pobíhající pes v uli-
ci MUDr.  Tichého, který obtěžuje ostatní 
psy – hlídka na místo, na místě zjištěn vol-
ně pobíhající pes rasy kříženec, kterého se 
však hlídce nepodařilo odchytit, provede-
ným šetřením byla zjištěna majitelka, tato 
vyrozuměna, dostavila se na místo a psa si 
sama odchytila, kvalifikováno a  šetřeno 
jako podezření z přestupku, přestupek vy-
řešen s přestupcem na místě uložením blo-
kové pokuty v příkazním řízení;
n 17. 2. v  rámci hlídkové činnosti v  ulici 
Nad Vinicemi zjištěn zábor veřejného pro-
stranství před domem, kde se provádí re-
konstrukce domu, zásobník na  směs 
na  omítky a  kontejner zabírají chodník 
a  část komunikace – zadokumentováno, 
provedeno šetření k tomu, kdo je odpověd-
ný za  tento zábor veřejného prostranství, 
kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z  přestupku, kontaktována odpovědná 
osoba, tato poplatek za  zábor veřejného 
prostranství uhradila;

n 18. 2. oznámen nález finanční hotovosti 
na přechodu pro chodce před objektem ža-
lovské školy v Zaorálkově ulici – nalezená 
finanční hotovost uložena na MP jako ná-
lez, zveřejněno na webových stránkách MP 
Roztoky, města Roztoky a Facebooku sku-
pina Roztoky; 
n 19. 2. oznámen volně pobíhající pes 
v  ulici Obránců míru – hlídka na  místo, 
pes odchycen, převezen na  MP Roztoky 
a  umístěn do  záchytného kotce MP, pro-
hlídkou psa zjištěn čip, následně zjištěn 
majitel, majiteli pes předán v pořádku, pře-
stupek vyřešen uložením blokové pokuty 
v příkazním řízení na místě;
n 19. 2. v rámci hlídkové činnosti v pozd-
ních nočních hodinách nalezeny poblíž 
autobusové zastávky v  ulici Rýznerova 
v obci Únětice tři jízdní kola (jedno pán-
ské, jedno dámské a  jedno dětské kolo) – 
vyrozuměn starosta obce Únětice, naleze-
ná kola umístěna do kolny při OÚ Únětice;
n 20. 2. oznámeno narušení občanského 
soužití a veřejného pořádku v prostoru za-
hrádkářské kolonie U  Zastávky v  Rozto-
kách-Žalově, kdy podezřelá osoba měla 
nadávat kolemjdoucím a  měla kopat 
do  popelnice – v  době příjezdu hlídky 
na místo na místě již klid, od svědků zjiš-
těn skutečný stav věci, zjištěna podezřelá 
osoba, tato byla již v  klidu, podezření 
z  výše uvedených přestupků vyřešeno 
na místě domluvou; 
n 20. 2. oznámen nález tabulky r. z. v pro-
storu BČS MOL v Přílepské ulici – hlídka 
na místo, provedena lustrace v evidenci vo-
zidel, zjištěn provozovatel vozidla, provo-
zovateli nalezená tabulka r. z. předána;
n 21. 2. oznámeno ujetí od  BČS MOL 
v Přílepské ulici, kdy řidič vozidla natan-
koval palivo a od BČS odjel – provedeným 
šetřením bylo zjištěno, že řidič vozidla na-
tankoval do  palivové nádrže vozidla VW 
palivo Natural 95 v  hodnotě 200 Kč 
a od BČS MOL odjel, aniž by u pokladny 
tuto částku zaplatil, kvalifikováno a šetře-
no jako podezření z přestupku proti majet-
ku, provedenou lustrací v evidenci vozidel 
zjištěn provozovatel vozidla, tento vyrozu-
měn, jeho vytěžením bylo zjištěno, že sku-
tečně v  předmětné době tankoval u  BČS 
MOL do  svého vozidla palivo, v  shopu si 
kupoval ještě nějaké zboží, a jak uvedl, ob-
sluze BČS hlásil i  tankované palivo, ta 
pravděpodobně zapomněla mu částku 
za natankované palivo přičíst, takže k ne-
zaplacení částky nedošlo úmyslným jedná-
ním z jeho strany, po vyrozumění uvedl, že 
ihned jede uhradit dlužnou částku, což 
také učinil;
n 23. 2. oznámeno ujetí bez zaplacení 
za natankované palivo od BČS MOL v Pří-

lepské ulici – na místě zjištěno, že řidič vo-
zidla tov. zn. Ford Mondeo natankoval 
do palivové nádrže vozidla palivo Natural 
95 a  odjel od  BČS, aniž by zaplatil, 
po zhlédnutí kamerového záznamu zjiště-
na r. z. vozidla, provedenou lustrací v evi-
denci vozidel zjištěn provozovatel vozidla, 
tento vyrozuměn cestou policistů PČR 
Libčice, kvalifikováno a šetřeno jako pode-
zření z přestupku proti majetku;  
n 23. 2. v rámci hlídkové činnosti nalezena 
v ulici Jungmannova tabulka r. z.  –  zajiště-
na a  uložena na  MP Roztoky jako nález, 
provedenou lustrací v evidenci vozidel zjiš-
těn provozovatel vozidla, ze kterého se tato 
tabulka ztratila, provozovatel vyrozuměn, 
v následujících dnech mu byla nalezená ta-
bulka r. z. vrácena;
n 23. 2. oznámeno odcizení 3 párů bot 
z chodby bytového domu v ulici Najdrova 
– kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z přestupku proti majetku;
n 25. 2. nález platebních karet ve schránce 
důvěry MP Roztoky – nalezené platební 
karty uloženy na MP Roztoky, v následují-
cích dnech odeslány příslušnému bankov-
nímu ústavu;
n 26. 2. oznámeno poškození oplocení 
a  ovocného stromu na  pozemku zahrád-
kářské kolonie v ulici Nad Vinicemi, které 
byly poškozeny nákladním vozidlem tov. 
zn. Tatra – na místě zjištěno, že řidič ná-
kladního automobilu při nakládání tohoto 
vozidla z něj vystoupil, to se rozjelo a naje-
lo do oplocení zahrádkářské kolonie, které 
poškodilo, a  na  pozemku této zahrádkář-
ské kolonie narazilo do ovocného stromu, 
o který se zastavilo a rovněž jej poškodilo, 
ke  zranění osob nedošlo, pouze hmotná 
škoda, a to jak na vozidle, tak i na oplocení 
zahrádkářské kolonie a na ovocném stro-
mě, orientační dechová zkouška na  alko-
hol u tohoto řidiče negativní, provedeným 
šetřením dle tvrzení řidiče zjištěno, že vo-
zidlo před vystoupením zabrzdil, zjištěni 
majitelé pozemku v zahrádkářské kolonii, 
tito vyrozuměni, dostavili se na místo, PČR 
informována, nakonec věc řešena po  do-
hodě mezi provozovatelem vozidla a vlast-
níkem poškozeného pozemku pouze ozná-
mením pojišťovně z  důvodu náhrady 
škody z povinného ručení vozidla;
n 26. 2. v rámci hlídkové činnosti zjištěno 
poškození vozidla tov. zn. VW  Golf, za-
parkovaného na  parkovišti u  prodejny 
Tesco v Lidické ulici – na místě zjištěno, že 
u  vozidla je poškozena skleněná výplň 
okna levých předních a  levých zadních 
dveří a je vypáčen zámek levých předních 
dveří, vizuálně nebylo zjištěno, že by z vo-
zidla bylo něco odcizeno, zadokumentová-
no, jedná se o vozidlo dlouhodobě odsta-
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vené na  tomto parkovišti, provedenou 
lustrací zjištěn provozovatel vozidla, pro-
veden pokus o vyrozumění cestou strážní-
ků MP Jablonec nad Nisou, osoby, které 
naposledy užívaly toto vozidlo, byly 
na  tomto místě zadrženy v  květnu 2019  
hlídkou MP Roztoky v souvislosti s páchá-
ním trestné činnosti nejen na území města 
Roztoky, byly předány PČR a  v  současné 
době jsou ve výkonu trestu, podezřelé oso-
by i  s  vozidlem v  té době byly předány 
PČR, vzhledem k tomu, že vozidlo v sou-
časné době  je nezajištěno a  nelze ho 
na  místě předat provozovateli, bylo roz-
hodnuto o  zajištění tohoto vozidla a  toto 
bylo převezeno do areálu TS Roztoky v Li-
dické ulici, kde je zajištěno před dalším po-
ničením či rozkrádáním, informována 
PČR Libčice;
n 26. 2. oznámeno ujetí bez zaplacení 
za natankované palivo od BČS MOL v Pří-
lepské ulici – na  místě zjištěno, že řidička 
vozidla tov. zn. Škoda Fabia natankovala 
do palivové nádrže vozidla palivo Natural 95 
a odjela od BČS, aniž by za toto natankova-
né palivo zaplatila, po zhlédnutí kamerové-
ho záznamu zjištěna r. z. vozidla, provede-
nou lustrací v  evidenci vozidel zjištěn 
provozovatel vozidla, tento vyrozuměn, 
kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z přestupku proti majetku, téhož dne byla 
zjištěna odpovědná řidička vozidla, tato 
uvedla, že skutečně toho dne tankovala 
na BČS MOL v Přílepské ulici, poté si ku-
povala v shopu ještě nějaké zboží a při pla-
cení pravděpodobně zapomněla nahlásit 
natankované palivo, neudělala to úmyslně, 
po  vyrozumění zajela ještě téhož dne 
na BČS MOL a částku uhradila;
n 26. 2. oznámeno ujetí bez zaplacení 
za natankované palivo od BČS MOL v Pří-
lepské ulici – na místě zjištěno, že řidič vo-
zidla tov. zn. VW Sharan natankoval 
do  palivové nádrže vozidla palivo Diesel 
EVO a odjel od BČS, aniž by za natankova-
né palivo zaplatil, po zhlédnutí kamerové-
ho záznamu zjištěna r. z. vozidla, provede-
nou lustrací v  evidenci vozidel zjištěna 
provozovatelka vozidla, kvalifikováno a še-
třeno jako podezření z přestupku proti ma-
jetku;
n 27. 2. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena peněženka s  finanční hotovostí, 
platební kartou a  dokladem totožnosti, 
zjištěna majitelka, tato vyrozuměn,  násle-
dujícího dne majitelce předána, majitelka 
by touto cestou chtěla poděkovat poctivé-
mu nálezci;  
n 28. 2. oznámena cestou PČR žádost o asi-
stenci při otevření bytu v  bytovém domě 
v  ulici Masarykova, kdy bylo oznámeno 
sousedy, že z  tohoto bytu je slyšet volání 

o pomoc a nelze se do bytu dostat – hlídka 
na  místo, na  místě hasičský záchranný 
sbor, který provedl otevření bytu  (využito 
ustanovení § 16 z. 553/1991 Sb. – oprávně-
ní otevření bytu), uvnitř bytu nalezen 
ve  vaně senior, který se nedokázal vůbec 
pohybovat, vytažen z vany, na místo přivo-
lána rychlá zdravotnická pomoc, která si 
převzala seniora do své péče, na místo též 
hlídka PČR Libčice, jež si událost převzala 
k realizaci jejich zadokumentování; 
n 28. 2. cestou PČR oznámena žádost 
o  prověření oznámení, že před objektem 
občerstvení U zvířátek dochází ke konzu-
maci alkoholu na veřejnosti přes zákaz vy-
daný nařízením vlády – hlídka na  místo, 
na místě zastiženy dvě osoby, které konzu-
movaly alkoholické nápoje (pivo) na veřej-
nosti, upozorněni na  porušení nařízení 
vlády, přestupek vyřešen domluvou, dále 
hovořeno s provozovatelem tohoto občers-
tvení, upozorněn na porušování vládního 
nařízení ze strany jeho zákazníků, kterým 
prodává nápoje z okénka; 
n 28. 2. oznámeno, že na  střeše vodárny 
v Žalově na Holém vrchu se pohybují oso-
by, které tam nemají co dělat – hlídka 
na místo, na místě zadrženy na oploceném 
pozemku nezletilé osoby, které na  tomto 
pozemku nemají co dělat, nezletilé osoby 
předány zákonným zástupcům, řešeno do-
mluvou;
n 3. 3. ve schránce důvěry MP Roztoky na-
lezena průkazka VZP – uložena na  MP 
Roztoky jako nález, zjištěn majitel, majitel 
vyrozuměn, v  následujících dnech se do-
stavil na MP Roztoky a nalezená průkazka 
VZP mu byla předána;
n 3. 3. oznámen cestou PČR zemřelý 
v domě v ulici Horova – hlídka na místo, 
na místo rychlá zdravotnická pomoc, hlíd-
ka PČR, muž nalezen v  jednom z pokojů 
bez známek života, hlídka PČR si událost 
převzala k jejich zadokumentování;
n 4. 3. oznámen nález neznámého pode-
zřelého předmětu připomínajícího starý 
zrezivělý granát na  břehu potoka v  ulici 
U  Zastávky – hlídka na  místo, na  místě 
zjištěno, že v bahně břehu potoka se nachá-
zí zrezivělý předmět připomínající granát, 
zajištěno místo, přivolána PČR Libčice, 
která se dostavila na místo a událost si pře-
vzala k realizaci zadokumentování, na mís-
to též přivolán pyrotechnik PČR, který po-
dezřelý předmět zajistil k  následné 
likvidaci; 
n 5. 3. oznámeno cestou PČR rušení noč-
ního klidu hlasitou hádkou dvou osob 
v ulici Na Návsi v obci Únětice – na místě 
v době příjezdu hlídky MP již klid, zjištěn 
jeden z účastníků incidentu, který uvedl, že 
ho navštívila jeho známá – místní člověk 

bez domova – a  dožadovala se vstupu 
do jeho obydlí, což on odmítl, a tak na něj 
začala křičet a udeřila ho otevřenou dlaní 
do obličeje, poté z místa odešla, ke zranění 
nedošlo, lékařské ošetření nevyžadováno, 
provedeno místní pátrání po  podezřelé 
osobě dle získaného popisu s  negativním 
výsledkem, kvalifikováno a  šetřeno jako 
podezření z  přestupku proti občanskému 
soužití, přestupku proti veřejnému pořád-
ku a porušení vládního nařízení – omezení 
pohybu osob po 21. hodině;
n 6. 3. oznámeno odcizení katalyzátoru 
z  vozidla tov. zn. Škoda Felicia v  ulici 
U Hřiště – na místě zjištěno, že nezjištěný 
pachatel odcizil z vozidla katalyzátor, a to 
tím způsobem, že ho odřezal, zadokumen-
továno, kvalifikováno a šetřeno jako pode-
zření z přestupku proti majetku;
n 7. 3. oznámeno odcizení katalyzátoru 
z vozidla tov. zn. Škoda Felicia v ulici Pře-
myslovská – na místě zjištěno, že nezjiště-
ný pachatel odcizil z  vozidla katalyzátor, 
a to tím způsobem, že ho odřezal, zadoku-
mentováno, kvalifikováno a  šetřeno jako 
podezření z přestupku proti majetku; 
n 7. 3. oznámena žádost o asistenci osádce 
rychlé zdravotnické pomoci při řešení 
oznámení agresivní osoby, která trpí du-
ševní nemocí a která byla na vlastní žádost 
připoutána k  posteli partnerkou z  obavy, 
aby někomu neublížila – hlídka na místo, 
osoba byla převezena sanitním vozem 
rychlé zdravotnické pomoci do  psychiat-
rické léčebny Praha 8 – Bohnice.

Závěrem bych chtěl na vás apelovat, pro-
sím dodržujte platná vládní nařízení. 
V poslední době je to nošení ochrany dý-
chacích cest (respirátorů, nanoroušek) 
ve venkovních prostorách, a to v zastavěné 
části obce, i  když jste od  ostatních lidí 
ve vzdálenosti větší než 2 metry, dříve pla-
tila povinnost mít zakryté dýchací cesty při 
kontaktu s  jinou osobou, tedy na  vzdále-
nost kratší než 2 metry. Není to komfortní, 
ale vydržme to a dodržujme to, chráníme 
nejen sebe, ale i ty ostatní. 

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

Pokud byste svým poznatkem mohli po-
moci při šetření výše uvedených událostí, 
obraťte se prosím buď osobní návštěvou, 
nebo telefonicky na Obvodní oddělení po-
licie ČR Libčice (tel. 974  866  400) nebo 
na  Městskou policii Roztoky (tel. 
602 666 458, 730 511 988 nebo 220 910 468, 
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz).  
Děkujeme předem za spolupráci.     l

Petr�Vevera�
ved.	str.	MP	Roztoky
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téma měsíce

Habsburská monarchie byla po  nástupu 
průmyslové revoluce v porovnání s dalšími 
evropskými státy v  nevýhodě. Důvodem 
byla absence železniční sítě. Sousední Sas-
ko, Prusko a  Bavorsko postupovaly v  bu-
dování železnic daleko rychleji. Monarchie 
neměla přímý přístup ke  světovým oceá-
nům. Doprava probíhala zejména po vodě. 
Spojení se Saskem zajišťovala nákladní 
lodní doprava již od 17. století. Velký roz-
voj lodní dopravy na  Labi a  dolní Vltavě 
nastal po podpisu Labských plavebních akt 
signovaných všemi zástupci polabských 
států. Ta umožňovala provozování plavby 
každému, kdo měl způsobilé plavidlo, pla-
vecký patent a platil obecní plavební popla-
tek. Od  roku 1822 byla zajištěna přímá 
plavba loďmi plachetními z Prahy do Ham-
burku. V  roce 1841 byl spuštěn na  vodu 
první parník postavený v Čechách, Bohe-
mia, zároveň byl zahájeno pravidelné pla-
vební spojení Praha–Drážďany. Rozmach 
osobní lodní dopravy na dolním Labi vý-
razně pozastavilo v roce 1851 nové želez-
niční spojení. 

Severní dráha císaře Ferdinanda (KFNB) 
z Vídně do polských solných skladů s od-
bočkou do Brna, Olomouce a Opavy se bu-
dovala od roku 1836. V roce 1842 bylo zří-

zeno c. k. Generální ředitelství státních 
drah. Jeho ředitelem byl jmenován Herme-
negild Francesconi, inspektorem pro stav-
bu severní linie z  Vídně přes Prahu 
do Drážďan Alois Negrelli. Ve stejném roce 
bylo schváleno vedení trati z  Olomouce 
do Prahy, z Brna do České Třebové a z Pra-
hy do Podmokel (Děčína) a zahájena stav-
ba. 

Právě úsek z  Podbaby do  Libčič patřil 
z hlediska stavby železnice z Prahy do Pod-
mokel k  nenáročnějším. Musely být od-
střelovány skály, pobřežní cesta do Roztok 
byla zcela uzavřena. Jezdilo se přes Lysolaje 

a  Suchdol. Přebytečný kámen byl loděmi 
a  povozy odvážen na  navážku právě 
do Roztok. Dělníci objevovali při odkopá-
vání zeminy kovové spony, nádoby, kera-
mické střepy i kostry. Ty byly částečně pře-
dány prostřednictvím pátera Krolmuse 
do Národního muzea a částečně rozprodá-
ny sběratelům. 

Železnice vedla přes soukromé louky, 
pozemky Ledrova velkostatku i  grunt 
Václava Čáslavského (čp. 4), který těsně 
sousedil s  panskou kovárnou a  po  stavbě 
železnice byl částečně postaven znovu. 
Čáslavský později rozprodal zbylé pozem-
ky budoucím vilařům – stavebnímu radovi 
A. Rosenbergovi (vily v  Riegrově ulici  
čp. 97, 98, 99). Další vyvlastnění pozemků 
přiléhajících k dráze probíhalo v průběhu 
rozšiřování kolejí (např. část hospodář-
ských budov náležících k velkostatku Jose-
fa Ledra – dnešní zámecký areál) a staveb 
budov nádraží, ta dnešní byla postavena až 
jako druhá.

K roku 1847 se váže realizace první roz-
tocké výpravní budovy s  vodárnou a  by-
tem traťového strážníka ve stanici IV. třídy, 
plán uložený ve vídeňském archivu je sig-
nován Antonem Jűnglingem a  Antonem 
Brandnerem. Na  klasicistní výpravnu na-
vazovala vodárna (vpravo) vybavená čtyř-
hrannou nádrží. Právě toto nádraží bylo 
němým svědkem boomu pražských výlet-
níků, stěhování obrovských kufrů letních 
hostů, a dokonce mu zamával sám císař. 

Ale vrátíme se do dubna 1851, jak infor-
muje časopis Lumír, v  neděli šestého byla 
Pražsko-drážďanská železná dráha s velkou 
slávou otevřena. Za  tou příčinou přijelo 
i z Vídně v mnoho vznešených hostův, mini-
str Bruck, úředníci z ostatních ministerstev, 
vyslanstvo u  Vídeňského dvora meškající, 
a s pražskou honoracií jeli pak svrchu jme-
novaného dne ráno v 5 hodin naproti dráž-
ďanským hostům do Bodenbachu (Podmok-
ly)… Tam po  službách božích bylo 
slavnostním oučastníkům podáno narychlo 
občerstvení. Po jedenácté vyjeli z Bodenba-
chu a okolo čtvrté odpolední hodiny přirazi-
li do Prahy. Všady bylo mnoho slávy vystro-
jeno…V 5 hodin začala na Hradě pražském 
hostina… Hudba zpěv… Povětrnost byla 
po celý den deštivá, což slavnosti té nemalou 
újmu činilo…(Lumír, 8. duben 1851). 

Nastalo období masivního cestování vla-
kem do přírody za Prahou. Inzerce v dobo-
vém tisku lákala výletníky na zábavní vla-
ky, které byly vypravovány z  Prahy 
do  Roztok o  nedělích a  ve  svátcích od   
1. května do konce září. Z vlaku vystupova-

Přijeli jste do stanice Roztoky
V	letošním	roce	si	připomínáme	tři	jedničková	výročí,	která	
se	vztahují	k	převratnému	vynálezu	období	průmyslové	
revoluce,	jenž	ovlivnil	a	bude	i	nadále	ovlivňovat	život	
převážné	většiny	z	nás.

Způsoby cestování v monarchii na konci 19. století, typické i pro Roztoky (školní tabule Cesty, XVI. Autor: P. Jehlička, 
nakladatel I. L. Kober, barevná litografie Národní pedagogické muzeum a knihovna JAK)

Výřez z mapy zachycující trať v blízkosti Roztok (Panora-
ma, 1858, J. Rybička, Archiv NTM)
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ly každý týden davy návštěvníků a  braly 
útokem zahradní restaurace a přilehlé pan-
ské lesy, aby obdivovali se krásou okolí 
a v době květů třešnové aleji, vedoucí z Roz-
tok směrem ku Praze po obou stranách silni-
ce. Stromy tvořily nad ní sněhobílou kvetou-
cí klenbu. 

Na silnici vyhrávaly dvě hudby, u Roztok 
a poblíž přejezdu přes trať – nynější stanovi-
ště 349. Před nádražím stávalo prý o  pěk-
ných nedělích až 150 kočárů. Mezi Prahu 
a Roztokami jezdilo neustále 4–5 vlaků, je-
jichž soupravy se ihned po vystoupení cestu-
jících sunuly zpět do Prahy pro nové. Stroje 
ani neodjížděly. Večer čekaly až 4 vlaky sou-
časně ve stanici, aby zdolaly nápor výletní-
ků, jejichž zástupy začínaly již v místě dneš-
ního obchodu pana Krejčího (dnes 
restaurace U Koruny) a bez přerušení po-
kračovaly až ke staniční budově, kde se shro-
mažďovaly pod rozsáhlou verandou. Po po-
stavení nové budovy prodávali jízdenky tři 
pokladníci u  okénka osobní pokladny 
na chodbě, na verandě a u okénka dopravní 
kanceláře. O síle návštěvníků svědčí skuteč-
nost, že se na neděli vybrala bedna jízdenek, 

hezky vysoká, o  rozměrech 80 x 80 cm. Ta 
prý bývala plná… Chvalnou a  nebývalou 
pověst získala hospoda U  Ptáků (později 
Nádražní), kde se množství výletníků 
po  krásně prožitém dnu rádo zastavilo. 
V  pěkně upravené zahradě bylo příjemně 
posedět. Ze silnice, vlevo od podchodu k vel-
kostatku (nyní  k zámku), byla vrata, jimiž 
si návštěvníci, vracející se z aleje, přicházeli 
odpočinout. V  hostinci byli v  zimě i  v  létě 
neustále číšník, vrchní sklepník a kuchařky, 
takže se výletníkům čekání, než se na ně do-
stane místo ve vlaku, zajisté nezdálo obtíž-
ně. (Pamětní kniha staničního úřadu Roz-
toky u  Prahy, NA, Sbírka staničních  
kronik, ič. 1001, http://www.badatelna.eu/
fon d / 2 2 8 4 / re pro du kc e / ? z a z n am I -
d=1042684&reproId=1031448, 3. 3. 2021)

V neděli 16. června 1901se městys pro-
budil do slavnostního dne. Na schválenou 
žádost starosty Vošahlíka adresovanou 
smíchovskému hejtmanství s  prosbou 
o  snížení rychlosti císařského vlaku při 
cestě do  Ústí, reagovali občané přípravou 
velkolepého vítání císaře. Květinami vy-
zdobené město včetně nádraží s vlajkami, 

vyparáděné děti a mohutné pozdravy má-
váním klobouků směřující alespoň 
do  okna vagonu Jeho Veličenstva. Císař 
tehdy opravdu z vlaku nevystoupil, ale vlak 
zpomalil, František Josef I. opětoval po-
zdravy a pokynul sroceným davům nejen 
z Roztok a Žalova, ale i z Únětic. Jeho cesta 
do Ústí, započatá a ukončená ve Vídni, tr-
vala necelý týden, císař užil jako dopravní 
prostředek nejen vlak, ale i parník. Dvorní 
vlak sestával se z jednoho vagónu rekvisitní-
ho,salonního vagónu, který byl zřízen pro 
bývalého ministerského předsedu Badeniho, 
jednoho rychlíkového vagónu 1. a  2. třídy 
a konečně obyčejného vagonu těchže tříd.

Ceny jízdného se neustále zvyšovaly, 
a  tak evidujeme mnoho žádostí starosty 
o snížení ceny zpátečních jízdenek a o do-
plnění spojů do Prahy a zpět. V roce 1905 
došlo k dalšímu razantnímu zvýšení jízd-
ného a  Roztoky zaznamenávají propad 
v počtu cestujících. Ředitelství nechce při-
jmout žádné výjimky ohledně ceny, výlet-
níci se načas přesunují na  jih od  Prahy. 
Začíná se plánovat stavba nové nádražní 
budovy.

Největším mostním dílem Severní státní dráhy, na jejíž tratích byly postaveny desítky 
mostů a viaduktů, byl tzv. Negrelliho viadukt v Praze dlouhý 1 111 metrů (Panorama, 1858, 
J. Rybička, Archiv NTM)

Pozvánku na slavnost obdržel i hrabě František Antonín Thun, tehdejší starosta Děčína (Stát-
ní oblastní archiv v Litoměřicích, pobočka Děčín, Rodinný archiv Thun-Hohensteinů, Děčín)

První nádražní budova kolem roku 1890 (SM)

Dobová pohlednice s kvetoucími třešněmi při staré cestě do Prahy (SM)
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Služba na dráze bývala za první Českoslo-
venské republiky docela lákavá volba. 
Byla totiž prací, tak říkajíc, pod penzí, 
tedy s garancí státem vypláceného starob-
ního důchodu, což byla nepochybná jisto-
ta. Kromě placené dovolené a stálého pla-
tu pobírali železničáři i  naturální dávky, 
například ve formě přídělů uhlí, což bylo 
nejen v období hospodářských krizí velmi 
výhodné. Také měli zaměstnanci drah 
i  jejich rodinní příslušníci nárok na  tak-
zvané režijní jízdenky umožňující výraz-
nou slevu na  jízdném po  celé republice. 
Ty přetrvaly ještě i do období socialismu, 
byly podstatně omezeny až v  devadesá-
tých letech. Pro kvalifikovanější pracov-
níky byly k dispozici i služební byty, větši-
nou umístěné v  patře nádražní budovy, 
případně v drážních domcích podle trati. 
Tyto benefity nebyly zadarmo, dráhy byly 
proslulé vyžadováním pracovní kázně, až 
polovojenského charakteru. Železniční síť 
byla infrastrukturou státního strategické-
ho významu, například dlouho platil zá-
kaz i  fotografování nádražních budov. 
Drážní zabezpečovací zařízení, klíčové 

pro bezpečnost dopravy, bylo ještě veskr-
ze mechanické a  závislé na  perfektním 
výkonu prakticky nepřetržité pracovní 
služby. Chyba z  nedbalosti mohla mít 
vždy fatální následky a má je dodnes, kdy 
sofistikovaná zařízení už téměř člověka 
nahrazují.

Ke  standardnímu vybavení přednosty že-
lezniční stanice patřily též kvalitní kapesní 
hodinky, lidově zvané cibule. Díky nim 
mohl bedlivě dbát na dodržování jízdního 
řádu vlaků, což byl za  Rakouska i  první 
Československé republiky téměř zákon. 

Součástí historické paměti naší rodiny – 
našich „rodinných relikvií“ jsou i (bohužel 
nefunkční) dvouplášťové stříbrné cibule 
s pěkným reliéfem mašinky (viz obr.). Zdě-
dil jsem je po dědečkovi, jenž byl ve třicá-
tých letech přednostou stanice na Podkar-
patské Rusi. Podle dekoru na  vnějším 
plášti usuzuji na  jejich výrobu někdy ko-
lem první světové války. Respekt vzbuzuje 
nejen jejich rozměr – mají v  průměru 
75 mm, ale i  jejich hmotnost 238 gramů. 
Prostě – přednosta stanice nebyl žádné 
ořezávátko… 

 l

Současná budova nádraží byla postavena 
v roce 1911, tedy po zestátnění trati společ-
ností STEG (Rakouská společnost státní 
dráhy). Nádraží bylo projektováno odděle-
ním pozemních staveb c. k. Ředitelství pro 
státní tratě vedeným architektem Franzem 
Uhlem. 

Vnitřní dispozice jsou prakticky stejné, 
jen se změnil účel, v patře byly situovány 
dva byty a v přízemí dvě pokladny, kance-
lář s telegrafem, úschovna zavazadel a dvě 
čekárny – větší pro cestující III. třídou 
a menší komfortnější pro I. a II. třídu. Fa-
sáda patrové zděné budovy s  výraznými 
polovalbovými lomenými střechami vyu-
žívá v členění historizující tvarosloví s prv-
ky doznívající secese. Částečně hrázděnou 
a  zčásti otevřenou verandu s  dřevěnými 
sloupy (letní čekárnu) přistavěnou na  se-

verní straně prosvětlují skleněné tvarovky. 
(Původně celé prosklené části verandy byly 
zazděny před lety bílou cihlou, ale věřme, 
že k jejich obnovení dojde při následné re-
konstrukci historické budovy.) Stavbu pro-
vedl karlínský stavitel Václav Nekvasil. 

V interiéru vestibulu je ještě stále zacho-
váno původní pokladní okénko se stolkem 
na  odkládání zavazadel, glazované šedé 
obklady s  kobaltovými pruhy a  krémová 
dlažba s černým dekorem od pražské firmy 
Bárta a Tichý (značená dlaždice je zabudo-
vána v podlaze  přímo u východu z poklad-
ny do  čekárny). Předpokládáme, že dnes 
betonová podlaha letní čekárny byla vy-
dlážděna výrobky stejné firmy. (Pozn.: 
Vzorek původní dlažby je dochován 
na tehdejších toaletách, ukrytých za dveř-
mi na verandě zcela vpravo, jež nyní slouží 

spíše jako sklad, za info děkuji panu Dali-
boru Noskovi). 

Budova nádraží byla prohlášena kulturní 
památkou. 

Jak je z  textu zřejmé, Středočeské mu- 
zeum připravuje výstavu věnovanou želez-
nici, nazvanou Z  Vídně na  sever. Přijeli 
jste do stanice Roztoky. 

Více o  tom, jak se budovala železnice 
z  Vídně na  sever, se návštěvnící dozvědí 
z  archivních materiálů a  dobového tisku, 
ale nebudou chybět ani unikáty typu Wo-
hankovy drezíny či dobové uniformy že-
lezničářů. Součástí výstavy bude prezenta-
ce souboru výtvarného díla Jiřího Boudy, 
zachycujícího kromě historických dráž-
ních staveb na trati Praha–Podmokly, dnes 
již neexistujících, i sociokulturní obraz ži-
vota na dráze. Výstava se připravuje ve spo-
lupráci s Metodickým centrem průmyslo-
vého dědictví v  Ostravě a  Národním 
technickým muzeem. 

A kdy otevřeme? Dle okolností, předpo-
kládaný termín zahájení výstavy: květen 
(resp. červen) 2021.

 l

Marcela�Šášinková
Středočeské	muzeum

Přednosta stanice

Stanislav�Boloňský

Reliéf na zadním plášti služebních hodinek

Vítání císařského vlaku, 1901 (SM) Staniční budova nádraží po roce 1920 (sbírka M. Leštinský)
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Druhý den mě čekala první cesta vlakem 
do Prahy. Žák osmé třídy školy v pražském 
Karlíně, kam byla přesunuta jedna prima 
v  devětašedesátém založeného a  vzápětí 
normalizačně zrušeného osmiletého gym-
názia, už školu na rok neměnil. Ráno jsem 
se vydal na sedmou hodinu na nádraží.

Trať jsem už přece jen trochu znal, mno-
hokrát jsem projížděl z  Kralup do  Prahy, 
ale roztocké nádraží jsem takhle zblízka 
viděl snad podruhé v  životě. Dole pod 
kopcem jsem slyšel přijíždět vlak. Doběhl 
jsem na  nádraží právě včas. Vlak stál, je-
den papoušek vpředu a  druhý na  konci 
soupravy. Abyste rozuměli, na  papouška 
přejmenovali lidé od dráhy parní lokomo-
tivu řady 477. Nastoupil jsem, vybaven žá-
kovskou předplatnou jízdenkou, výpravčí 
zvedl plácačku a rozjeli jsme se.

Podezření, že něco není v pořádku, jsem 
pojal velmi brzy. Jenže teprve pohled 
na řežskou lávku mě definitivně přesvědčil, 
že jedu na  druhou stranu. Na  zastávce 
v Letkách jsem vystoupil, a protože už teh-
dy jsem neměl ve zvyku někde čekat, a taky 
s vědomím, že do školy bych stejně přišel 
pozdě a že takhle to bude zajímavější, jsem 
se vydal zpátky po  svých. Až do  Žalova 
po trati nebo po pěšince podle ní a od Ža-
lova podle vody po cestě. Zkratku přes ko-
pec, tedy přes Žalov, jsem ještě tehdy ne-
znal, ale logicky jsem si zkrátil trasu aspoň 
na  konci, i  když jsem nešel po  pěšině 
k dnešní hospodě U Šraněk, ale vzal jsem 

to kus dál rovnou do kopce lesem. A pak 
jsem nějak intuicí, protože Roztoky jsem 
vůbec neznal, trefil domů.

A  od  těch dob, snad s  výjimkou mís-
tostarostenského působení v letech 2002 až 
2006, jezdím po  trati Kralupy–Praha 
a opravdu už vždycky správným směrem. 
Zpočátku jsem jezdil do  základní školy 
a  gymnázia narvanými dělnickými vlaky 
kolem půl sedmé, taženými nejdřív parní-
mi šlechtičnami (řada 475) a  později za-
mračenými (diesely řady T478.1) a  brej-
lovci (T 478.3), a od poloviny osmdesátých 
let elektrickými pantografy (EM 475), kte-
ré jsem obdivoval už jako kluk v Dolních 
Počernicích, a potom jejich modernějšími 
nástupci, klimatizovanými a  elektronikou 
nabušenými elefanty. Až donedávna ráno 
na  Prahu a  zpátky odpoledne domů, po-
sledních pět let na  druhou stranu, tudíž 
poloprázdnými vlaky.

Za těch padesát let se nezměnila ovšem 
jen technika vozidel a  zabezpečení tratí 
nebo to, že průvodčí už dávno neštípe kar-
tonové lístky a mnoho cestujících má jíz-
denku v chytrém telefonu. Změnili se i ces-
tující.

Už dávno jsem neviděl ve  vlaku třeba 
partu karbaníků. Jestli se dá hrát mariáš 
online, pochybuju. A  hospody jsou taky 
pod zámkem, takže asi mariášníci vyhy-
nou.

Ubylo taky výrazně čtenářů novin, za-
tímco čtenářů knížek je pořád stejně. 

Ve  vlacích se objevila reklama. Nejen ta 
zvoucí na kdejaké (nyní většinou zrušené) 
kulturní akce, ale i politická. Nevadí mi to. 
Dokonce se někdy bavím, pravda, na  cizí 
účet. Třeba jednoho otce rodiny, zmožené-
ho báglem a taškami, který pod reklamou 
usnul a bušil hlavou do knížete Schwarzen-
berga.

Přibývá skupin lidí, kterým vůbec nero-
zumím. Možná je to tím, že jezdím 
na opačnou stranu, ale z rozhovoru jader-
ných fyziků poberu jen o maloučko víc než 
z řeči ajťáků.

Ve vlacích je spousta lidí, kteří si povída-
jí, ale nevidíte s kým. A můžete si domýš-
let, co říká ten druhý. Zkuste si to, je to do-
cela zábava, hlavně když ta ženská 
do mobilu řve jak zavalený havíř a využívá 
celého bohatství mateřského jazyka.

Zmizely poštovní vozy a už asi nikdy ne-
pojedu hytlákem jako v  sedmdesátých 
letech, natožpak aby nám tam dělali spo-
lečnost podupávající králíci putující na vý-
stavu drobného zvířectva.

Ale jedno hlášení se nemění. „Vážení 
cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku. 
Osobní vlak číslo 6904 společnosti České 
dráhy z Prahy – Masarykova nádraží, který 
pokračuje dále do  Kralup nad Vltavou, 
pravidelný odjezd v  5 hodin 26 minut, 
bude na  svém odjezdu asi deset minut 
opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlá-
šená doba zpoždění se může změnit. Vlak 
je opožděn z  důvodu obratu soupravy 
od zpožděného vlaku. Prosíme o pochope-
ní.“ A  nemění se ani remcání na  České 
dráhy, i když za patnáct minut na Masaryč-
ce nebo za  dvacet v  Kralupech je docela 
slušná rychlost a ani to hlášení o zpoždění 
neslyšíte tak často jako před rekonstrukcí 
koridoru z Prahy na sever.  l

n HODINOVÝ MANŽEL –
tel. 723 424 701
n Koupím pozemek v Roztokách ke stavbě 
RD nebo pozemek s RD nebo byt. 
Tel. 602 345 089
n Prodám novou péřovou přikrývku 2x 
140 x 200 cm, péřový polštář 2x 70 x 90 cm, 

barva bílá, nevhodný dárek zakoupený  
8. 2. 2021. Doklad mám k  nahlédnutí 
(pův. cena 6  999 Kč), nyní za  5 300 Kč. 
Tel. 723 479 088
n Koupíme katalyzátor výfukových plynů 
na Škodu Felicii. Protože ten náš nám do-
kázal nějaký manuálně zručný a pracovitý 

spoluobčan i  potmě odřezat. (V  mrazivé 
noci z 10. na 11. února totiž nesvítilo v Ža-
lově Pod Řivnáčem veřejné osvětlení.) Zn.: 
Za vaši cenu. Tel. 602 123 253

 l

Padesát let na trati

Řádková inzerce

Počátek	března	byl	v	tom	roce	ve	středních	Čechách	úplně	
stejný	jako	letos.	Mlhavo,	sychravo,	sotva	nad	nulou.	Někdy	
kolem	poledne	přijel	do	ulice,	která	se	tenkrát	jmenovala	
17.	listopadu	a	byla	ve	stavu	rekonstrukce,	robur.	Možná	
je	pamatujete.	Dodávky	a	lehké	nákladní	vozy	německé,	
vlastně	východoněmecké	provenience.	Za	volantem	špeditér	
pan	Kroc,	tehdy	působící	samozřejmě	pod	patronátem	
nějakých	Technických	služeb	či	jiného	dopravce,	a	vedle	
něj	dva	ramenatí	chlapi.	Všichni	tři	vystoupili	a	tahle	parta	
začala	stěhovat	nábytek	do	domu	číslo	popisné	557.	A	tak	
jsme	se	3.	března	1971	přestěhovali	do	Roztok.

Jarda�Huk
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HISTORIE MĚSTA

František Fyman se narodil 31. října roku 
1894 v Teplicích-Šanově. Po čtyřletém stu-
diu na reálné škole se začal živit jako foto-
graf. Informace ohledně jeho předválečné-
ho bydliště jsou poněkud nejasné. Archivní 
materiály z Vojenského historického archi-
vu udávají hned několik možných míst. 
Například služební výkaz vyhotovený 
v  prosinci 1919 uvádí jako domovskou 
obec Teplice. Jiné dokumenty (např. demo-
bilizační záznam) naznačují obec Lounín 
v  okrese Hořovice (dnes okres Beroun). 
Tato varianta se jeví jako pravděpodobněj-
ší, neboť byl František Fyman po vypuknu-
tí první světové války povolán k c. a k. pě-
šímu pluku č. 88, který měl doplňovací 
okres právě v okolí Berouna, přičemž zahr-
noval i  Lounín. S  tímto útvarem byl 
po  krátké službě v  Praze a  Linci odeslán 
na frontu do Haliče. Stejně jako mnozí dal-
ší čeští vojáci však ani František Fyman ne-
chtěl bojovat proti „slovanským bratrům“, 
a  tak spolu s  15 spolubojovníky přeběhl 
na  ruskou stranu fronty. Stalo se tak 18. 
prosince 1914 v oblasti Janovic u Tarnova.

Jako válečný zajatec byl František Fy-
man odeslán do  proslulého zajateckého 
tábora v  Taganrogu na  břehu Azovského 
moře, kde spolu s dalšími „vojenoplenný-
mi“ pracoval na  výstavbě haly továrny 
na výrobu střeliva. V  tamním zajateckém 
táboře si rovněž podal přihlášku do česko-
slovenského vojska. Podle některých zdro-
jů se tak stalo již roku 1916, nicméně je 
pravděpodobnější, že byla přihláška podá-
na až 3. března 1918. Během pobytu v Rus-
ku také přijal František Fyman pravoslaví. 
S  ním i  jméno Vladimír, kterého během 
služby v  československém vojsku užíval 
častěji než svého rodného jména Franti-
šek. Datum přechodu na  pravoslaví však 
zůstává záhadou. V případě ruských legio-
nářů se přijetí pravoslavné víry dělo pře-
devším před pádem carského režimu (tedy 
do března 1917). Jednalo se o ryze politic-
ký akt, který měl jasně deklarovat loajalitu 
československých dobrovolníků. Přechod 
na  pravoslaví se u  válečného zajatce zdá 
nepravděpodobný. Stejně tak ovšem 
i  u  vojáka, který vstoupil do  vojska již 
v  době, kdy se Čs. armádní sbor snažil 
Rusko opustit (po zhroucení fronty se sta-

la cílem Francie, kde chtěli vojáci pokračo-
vat v boji za svobodu). Je možné, že kon-
verze souvisela s  manželstvím, které 
František Fyman v Rusku uzavřel 18. srp-
na 1917 v Taganrogu.

Po kladném vyřízení přihlášky byl v po-
lovině května 1918 (tedy těsně před zaháje-
ním bojů proti vojskům sovětské vlády) 
František Fyman zařazen v hodnosti střel-
ce do 2. roty 4. ešalonu (vlakové soupravy) 
nových dobrovolníků. Tato skupina byla 
později přejmenována na  Kurgánský po-
chodový prapor – podle města, ve kterém 
byla během cesty na východ v květnu 1918 
bolševiky zastavena její doprava. S  útva-
rem se střelec Fyman zúčastnil prvních 
bojů proti bolševikům. V  říjnu 1918 byl 
však od praporu odvelen, přičemž byl jako 
fotograf přidělen k  Osvětovému odboru 
Odbočky Československé Národní rady 
na Rusi (OČSNR). Zde působil jako jeden 
z  fotografů UMLISTu (umělecko-literární 
a  statistická komise I. divize). UMLIST 
vznikl již roku 1917. Jeho úkolem bylo zři-
zování fotolaboratoří, které měly doku-
mentovat činnost dobrovolců pro následné 
vydání díla o  československém vojsku 
v  Rusku. Později byl UMLIST přidělen 
právě k  Osvětovému odboru OČSNR. 

V prosinci 1918 však došlo ve vojsku k re-
organizaci, během které byla OČSNR zru-
šena. Reorganizován byl i  UMLIST, čímž 
de facto zanikl (jeho pracovníci pokračo-
vali v  činnosti pod nově vzniklým Infor-
mačně-osvětovým odborem). V rámci no-
vého uspořádání byl střelec Fyman veden 
jako příslušník Ústřední fotolaboratoře při 
Vojenské správě Ministerstva vojenství, 
oddělení v Rusku. Tou dobou mu byla svě-
řena funkce náčelníka reprodukčního od-
dělení. V červenci 1919 byl již jako správní 
svobodník přidělen přímo ke  štábu Čs. 
vojska na Rusi. V říjnu 1919 byl následně 
v  hodnosti správního desátníka odeslán 
k  dělostřeleckému skladu, odkud byl 
po  měsíci naposledy převeden k  autopar-
ku. U něj působil jako fotograf a díky jazy-
kovým schopnostem (vládl perfektně 
němčinou, francouzštinou a ruštinou) rov-
něž jako tlumočník. Do vlasti odplul z Vla-
divostoku v hodnosti správního četaře dne 
24. května 1920 lodním transportem 
na plavidle USAT Sherman.

Po  návratu do  osvobozené vlasti byl 
v  říjnu 1920 v  Berouně demobilizován. 
Následně se usadil v Bělé pod Bezdězem. 
Na tomto místě se mu roku 1923 narodil 
syn Vladimír, který později rovněž proslul 
jako fotograf (mj. v  dubnu 1945 zachytil 
unikátními snímky na roztockém nádraží 
tzv. transport smrti). V průběhu první re-
publiky se rodina pravděpodobně několi-
krát stěhovala. Publikace „Českoslovenští 
legionáři okresu Praha-západ: 1914–
1920“ uvádí jako domovskou obec Fran-
tiška Fymana Hostivice. Časové určení, 
kdy měla Fymanova rodina v  dané obci 
pobývat, však chybí. Jisté ovšem je, že se 
později odstěhovala na  Slovensko, kde si 
bývalý legionář zřídil živnost ve Vyšných 
Hágách. Po  rozpadu okleštěného Česko-
slovenska v březnu 1939 však byla rodina 
nucena Slovensko opustit. Tehdy se Fran-
tišek Fyman přestěhoval do Roztok. Zde si 
na  okraji Kroupky v  čp. 64 zřídil vlastní 
malý fotoateliér. Ten se stal postupem 
času mezi roztockými občany velice po-
pulárním. Po Únoru 1948 však došlo roku 
1953 k  jeho vyvlastnění. I  přesto v  něm 
nadále pracoval.

Československý legionář František Fy-
man, který výrazně napomohl k  fotogra-
fické dokumentaci československého od-
bojového hnutí v  Rusku, zemřel v  Roz- 
tokách roku 1966. 

 l

Tomáš�Drábek,��
Alexander�Hejl

Válečné osudy roztockého fotografa
Pravděpodobně	každá	rodina,	která	žije	v	Roztokách	
déle	než	po	dvě	generace,	najde	ve	svém	archivu	snímky	
opatřené	razítkem	fotografického	ateliéru	Fyman.	
Zakladatelem	ateliéru	byl	příslušník	československé	legie	
v	Rusku	František	Fyman,	který	žil	v	našem	městě	od	roku	
1939	až	do	své	smrti.

Fotograf UMLISTu František V. Fyman. Pravděpodobně 
Jekatěrinburg, 1918 (sbírka autorů).
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Všechny nás postihla doba nečekaná a trvá 
již dlouhý čas s  neuchopitelným koncem. 
Psychika začíná být zákeřnější než virus, 
proti kterému bojujeme. Je potřeba ještě 
více se zaměřit na to, aby nás virus neudo-
lal psychicky.

n Máte úzkosti?
n Jste nervózní a podráždění?
n Snáze vybuchnete?
n Máte pocit, že nic nemá smysl?

Rozhodně v tom nejste sami, čím dál více 
se objevují psychické problémy nejen u se-
niorů, ale i u mnohem mladších kategorií 
našich občanů, dospívajících, a i malé děti 
trpí nedostatkem sociálního kontaktu 
a vazeb.

Co�s�tím?
n Nevyčítejme si špatné pocity.
n Zkusme si udržet pravidelný denní re-
žim jako za  „normálních“ časů – týká se 

nás všech (seniorů, dospělých, mladist-
vých i dětí) – vstávat ve stejný čas, oblék-
nout se (nezůstávat celý den v  pyžamu, 
i když nikam z domu nejdu), práci doma 
vymezit na  určitou, pravidelnou dobu. 
Udělat si takový denní rozvrh, do kterého 
zahrneme i  dobu jídla a  telefonického či 
online povídání si s  přáteli, příbuznými, 
čtení knihy atd.
n Dopřejme si procházky a  každodenní 
pohyb na čerstvém vzduchu.  l

DěTI	A	MLáDEŽ

n Linka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí): 
116 111 (nonstop), ZDARMA pomoc pro 
děti, mládež a studující do 26 let
n Linka důvěry Dětského krizového centra: 
777  715  215, 241  484  149 (nonstop) pro 
děti i dospělé
n Krizová linka SOS centra Diakonie:
800 567 567 (denně 9.00–20.00), 
ZDARMA

DOSPěLí

n Linka první psychické pomoci: 
1221, (v pracovních dnech od 8.00 do 19.00 
a o víkendu od 9.00 do 16.30)
n Linka první psychické pomoci (Cesta 
z krize): 116 123 (nonstop), ZDARMA
n Linka důvěry (CKI Psychiatrické nemoc-
nice Bohnice): 284 016 666 (nonstop)
n Pražská linka důvěry (Centrum sociál-
ních služeb Praha): 222 580 697 (nonstop)

n Krizová linka KC RIAPS (Centrum sociál- 
ních služeb Praha): 739 557 574 (nonstop)
n Linka důvěry Dětského krizového centra: 
777 715 215, 241 484 149 (nonstop) 
(i pro dospělé)
n Krizová linka SOS centra Diakonie:
800 567 567 (denně 9.00–20.00), ZDARMA
n Linka EDA: 
800  405  060 (po–pá 9.00–15.00), ZDAR-
MA (služby pro osoby v akutní krizi či oso-
by, kterých se dotýká současná situace)
n Terapeutická linka Sluchátko, z. ú.:
212 812 540, (provozní doba viz terapeu-
tickalinka.cz), ZDARMA, terapeutická po-
moc osobám v tíživé životní situaci 

RODIČE

n Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize):
116  000 (nonstop), ZDARMA – pomoc 
dospělým ohledně dětí (pro rodiče, příbuz-
né, učitele, vychovatele)

n Rodičovská linka 
(Sdružení Linky bezpečí): 606  021  021 
(po–čt 9.00–21.00, pá 9.00–17.00) – pro 
rodiče, učitele, vychovatele
n Linka EDA: 
800  405  060 (po–pá 9.00–15.00), ZDAR-
MA (zejména pro rodiče a blízké dětí s po-
stižením, vážnou diagnózou či po úrazu)

n Duchovní a psychická podpora Roztoky
Mgr. Kristýna Ptáčková, 
duchovní CČSH: 774 157 685
Mgr. Jarmila Kučerová, 
duchovní CČSH: 608 867 523
Školní psycholožka ZŠ ZB Roztoky 
Veronika Šporclová: 776 708 087
n Sociální oddělení MÚ Roztoky 
Ing. Kateřina Lukášová, 
vedoucí:  734 446 118
Štěpánka Pencová, pečovatelka, 
rozvoz obědů, nákupy: 721 402 140 l

Školní jídelna Roztoky vaří i  nadále pro 
cizí strávníky i pečovatelskou službu (roz-
voz obědů)

Recepty na tři nejlepší roztocké bábovky 
roku 2012 (soutěž proběhla v rámci veliko-
nočního jarmarku v Husově sboru 1. dub-
na 2012)

n 1. místo: bábovka „SLADKÉ HORY“ 
(paní Jana Jarčušková)
335 g mladých cuket, 4 vejce, 260 g hnědé-
ho cukru, 1 a 1/3 lžíce medu nebo javoro-
vého sirupu, 1 bal. vanilkového cukru, 
200 ml oleje, 135 g hrubě mletých vlaš-
ských ořechů, 270 g celozrnné pšeničné 
mouky, 2 a ¾ lžičky prášku do pečiva 

Poleva: 150 g práškového cukru, citrono-
vá šťáva 

Cuketu i  se slupkou jemně nastrouháme. 
Do pěny vyšleháme vejce, cukr, olej, vanil-
kový cukr, med. Přimícháme ořechy, mou-
ku, prášek do pečiva a cuketu. Těsto vlijeme 
do  formy, pečeme při 175 °C a  necháme 
vystydnout ve formě. Po vyklopení z formy 
polejeme polevou.
n 2.–3. místo: „BÁBOVKA BEZLEPKA“ 
(paní Václava Vávrová)
2 hrnky bezlepkové mouky (Labela nebo 
Jizerka), 1 hrnek cukru (krystal nebo kru-
pice), 1 hrnek mléka, 1 hrnek oleje, 1 vejce, 
1 prášek do pečiva

Všechny ingredience smícháme, část těs-
ta obarvíme kakaem a vlijeme do předem 
vymazané a bezlepkovou moukou vysypa-
né formy. Pečeme cca půl hodiny na 150 °C.
n 2.– 3. místo: „BÁBOVKA DRDOVKA“ 
(paní Vlaďka Drdová)

1 Hera, 6 vajec, 30 dkg cukru krupice, 50 dkg 
polohrubé mouky, 1 vanilkový cukr, 1 kypři-
cí prášek do pečiva, kakaový prášek (množ-
ství dle chuti), trochu mléka

Změklou Heru, žloutky, vanilkový cukr 
a cca poloviční množství cukru utřeme, při-
dáme mouku, kypřicí prášek a  mléko dle 
potřeby. Utřeme těsto vláčné, hladké, ale ne 
řídké. Do něj vmícháme ušlehané bílky se 
zbytkem cukru. Část těsta obarvíme a ochu-
tíme kakaem – množství záleží na tom, jak 
hodně kakaovou bábovku chceme mít.

Do tukem vymazané a moukou vysypané 
formy (používám Heru a hrubou mouku) 
nejprve nalijeme bílé těsto, pak tmavé a na-
konec ještě bílé. Tím nám vznikne mramo-
rový efekt. Pečeme v předem vyhřáté trou-
bě cca 1 hodinu asi na 150 °C. l

Přejeme vám dobrou chuť! 

Pro dobrou psychiku v době koronaviru

POKUD�POTŘEBUJETE�POMOCI,�O�POMOC�SI�ŘEKNĚTE!

I�DOBRÉ�JÍDLO�MŮŽE�PŘISPĚT�K�NAŠÍ�PSYCHICKÉ�KONDICI
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(cviky pro vás připravila Lenka Švecová)

Protahovací�cviky�
Pohyb provádíme do  mírného protažení 
a vždy s výdechem. V konečné poloze pra-
videlně dýcháme. Nikdy nehmitáme!

Cvik�1��
Protažení�prsních�svalů
Provedení: Vzpor klečmo, paže pomalu su-
neme po podložce vpřed, v konečné poloze 
paže šikmo vzhůru, mírně tahem protlačí-
me ramena k podložce. (výdrž 30 vteřin) 

Cvik�2��
Protažení�zádových�svalů
Provedení: Sed na paty, hlava a paže poma-
lu, tahem v  prodloužení trupu. (výdrž  
30 vteřin)

Cvik�3��
Protažení�svalů�krku�
Provedení: Turecký sed, připažit levou 
ruku, dlaň vodorovně bez doteku podlož-
ky, pokrčit vzpažmo pravou, dlaň na  spá-

nek, úklon hlavy poma-
lu tahem vpravo. (výdrž 
15 vteřin)

Opakujeme pro pravou 
a levou stranu. 

TJ Sokol: Když nejde cvičit v tělocvičně, 
tak cvičíme online v aplikaci Google Meet.

Cvičení pro ženy každé pondělí a pátek 
vždy od 20.00 do 21.00 hod.
Zaregistrujte se do našeho týmu na strán-
kách TJ Sokol Roztoky www.sokroz.cz

Po  registraci budete automaticky infor-
mováni a zváni na lekce cvičení podle ak-
tuální epidemiologické situace. l

Vladimíra�Drdová

KAŽDÝ�DEN�SE�POŘÁDNĚ�PROTÁHNĚTE

PRO�RADOST��
SI�ZAZPÍVEJTE�ASPOŇ�
DOMA,�PÍSNIČKU�SI��
MŮŽETE�I�VYMALOVAT
Oblíbenou velikonoční 
písničku Roztockých 
dětí „Já mám malovanou 
vestu“ s omalovánkou 
Vendulky Bromovské 
(MC Rožálek) najdete 
na www. roztockedeti.cz 
a na Youtube. Na strán-
kách Roztockých dětí 
si můžete stáhnout 
i samostatné obrázky 
k vymalování.  l

Poděkování�za�pomoc
Přes	všechny	útrapy,	které	prožíváme	s	pandemií	covidu-19,	chci	
vyjádřit	obdiv	a	poděkování	MěÚ,	výboru	a	členům	SPCCH	za	mi-
mořádnou	pomoc	starším	občanům.	V	první	etapě	zajištění	roušek	
a	dezinfekčních	prostředků.	Nyní	za	zprostředkování	registrace	oč-
kování.	Zvlášť	děkuji	paní	Anně	Pösingerové	a	zejména	paní	Laďce	
Jakobové	z	MěÚ,	která	se	s	velkou	ochotou	a	trpělivostí	postarala	
o	mou	registraci	až	po	zajištění	místa	a	termínu	očkování.	Ještě	
jednou	děkuji	za	úctyhodný	přístup	a	příkladnou	práci.		 l

Věra�Pízová�
Roztoky

Poděkování
Chtěl	bych	touto	cestou	poděkovat	Městské	policii	Roztoky		
za	podíl	na	nalezení	mého	vozidla,	které	mi	bylo	odcizeno	9.	2.	2021		
ve	4	hod.	30	min.	před	mým	domem.	Ještě	téhož	dne	odpoledne	
bylo	vozidlo	nalezeno.		 l

Jiří�Verner���
Machova	987	Roztoky

Prodej dvojdomů  
v Buštěhradě 

zahájen!

Informace a prohlídky 
na tel.: 777 770 133

www.oirdomy.cz

Bydlete hezky a ve svém!
Již od 5 762 800 Kč vč. DPH

INZERCE

▼
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Dodržujte rozestupy!
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ŽIVOT Ve MĚSTĚ

Vždy jsme velice rádi, když se můžeme 
zapojit do  akcí města Roztoky. To však 
v  současné epidemiologické situaci není 
možné. I  přes tuto nelehkou dobu víme, 
že můžeme s městem a jeho podporou po-
čítat. 

Srdečně děkujeme paní Vladimíře Drdo-
vé, vedení města Roztoky a lidem z Roztok 
i  okolí, že na  naše seniory nezapomínají 
a poskytují nám pomoc a podporu. Velice 
nás potěšilo i dojalo venkovní zpívání dětí 
z MŠ Spěšného. Dále děkujeme ZŠ Zdenky 
Braunerové za zázemí pro děti našich za-
městnanců. 

V  době, kdy naše zařízení procházelo 
nákazou covid-19, jsme se mohli spoleh-
nout na  výpomoc dobrovolníků z  Roztok 

a okolí, za což jsme moc vděční. I díky vám 
jsme to zvládli.

Život v Domově se pomalu vrací do nor-
málu, i když na ten opravdu normální re-
žim si asi ještě chvíli počkáme. Jsme moc 
rádi, že za klienty Domova již mohou do-
cházet jejich blízcí, i  když stále v  omeze-
ném režimu a za dodržení nastavených hy-
gienických opatření.

Naši zaměstnanci jsou již proti onemoc-
nění covid-19 očkováni, klienty očkování 
v nadcházejících týdnech čeká. Pro zkvalit-
nění služeb a zpříjemnění pobytu v našem 
Domově začínáme s  rekonstrukcí budovy 
a s přístavbou. Na to se všichni moc těšíme.

I přes současnou pandemickou situaci, kte-
rá nás dělí od společnosti, se snažíme být co 

nejvíce aktivní. Nemůžeme chodit na  pro-
cházky do překrásné přírody v okolí Roztok 
a jezdit na výlety, jak je u nás zvykem, a tak 
trávíme mnoho času na  zahradě Domova, 
kde popíjíme kávu a chytáme první (již skoro 
jarní) paprsky. Také cvičíme, malujeme, spo-
lečně vaříme a pečeme. Pilně se připravujeme 
na přicházející velikonoční svátky a jarní dny. 

Více informací o Domově Alzheimer na-
leznete na  našich webových stránkách: 
www.domovalzheimer.cz či volejte sociální 
pracovnici na tel. 735 170 211.  l

Iva�Svojitková

Poděkování z Domova Alzheimer v Roztokách
Od	roku	2014	v	Domově	Alzheimer	v	Roztokách	u	Prahy	pečujeme	o	klienty	
s	Alzheimerovou	chorobou	či	jiným	typem	demence	a	jsme	součástí	roztocké	
komunity.	

Ve  stínu významnějších zpráv se skoro 
ztratila informace o zřízení nového ranní-
ho spoje linky 359, který ve zkrácené trase 
propojil Solníky s  roztockým nádražím. 
Příjezd na  nádraží v  6.55 umožňuje pře-
stup na vlak v 7.01, jenž jede na Masaryko-
vo nádraží. Věřme, že nejen během rekon-
strukce nádraží najde své příznivce, kteří 
nechají auto doma a využijí hromadné do-
pravy, stejně jako ho využijí studenti, až 
začnou zase jezdit do škol. 
 l

Michal�Přikryl

Nový ranní spoj linky 359

INZERCE
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KULTURA

Je to kniha obsahem i  provedením velmi 
půvabná a rozhodně není určena jen jako 
dekorace na poličku do obýváku. Její kvali-
ta je zejména v  textu, který neustrnul 
na  starých schématech výkladu počátků 
českého státu, ale reflektuje i novější, často 
i protichůdné interpretace obrazu a vývoje 
přemyslovských Čech raného středověku.

Editor publikace Mgr. Jakub Izdný, Ph.D., 
patřící k mladé generaci historiků, soustře-
dil kolem sebe úctyhodný tým 15 autorů, 
renomovaných i mladých odborníků, kteří 
s velkou erudicí zpracovali jednotlivé kapi-
toly. Texty jsou doplněny i kvalitním a ná-
zorným obrazovým doprovodem.

Kniha se snaží odpovědět na  některé 
složité otázky mlhavého dávnověku a sa-
mozřejmě s hlavním důrazem na nevšed-
ní osobnost kněžny Ludmily, zakladatelky 
přemyslovské dynastie, která po své mu-
čednické smrti 15. září roku 921 byla záhy 
uctívána jako světice. Její kult se prosadil 
zejména od 12. století a zvláště v období 
panování císaře a  krále Karla IV. Rene-
sance uctívání její památky pak nastala 
v 19. století a trvá prakticky dodnes. 

Mladá�kněžna�na�Levém�Hradci
Pro nás, lokální patrioty, je důležité spojení 
jejího života (resp. jejího mládí) s levohra-
deckým hradištěm, kde Ludmila po sňatku 
s  prvním historicky doloženým přemys-
lovským knížetem Bořivojem I. bezpochy-
by pobývala. Zde pravděpodobně přijala 
i křest a odvrhla dříve uctívané pohanské 
modly.

O jejím životě ve středním věku nevíme 
prakticky nic, snad jen to, že pravděpodob-
ně přivedla na  svět a  vychovala šest dětí, 
z nichž Spytihněv a Vratislav byli následní-
ky svého otce Bořivoje na knížecím stolci. 
Synové předčasně zemřelého Vratislava – 
Václav a Boleslav – se posléze stali aktéry 
krvavého knížecího vraždění, které se udá-
lo v roce 935 ve Staré Boleslavi i v Praze.

Osobnost kněžny vdovy Ludmily vstu-
puje na  jeviště dějin opět v  závěru jejího 
dlouhého života, kdy knížecí stolec osiřel 
v únoru roku 921 po náhlém úmrtí jejího 
syna Vratislava a  kdy se názorově střetly 

dvě silné osobnosti – kněžna regentka 
Drahomíra a  vychovatelka nezletilých 
princů Ludmila. 

Původ�dcery�knížete�Slavibora
Některé kapitoly lze číst i jako příběhy té-
měř detektivní, například o rodovém pů-
vodu Ludmily, který je předmětem vášni-
vých debat historiků. Zatímco podle 
starých latiníků Kristiána a Kosmy, či nově 
archeologa P.  Meduny, si Bořivoj svoji 
snad čtrnáctiletou nevěstu přivezl z neda-
lekého Mělníka (tehdejšího hradiště Pšov), 
nabízí se i odlišná interpretace D. Třeštíka 
na  základě zmínky fuldského letopisce 
v  legendě Fuit in provincia Boemorum 
i textu v tzv. Proložní legendě, že Přemys-
lovec si pro ni jel do  jiné (srbské) země, 
zřejmě sídla Polabských Slovanů v  dneš-
ním východním Sasku. Musíme zřejmě 
bohužel zapomenout na  možnost sňatku 
z lásky.

Jde zejména o to, zda se jednalo o sňatek 
zajišťující středočeskému knížeti podporu 
nejbližšího regionálního (Pšovského) sou-
seda na významném soutoku dvou velkých 
řek, nebo o  projev vyššího strategického 
spojenectví kmene Čechů a  Lužických 
Srbů na  hranici s  výbojnými Sasy. Obě 

možnosti mají svou váhu a zapadají do lo-
giky politického vývoje 10. století v české 
kotlině.

Ďábel�i�krása�jsou�
skryty�v�detailu
Přidám v této souvislosti ještě dva detaily 
pro „fajnšmekry“. Podle Kristiána (konec 
10. století) přichází Ludmila z hradu Pšov 
(Mělník), z kraje slovanského (ex provincia 
Sclavorum). Když ovšem dále píše, že sna-
cha Ludmily princezna Drahomíra pochá-
zela od pohanských Havolanů z dnešního 
Braniborska, uvádí rovněž „ex provincia 
Sclavorum“. Přičteme-li k tomu název lud-
milské legendy Fuit in provincia Boemo-
rum, kde význam slova provincia chápeme 
jako územněsprávní celek, je zřejmé, že 
není snadné rozlišit, kdy má legendista 
na mysli stát, kdy zemi coby etnické území, 
region či jen jako kraj.

A  podruhé. Země slovanského kmene 
Milčanů (někde mezi Budyšínem a Dráž-
ďany), odkud mohla hypoteticky Ludmila 
pocházet, je v latinském originále „provin-
cia milcensis“, zatímco Mělnicko je „pro-
vincia milnicensis“. No a chyby, jak známo, 
děláme všichni, napříč staletími, zejména 
při opisování…

Zdá se tedy, že tento rozpor o  původu 
Ludmily nebude asi nikdy vyřešen, pokud 
nebude využita nějaká nová identifikační 
a srovnávací metoda, třeba zjišťování DNA 
z kosterních pozůstatků. A upřímně, z hle-
diska hodnocení významu kněžny a světi-
ce Ludmily to není podstatné. V  každém 
případě nedoporučuji v Mělníku obhajovat 
srbskou verzi příběhu a naopak v Budyšíně 
tu mělnickou.

Nebudu se do široka rozepisovat o řadě 
zajímavých detailů z  této publikace, spíše 
bych ji rád vnímavým čtenářům doporučil 
jako pěkný dárek a  četbu na  dovolenou, 
přece jen to není titul vhodný pro rychlé 
čtení v tramvaji.  l

pozn. 1)
Publikaci bylo možné realizovat díky více než dvaceti 
sponzorům, z nichž nejvíce přispěl Středočeský kraj, Státní 
fond kultury ČR, Horizont HG 2014, Arcibiskupství pražské 
a olomoucké, města Mělník a Beroun a další. Odbornou 
kvalitu garantovala Univerzita Karlova, Archeologický 
ústav ČAV a Středočeské muzeum v Roztokách.

Dárek čtenářům k výročí kněžny a světice
Z	iniciativy	spolku	Svatá	Ludmila	1100	let,	s	podporou	
několika	středočeských	měst	a	obcí	včetně	Roztok	(a	mnoha	
dalších	sponzorů,	pozn.	1)	vydalo	nakladatelství	Lidové	
noviny	reprezentativní	monografii	Ludmila,	kněžna	
a	světice.	Nejde	o	úzce	zaměřenou	„náboženskou	literaturu“,	
ale	o	populárně	odbornou	publikaci	určenou	širokému	
spektru	čtenářů	–	poučených	zájemců	o	českou	historii.

Stanislav�Boloňský
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My z Roztok jsme se navíc mohli radovat 
i z toho, že hned dva vystupující byli z na-
šeho města. Respektive jeden vystupující, 

Oto Klempíř, který patřil zároveň k organi-
zátorům velkolepé akce, a  jedna sehraná 
parta jménem Muzička. Její jádro tvoří 

sourozenci David, Ema, Marcel a  Adam 
Ramdanovi  –  a tři prvně jmenovaní byli 
k  vidění spolu s  tzv. novým cirkusem La 
Putyka. 

Požádal jsem Otu Klempíře a  Marcela 
Ramdana o pár řádek k tomu, jak to přišlo, 
že ve  zlaté kapličce hráli a  zpívali právě 
oni…  l

Tomáš�Novotný

Společně jsme vytvořili koncept „Ladíme 
formu na léto“ a začalo se s přípravou. Věř-
te mi, že dát během měsíce dohromady 
více než 200 umělců, několik televizních 
štábů, připravit 6 pódií, domluvit sponzo-
ry, obstarat dalších tisíc věcí a nezbláznit se 
za  pochodu byl úkol hodný opravdových 
maniaků hudby. Koneckonců, co jiného 
vlastně jsme, že?

Když se ke  mně postupně dostával se-
znam účinkujících, přišlo mi líto, že se, 
kvůli technické náročnosti, nevešla má ma-
teřská formace J.A.R., nicméně jsem se 
akce toužil účastnit nejen jako autor komu-
nikačního konceptu, ale i jako umělec. Pro-
to jsem oslovil nositelku ceny Anděl, skla-
datelku a  zpěvačku Beatu Hlavenkovou, 
jestli bychom spolu nevytvořili píseň, která 

by byla vhodná do  noblesního prostoru 
ND a zároveň by reprezentovala i nás oba 
jako čerstvou autorskou dvojici.

Během týdne horečného skládání a tex-
tování jsme nahráli skladbu s názvem Lás-
ka, tvl!, která se pořadatelům zalíbila tak, že 
nám ji dovolili zařadit do programu. Zde je 
její refrén:

Láska není nemoc žádná
I když se chvěješ  
A srdce ti tluče jak o vodu pádlo 
Láska bolest neustálá 
A ty si přeješ 
Navěky křičet, že to bylo málo

Den před koncertem, na  generálce, mi 
bylo jasné, že vzniká mimořádné hudební 
dílo. Utopen ve tmě hlediště jsem pozoro-

val mumraj hudebníků, kameramanů, pro-
dukčních, techniků, osvětlovačů, zvukařů, 
kulisáků a dalších mnoha nejmenovaných 
profesí. Cítil jsem mrazení v zádech, že sta-
čí jeden drobný kiks a náročná dramatur-
gie, kde se jedno hudební číslo řetězí s mo-
derací a  po  ní okamžitě následují další 
a  další kousky, se může zhroutit jako do-
meček z karet.

V zákulisí a na chodbách jsem potkával 
pečlivě otestované muzikanty v  rouškách, 
kteří spolu debatovali, jako by se nechume-
lilo, ale všudypřítomná nervozita z živého 
přenosu, kde se chyba neodpouští,  byla 
znát na každém jednotlivci. Takže se vedle 
sebe svorně třásli kluci z  Lucie, Chinaski, 
Migu 21 spolu s  Michalem Prokopem 
a Danem Bártou nebo Bárou Polákovou.

A pak tu rázem byla hodina H, minuta 
M, vteřina V  – začal přímý přenos. Bylo 
neuvěřitelně nádherné a  fascinující pozo-
rovat zblízka každého umělce, který šel 
na pódium po tak dlouhé pauze, zaviněné 
pandemií. Emoce a  prožitky všech byly 
opravdové, nehrané a nefalšované. Všichni 
jsme vlastně podvědomě čekali po skonče-
ní své písně potlesk, který však přijít nemo-
hl, protože sály byly zhasnuté a  prázdné. 
Objevily se slzy smutku a  štěstí zároveň. 
A pak, jako když mávne kouzelným prout-
kem, nastal konec. 

Ještě dlouho jsme postávali na chodbách. 
Ještě dlouho jsme nechtěli domů. Emoce 
neopadly. Chtěli jsme zpátky na pódium… 
Tak snad to brzy vyjde, ale tentokrát i s pu-
blikem.

 l

Oto�Klempíř

P.  S.: Abych nezapomněl, dostali jsme 
s Beatou šatnu, kterou léta obýval Ilja Pra-
chař. A ten pochází ze Slovácka jako já. 

P. P. S.: Naš duet a názvem Láska, tvl! se 
rozhodlo vydat vydavatelství Warner Mu-
sic jako singl.

Roztočtí v Národním divadle

Národní divadlo jako popový úl

Asi	nejsem	sám,	kdo	27.	února	sledoval	maraton	muziky,	
baletu	či	opery	vysílaný	Českou	televizí	pod	názvem	Národ	
sobě	–	kultura	tobě.	Tříhodinová	jízda	umožnila	každému	
vybrat	si	to	své,	ať	už	to	byl	Pavel	Šporcl,	extravagantní	
Jana	Kratochvílová	či	třeba	Michal	Prokop.	

Měsíc	před	přímým	televizním	přenosem	koncertu	
z	Národního	divadla	s	názvem	Národ	sobě	–	kultura	tobě	
mě	oslovili	pořadatelé	s	tím,	že	je	třeba	vymyslet	leitmotiv	
a	koncept,	s	kterým	by	se	dokázali	ztotožnit	jak	vystupující	
umělci,	tak	sponzoři	a	v	neposlední	řadě	diváci,	jimž	bylo	
plánované	hudební	představení	především	určeno.
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KULTURA

BELETRIE

Hykisch, A., Milujte královnu
Chimamanda, N. A., Půl 
žlutého slunce
Keleová-Vasilková, T., Julinčina 
pekárna
Lednická, K., Šikmý kostel 2
Martin-Lugand, A., Štěstí na 
dně silné kávy
Vondruška, V., Spiknutí oběšenců

DETEKTIVKY

Bannalec, J., Bretaňský odkaz
Beran, L., Četnická pátračka 
versus galerka
Cílek, R., Když labutě zpívají 
Dán, D., Klubko zmijí
Hjorth, M., Vyšší spravedlnost
Johnsrund, I., Vídeňské 
bratrstvo; Kalypso

PRO	DěTI	A	MLáDEŽ

Bourne, H., To se může stát jen 
ve filmu 
Escandell, V., Záhady –  
25 záhad vědy 

Mizielińska, A., Cesta do 
divočiny
Pekárková, V., 16-03-20

NAUČNá

Sekaninová, Š., Dopravní 
prostředky, které pohnuly světem
Šindelářová, R., Tajemství 
pokladu svatého Václava –  
gamebook
Výborná, L., Mezi světy

ANGLIČTINA

Aaronovitch, B., Rivers of 
London
Backman, F., Britt-Marie was 
here
Coben, H., Caught

Nejnovější informace můžete 
zjistit na webu
knihovna.roztoky.cz 
a facebook.com/MKRoztoky l

Za městskou knihovnu
Tereza�Náhlovská

Městská knihovna informuje
Nabízíme	vám	výběr	z	novinek	zapsaných	do	fondu	
městské	knihovny	během	února	2021.

Napřed jsme všichni bez výjimky museli 
být otestováni, odměnou byla možnost 
společně se podílet na  koncertu Národ 
sobě – kultura tobě. Tak jsme mohli zahrát 
všem, kteří si naladili Českou televizi či se 
připojili do  živého vysílání na  sociálních 

sítích, anebo teď se ještě podívají do vysíla-
cího archivu ČT ART. S akrobaty z Cirk La 
Putyka jsme do  nabitého 210minutového 
multižánrového programu připravili Máj-
ku pro kulturu – propojení tradiční cimbá-
lovky a choreografie nového cirkusu. 

Kultura se mění, cítíme, jak je nám vzácná, 
ale radost z hraní a tvoření zůstává. Děku-
jeme Cirk La Putyka, že se v této době mů-
žeme aktivně podílet na #kulturunezasta-
vis. Jsme vděčni za čest zahrát v Národním 
divadle!

Odkaz na video: 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysila-
ni/13969357737-narod-sobe-kultura-to-
be/22154215046/obsah/823171-cirk-la-
-putyka-muzicka-majka-pro-kulturu

 l

Ema,�David,�Marcel�Ramdanovi��
a�MUZIČKA

Národ sobě – kultura tobě 
V	cimbálové	muzice	jsem	prožili	velikou	radost,	poněvadž	
největší	radostí	muzikanta	je	hrát.	A	naše	MUZIČKA	si	
zahrála	v	sobotu	27.	února	přímo	ve	zlaté	kapličce	českého	
národa.	Pro	neopakovatelný	večer	v	Národním	divadle	
se	sešli	lidé	nadáni	múzami	napříč	obory	a	styly,	aby	se	
pokusili	spojit	nespojitelné.	

INZERCE

JSME SPECIALISTÉ V OBLASTI  
ZELENĚ A RÁDI VÁM POMŮŽEME  

S BUDOVÁNÍM A ÚDRŽBOU  
VAŠÍ ZAHRADY

NERAGREEN | E: info@neragreen.cz | T: +420 739 060 251
www.neragreen.cz

ÚDRŽBA ZAHRAD A SEZÓNNÍ PRÁCE
• péče o trávníky (vertikutace, hnojení, sekání)

• ruční pletí záhonů
• stříhání keřů a živých plotů

• rizikové kácení stromů
• řez ovocných stromů a péče o stromy

ZAKLÁDÁNÍ ZAHRAD
• výsadba okrasných rostlin a dřevin

• zakládání záhonů a trávníků
• zakládání skalek a tvorba jezírek

• realizace zahradních staveb…
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Rád bych přispěl do  debaty pohledem 
na vývoj českého školství, které nás v dal-
ších letech čeká. V  říjnu letošního roku 
byla schválena nová Strategie vzdělávací 
politiky do  roku 2030+ (ke  stažení 
na stránkách www.edu.cz). Kam tedy bude 
směřovat české školství podle této strate-
gie? 

Proměna�vzdělávání�
Svět se vyvíjí neuvěřitelným tempem. Mo-
derní technologie jsou přirozenou součástí 
našeho života, internetový svět se stal sou-
částí našeho světa. Množství informací, 
které máme k dispozici, je enormní.  Dnes 
už není problém získat informace, ale není 
snadné se v nich vyznat, dobře s nimi pra-
covat a rozeznat fake news od faktů. Naše 
děti budou více než my vystaveny změnám 
v průběhu svého života. Školou vzdělávání 
neskončí, bude potřeba, aby se průběžně 
učily celý život. Odhaduje se, že dnešní 
děti v průběhu života změní povolání více 
než pětkrát. Škola bude muset naše děti 
na tento měnící se svět připravovat. Celko-
vě tak bude nutné klást větší důraz na zís-
kávání kompetencí k celoživotnímu vzdě-
lávání, kritickému myšlení, ale i praktické 
aplikaci nabitých znalostí a dovedností.

Vzdělávání se zásadně promění – v nej-
bližších letech dojde ke koncepční změně 
informatiky. V  předmětu se už nebude 
učit, jak zacházet s Excelem, ale takzvané 
informatické myšlení. Posílena bude i ho-
dinová dotace informatiky. Digitální tech-

nologie postupně proniknou do ostatních 
předmětů a  stanou se jejich přirozenou 
součástí. Například v biologii bude ukazo-
ván model a fungování lidského těla na 3D 
modelech. Chemické reakce bude možné 
ukazovat na počítačových simulacích. Děti 
budou při výuce angličtiny využívat vir- 
tuální realitu.

V dalších letech dojde k proměně samot-
né výuky – předměty se budou více prova-
zovat a propojovat. Moderní dějiny se bu-
dou učit v  úzké součinnosti s  občanskou 
výchovou a  literaturou. Bude se také více 
provazovat vzdělávání ve  škole s  dalšími 
aktivitami dětí ve Skautu a kroužcích. 

Řada z  výše popsaného je možná už 
dnes. Jde však spíše o výjimky než o pravi-
dlo. Musí se změnit kurikula (učební plá-
ny), ale také i  podpora škol při zavádění 
změn. Konkrétní výsledek bude ale vždy 
záležet především na  každém učiteli 
a na vedení škol a také na tom, jak k pláno-
vaným změnám přistoupí. 

Podpora�škol�
Školy a jejich vedení to v dnešním systému 
vzdělávání nemají lehké. Ředitel školy by se 
měl soustředit především na  vzdělávání 
a být pedagogickým lídrem. Bohužel vedle 
či namísto pedagogické práce musí řešit 
řadu administrativních a  provozních otá-
zek. Strategie proto navrhuje zavedení tak-
zvaného středního článku podpory. Tedy 
center, která pomohou školám s nepedago-
gickou prací, ale také s tím, jak vést složitý 

organismus, jako je škola. Vedle toho bude 
prozkoumána možnost rozdělit funkci ře-
ditele mezi dvě pozice – provozního ředite-
le, který se bude starat o zázemí, a ředitele 
pro vzdělávání, jenž by se plně věnoval sa-
motnému vzdělávání a jeho kvalitě. Dojde 
také ke  zmapování administrativní zátěže 
škol – bohužel školy dnes reportují řadu 
stejných údajů různým subjektům – zřizo-
vatel, kraj, stát, různé státní orgány. Násled-
ně by mělo dojít k redukci administrativy.

Rovný�přístup�ke�vzdělávání�
pro�všechny�děti�
České školství je celosvětově specifické 
ve  dvou věcech. Vzdělávání je extrémně 
decentralizované. Naše školy mají velkou 
svobodu, ale také velkou odpovědnost. 
Druhým rysem je extrémní rozdílná kvali-
ta vzdělávání mezi jednotlivými školami.  
Karlovarský a Ústecký kraj mají vzdělávací 
výsledky na  úrovni Rumunska, naopak 
Praha má výsledky lepší než řada západ-
ních zemí. Mohlo by se zdát, že téma není 
z pohledu Roztok nijak „žhavé“. Nicméně 
i  tak bychom ho měli mít na  paměti. 
I  v  Roztokách se mohou najít děti, které 
nemohou jet na  školní výlet či si zaplatit 
oběd ve školní jídelně. Jsou zde děti, jejichž 
rodiče jim nevěnovali před nástupem 
do školy potřebnou péči (z jakýchkoli dů-
vodů), a škola musí zejména v prvních le-
tech dohánět, co by děti již měly umět. Po-
máhejme těmto dětem a  podporujme 
školu v práci s  těmito dětmi. Protože děti 
za své rodinné zázemí nemohou a zaslouží 
si stejnou šanci jako ostatní. V této oblasti 
jsem rád, že město i škola těmto dětem po-
máhají.  l

Jaromír�Beran
člen	školské	komise

Jak vyplynulo z rozhovoru radního Středo-
českého kraje pro dopravu Petra Borecké-
ho pro rozhlas, od neděle 7. března dochá-
zí ke  změnám v  jízdních řádech veřejné 
autobusové dopravy. Tyto změny, které se 
projeví zejména v oblastech kraje s inten-
zivnější veřejnou dopravou, znamenají 
snížení četnosti spojů o  cca 10 procent, 
a to s platností nejméně do konce letošní-
ho roku. K podobnému kroku přistoupily 
i další kraje, například Plzeňský či Pardu-
bický.

Prázdninový�provoz�autobusů
Nepůjde o dramatické škrty v jízdních řá-
dech, spíše o přechod na prázdninový pro-
voz. Půjde zejména o spoje v tzv. sedlech, 
časné ranní a  pozdně večerní autobusy. 
Zrušeny budou i nevyužívané školní linky. 
Toto omezení je vyvoláno výrazným po-
klesem obsazenosti spojů v  loňském i  le-
tošním roce, v  rozsahu 35–50 procent 
úrovně roku 2019. Finanční ztráta vyčísle-
ná krajem je za minulý rok 0,5 miliardy Kč 
a letošní předpoklad je propad o 10–13 mi-

lionů Kč každý týden. Je jasné, že krajská 
pokladna není bezedná a  že je nutné 
na tento mimořádný stav adekvátně reago-
vat. Úspory v  systému jsou bezesporu 
možné, viz například nepochopitelné pro-
dloužení linky 350 z Okoře až na Kladno, 
kdy už zhruba z Velkých Přílep plní spíše 
funkci komunitní taxislužby. Přitom z Pra-
hy do Kladna je možné jet přímou linkou 
z  Dejvic a  nekodrcat se po  křivolakých 
okreskách. Ještě před příchodem covidu 
jsem jednou linku 350 z  Roztok 

Kam bude kráčet naše školství?

Veřejná doprava = veřejný zájem

V	lednovém	vydání	tohoto	časopisu	paní	ředitelka	
Janoušková	představila	vizi	rozvoje	školy.	Jsem	velmi	rád,	
že	formování	vize	školy	nekončí	její	publikací	v	Odrazu,	ale	
jsou	v	plánu	diskuse	s	rodiči	a	veřejností,	tak	aby	výsledná	
představa	byla	co	nejkvalitnější,	ale	také	aby	vize	byla	
opravdu	„naší“	a	nezůstala	pouze	na	papíře.	
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Všichni jsme si určitě všimli, jak naše 
město rychle roste. Všude kolem nás, 
hlavně v  Žalově, vyrůstají nové a  nové 
domy jako houby po dešti. Developeři se 
předhánějí, kdo toho postaví více, prodá 
více a vydělá více. White Hill, Ridera, Ta-
lora, Hypos Plus, Trigema a další stavební 
soupeři se snaží uzavřít s městem co nej-
výhodnější smlouvy pro sebe, poskytovat 
městu finanční dary, aby se zalíbily, a za-
stavět každý kousek půdy. Nyní jsou 
na  tahu další developeři. Stavebním fir-
mám Pohl a Medical Management Group 
se zalíbila lokalita ve spodních Roztokách 
u nádraží. 

A tak se z malého městyse čítajícího ješ-
tě v  roce 2001 okolo 5 750 obyvatel stalo 
s přihlášenými i nepřihlášenými obyvateli 
bezmála desetitisícové město. S  počtem 
obyvatel samozřejmě narostl i počet auto-
mobilů, počet autobusů, počet nákladních 
aut. Co se však za sto let vůbec nezměnilo, 
je naše stařičká babička silnice, která musí 
odolávat stále větší zátěži.

Již desetiletí se ozývají hlasy volající 
po rekonstrukci hlavní silnice procházejí-
cí naším městem. Volal po  ní již před 
mnoha lety lídr strany Volba pro město 
Ladislav Kantor, dříve člen kapely C&K 
Vocal, později poradce prezidenta Havla 
a nakonec člen zastupitelstva našeho měs-
ta. Nedovolal se a ani se jí nedočkal. Ode-
šel před šesti lety na  věčnost a  bojím se 
říci, že cesta na věčnost je reálnější než se 

dočkat rekonstrukce naší silnice. Před tře-
mi lety jsem po něm převzala štafetu, pro-
tože mou prioritou je právě rekonstrukce 
průtahu. Ačkoli naše sdružení Cesta pro 
město zůstalo po volbách v opozici a zís-
kalo jen jednoho člena do  zastupitelstva 
města, nebránilo to tomu, zajímat se o vše, 
co se týkalo práce na  projektu. Účastnila 
jsem se jednání projektové kanceláře Phu-
dis se zástupci kraje a města. Projekt po-
kračoval velmi slibně. Schválila se podoba 
křižovatek, roztocká serpentina byla rozší-
řena, skály zpevněny, byly provedeny prů-
zkumné vrty v  serpentině, byly pořízeny 
souhlasy a  dohody s  majiteli sousedících 
pozemků, pan místostarosta Hadraba, 
který tomu věnoval mnoho času a  úsilí, 
psal do  našeho periodika Odraz již kon-
krétní termíny prací na jednotlivých úse-
cích.  Dá se říci, že projekt byl ve  finále 

a nyní jsme čekali už jen na územní roz-
hodnutí. Tak co se stalo?

V únoru se konalo na hejtmanství Stře-
dočeského kraje setkání zástupců několi-
ka obcí s  náměstkem hejtmanky pí.  Pec-
kové M. Kupkou a  vysoce postavenými 
krajskými úředníky z  Krajské správy 
a  údržby silnic, kteří naši rekonstrukci 
průtahu, jak se říká „zamázli“, „odpískali“, 
„odsunuli na  druhou kolej“, můžeme 
tomu říkat různě. O této schůzce nás in-
formoval pan místostarosta Novotný již 
v minulém čísle Odrazu, a jak jsem i jemu 
řekla – srazilo mě to na kolena – nemohu 
tomu stále uvěřit. Nejen proto, co vše se 
pro tento projekt již udělalo, nejen proto, 
že jsme se dostali téměř k cíli, jak je zmí-
něno výše, ale také proto, že po krajských 
volbách se na post hejtmanky dostala jiná 
osoba než ta, která neměla dobré vztahy 
s našim panem starostou, a to dává dobrý 
důvod k podpoření rekonstrukce naší sil-
nice. Nestalo se tak. Opět nás hodili přes 
palubu. (Musím vysvětlit, že silnice spadá 
pod Středočeský kraj a  opravu financuje 
kraj).

V podobné situaci jsou i jiné obce Stře-
dočeského kraje. Kladno se před dvěma 
roky rozhodlo protestovat tím, že osadilo 
některé rozbité silnice cedulemi upozor-
ňujícími řidiče, že se jedná o  krajské ko-
munikace, za  které nenese odpovědnost 
město. Na  cedulích byly nápisy „Tanko-
drom v  péči Středočeského kraje“ nebo 

do Kladna využil, když jsem tam jel v roce 
2019 na  vernisáž výstavy. V  odpolední 
špičce jsem nastoupil v Roztokách do po-
měrně plného autobusu, který se postupně 
vyprazdňoval, až z Velkých Přílep jsme jeli 
už jen ve čtyřech osobách a do cílové stani-
ce na  Kladně se mnou docestovala ještě 
jedna mladá slečna. To je na autobus s ka-
pacitou 44 míst k sezení trochu málo. Po-
kud bychom si měli zamést i před vlastním 
prahem, tak linka 359 spojující Roztoky 
s  Úněticemi a  Suchdolem je velký luxus. 
V době, kdy únětický pivovar fakticky ne-
funguje a Zemědělská univerzita neučí, au-
tobusy převážejí z obce do obce prakticky 
jen vzduch. Jediné opodstatnění této linky 
je ve spojení centra města s nádražím, což 
zejména v období dlouhodobě uzavřeného 
parkoviště u nádraží má smysl.

Zdražení�jízdného?
Druhá část zprávy pana radního je už tro-
chu více znepokojivá. Uvedl, že ani omeze-

ní počtu spojů neznamená vyřešení katast-
rofální finanční situace veřejné dopravy 
ve  Středočeském kraji. Jedná se proto 
s  hlavním městem Prahou o  výrazném 
zdražení jízdného, a  to o  cca 25 procent, 
které by mohlo platit již od července letoš-
ního roku. Tato dohoda o tarifech je však 
(před pražskými volbami) nejistá, proto 
kraj uvažuje i o jiných variantách, které by 
znamenaly zdražení spojů mimo okruh in-
tegrované dopravy, tedy ve vnějším prsten-
ci kraje. To by ovšem mělo závažné sociální 
dopady v  chudších oblastech středních 
Čech. Bylo by třeba také dále omezit roz-
sah spojů a linek, možná o dalších 20 pro-
cent. Také by bylo nutné snížit komfort 
dopravy tím, že bude povolena delší život-
nost autobusů z 15 na 18 let provozu. To je 
ovšem v rozporu se směrnicí EU o rostou-
cím podílu bezemisní dopravy, která má 
platit od roku 2025.

Z ekonomického hlediska jde o logická 
a nutná opatření. Možná ale jen z hlediska 

jakýchsi kupeckých počtů, které nekalku-
lují se společenskými, sociálními dopady. 
Dnes, kdy se prosazuje výrazný trend 
omezovat dojíždění do  Prahy osobními 
auty a  podporovat veřejnou dopravu, jde 
vlastně o sporné opatření. Nehledě na to, 
že po  zavedení parkovacích zón (bez zá-
chytných parkovišť) prakticky již po  celé 
Praze, je cestování do hlavního města au-
tem velmi ztíženo. A to nemluvím o úva-
hách o  zavedení mýtného pro centrum 
metropole – při nedokončeném městském 
i vnějším dopravním okruhu.  

Je ve veřejném zájmu, aby veřejná dopra-
va fungovala a  byla sociálně dostupná – 
i za cenu masivní podpory z veřejných roz-
počtů.  l

Stoletá babička – silnice

Stanislav�Boloňský
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„Řidiči, pozor! Jedete po silnici v péči kraj-
ského úřadu“. Nic to sice neřeší, ale aspoň 
řidiči a  chodci vědí, kam se mají obrátit 
v případě nějaké kolize spojené se špatnou 
silnicí.

A co bude dělat naše město?
Ve volebním programu Spojenců pro Stře-
dočeský kraj nám pan starosta Jakob spo-
lečně s panem Teličkou a paní Krumphol-
covou slibuje: ... Zkultivujeme a  výrazně 
zmodernizujeme silniční síť. ... Výstavba 
a oprava silnic musí mít řád a kvalita musí 
být na prvním místě. ... Středočeské silnice 
připomínají tankodrom ... to je potřeba ra-
dikálně změnit...

A já přemýšlím, jestli měl na mysli také 
naši silniční síť, náš tankodrom. Chci vě-
řit, že to nebyla jen planá hesla před vol-
bami a že vyjednávání s krajem bude lepší 
než bylo s  paní hejtmankou Pokornou 
Jermanovou, protože důvod pro rekon-
strukci je stále pádnější – bezpečnost. 
Zvýšením obyvatel v  Žalově a  nedostat-
kem občanské vybavenosti musí většina 
občanů Žalova sednout do auta nebo au-
tobusu, aby si zajela do Roztok do lékárny, 
k lékaři, do knihovny, na poštu, k banko-
matu nebo jen do  cukrárny. Silnice se 
na  mnoha místech propadá, je zvlněná, 

po  zimě samý výtluk a  serpentina dává 
pocit jízdy po pražcích. Kdybychom spo-
čítali, kolik stojí každoroční opravy, do-
stali bychom se za ta léta na dost vysokou 
sumu. 

A tak si dovoluji apelovat na naše vedení 
města, a nejen na něj, ale také na všechny 
zastupitele, aby intervenovali za  rekon-
strukci průtahu na  Středočeském kraji. 
Vím, že díky velkým výdajům spojeným 
s pandemií nebude kraj štědrý a bude těž-
ké z něj něco vymámit. Vím, že se nachází-
me na pokraji ekonomické krize, ale přes-
to vyzývám ty, kterým záleží na stavu naší 
silnice, kteří si nechtějí ničit auta, nechtějí 
ohrožovat cyklisty, chodce a ani sami sebe, 
aby se postavili za  dobrou věc jakoukoli 
možnou cestou. Jen stálým a  neutuchají-
cím tlakem na  Středočeský kraj můžeme 
něčeho dosáhnout. Je to přece v zájmu nás 
všech – řidičů, chodců, zastupitelů a  sa-
mozřejmě našeho pana starosty.

l

Eva�Sodomová
zastupitelka

Únorové zastupitelstvo jsme o  deset dní 
posunuli. Ani náhradní termín nevyšel.

Sejít se v  radniční zasedačce by v  době 
pandemické krize nebylo bezpečné. A on-
line připojení nezvládne každý.

Věříme, že se všech 21 zastupitelů, stejně 
tak jako vloni 69 pedagogů naší školy, 
do konce března skamarádí s počítačem či 
chytrým telefonem natolik, že svět online 
roztocké zastupitelstvo nepoloží. 

Všem sousedům pevné zdraví a  lepší dny 
přejí  l

Marie�Dvořáková,�Marcela�Šášinková,��
Kateřina�Gotthardová,�Petra�Kazdová�

zastupitelky	za	Společně	PRO	Roztoky	a	Žalov

„Škola je dílna lidskosti, kdež lidé mladí 
a  suroví bývají ku přijetí plných pravých 
obrysů vzdělávání, aby nezůstali pařezy, 
nýbrž stali se živými obrazy Boha, tvory 
Tvůrci nejpodobnějšími.“ 

Jan Amos Komenský (28. 3. 1597 – 15. 11. 1670),  
pedagog, teolog, filozof

Škola a školství od dob Jana Amose prošly 
mnoha změnami a  Jan Amos by se asi 
mnohdy divil. Nicméně z jeho díla čerpá 
do dnešních dob školství po celém světě. 

Aktuální�dění�ve�školství�
v�Roztokách�v�době�uzávěrky:
n Jsou uzavřeny všechny MŠ, ZUŠ a ZŠZB.
n Pouze pro děti rodičů IZS fungují MŠ 
Přemyslovská a ZŠZB, všichni ostatní žáci 

se učí distančně, online. I děti z MŠ, přede-
vším předškoláci, dostávají pracovní listy 
a  jsou se svými učitelkami dle možností 
v distančním kontaktu. Taktéž ZUŠ vyuču-
je distančně, online.

Svět online roztocké zastupitele nepoloží 

Den učitelů 28. 3. 

Chápeme	rozhořčení	paní	zastu-
pitelky	Sodomové	stran	průtahu.	
Nekonečnost	toho	příběhu	nás	
irituje	stejně	jako	ji.	

Jaká	je	situace	nyní?	Územní	
rozhodnutí	nabylo	na	konci	ledna	
letošního	roku	právní	moci.	Během	
dvou	měsíců	se	setkáme	s	novým	
ředitelem	krajské	správy	silnic	
a	budeme	od	něj	požadovat	harmo-
nogram	dalšího	postupu.	Kraj	nás	
přes	palubu	nehodil,	nová	repre-
zentace	je	vstřícnější	a	náměstkovi	
hejtmanky	Kupkovi	patří	dík	za	to,	
že	se	o	stav	našich	silnic	zajímá.		

A	aktuální	opravy?	Dobrá	zpráva	
je,	že	laskavostí	(a	původně	na-
štváním	na	tristní	stav	průtahu)	
vznikla	nabídka	jednoho	z	našich	
spoluobčanů,	že	pokud	kraj	přispě-
je,	zafinancuje	významnou	finanční	
částkou	kvalitnější	opravu	silnice.

Na	tohle	náměstek	hejtmanky		
M.	Kupka	pružně	zareagoval,	do-
hoda	o	vícestranném	financování	
se	podařila	a	věřme,	že	v	dubnu	
proběhne	frézování	a	kvalitní	vy-
spravení	těch	nejhorších	míst.		 l

Jan�Jakob,��
Tomáš�Novotný

�
U	příležitosti	Dne	učitelů	město	
Roztoky	děkuje	všem	pracovní-
kům	(pedagogickým	i	nepedago-
gickým	)	ve	státním	i	soukromém	
školství	za	práci,	kterou	přede-
vším	v	dnešní	vypjaté	době	pro	
celou	naši	společnost	odvádějí.	
Vážíme	si	vás.		 l	
Děkujeme.

Jan�Jakob,��
starosta

Vladimíra�Drdová,��
radní	pro	školství	a	sociální	věci
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Připravili jsme pro vás celou řadu nových 
zajímavých online seminářů nejen k  pro-
blematice stáří.

Nové�online�semináře
Tyto semináře nejsou pojaté jako studium 
s povinnými testy, najdete v nich prostor 
pro dotazy či diskuzi s erudovanou lektor-
kou.Prohloubíte si znalosti v dané temati-
ce, dozvíte se o novinkách či o upřednost-
ňovaných postupech. Získáte osvědčení 
o absolvování kurzu. 

Připravovaná témata jsou Jak udržet fy-
zickou, psychickou i  mentální aktivitu 
u  seniorů (19. 3. 2021), Specifika péče 
o seniora v domácím prostředí (9. 4. 2021), 
Degenerativní onemocnění pohybového 
aparátu (16. 4. 2021), Problematika stáří 
(30. 4. 2021) a  Nejčastější nádorová one-
mocnění u  žen a  jejich prevence (7. 5. 
2021). Přihlásit se na ně můžete přes Face-
book, kde je najdete v  událostech, nebo 
přímo prostřednictvím našich webových 
stránek, nyní za  zvýhodněnou zaváděcí 
cenu.

Další online semináře budou především 
pro rodiče předškoláků a  budou se týkat 
například školní zralosti, zápisu do  prv-
ních ročníků ZŠ či psychologie předškol-
ního a  školního dítěte. Sledujte náš face-
book/události a  web. Chystáme i  další 
témata a budeme rádi, když nám napíšete, 
která by vás zajímala, na info@lexik.cz.

Pokud chcete vědět víc o práci asistenta 
pedagoga či hlídání dětí, je možné se při-
hlásit na sobotní online semináře. Kontak-
tujte nás.

Samozřejmě se kdykoli můžete zapojit 
i do již probíhajících jazykových kurzů či si 
s námi naplánovat kurz přímo na míru. 

Péče�o�seniory�
V minulém čísle Odrazu jsme již avizovali 
nový e-learningový kurz pro veřejnost 
Péče o  seniory a  dlouhodobě nemocné, 
který díky celkovému stárnutí populace 
nabývá na  aktuálnosti. V  době uzávěrky 
časopisu už by měl být v  plném proudu, 
pokud byste se chtěli přidat, kontaktujte 
nás. Pro členy SPCCH Roztoky je kurz 
za výrazně zvýhodněnou cenu.

Máme�nové�
profesionální�chůvy
V  únoru se u  nás konala státní zkouška 
kurzu Chůva jako profese. Den to byl ná-
ročný, ale s o to větší radostí jsme odpo-
ledne předávali certifikáty za  úspěšné 
složení této náročné státní zkoušky. Gra-
tulujeme. Další kurz zahajujeme 17. dub-
na. Pokud máte zájem, neváhejte, místa se 
rychle plní.

První�pomoc�dětem�
Nejen chůvy dostaly v  únoru certifikát, 
ale i  absolventi kurzu První pomoc dě-
tem, na který máme velmi kladné ohlasy. 
Znalosti první pomoci u  dětí jsou velmi 
důležité. V  kurzu se dozvíte o  prevenci 
úrazů, jak na  popáleniny či krvácení, co 
dělat při tonutí a bezvědomí, jak bezpečně 
resuscitovat, i  to, jak správně komuniko-
vat s  tísňovou linkou. Kurz proběhne  

9. května, pokud situace dovolí, v prosto-
rách Lexiku. 

Asistent�pedagoga
Přihlásit se můžete také na kurz Asistent 
pedagoga. Začíná 8. května a  potrvá 
do  24. července. Celé studium probíhá 
formou e-learningu a  jeho součástí jsou 
dva prezenční dny (semináře na vybraná 
témata z  psychologie a  pedagogiky), 
v  současné době také online. Absolventi 
získají vhled do  problematiky vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřeba-
mi a  dětmi ze socio-kulturně znevýhod-
něného prostředí v inkluzivním prostředí 
a  osvojí si dovednosti pro práci s  těmito 
žáky. Seznámí se se základy legislativy, 
psychologie, pedagogiky, speciální peda-
gogiky a komunikace.

Online seminářů je možné se účastnit 
i samostatně mimo kurz asistenta pedago-
ga. 

Letní�tábory
Dělat si nyní plány na léto se vám možná 
ani nechce, ale musíme být optimisté a vě-
řit, že se naše děti budou moci zúčastnit 
příměstských táborů, které opět chystáme. 
Bude to Malý objevitel (od 9. 8. do 13. 8.) 
s Martinou Denemarkovou a Arte prázd-
ninové setkávání (od  16. 8. do  20. 8.) se 
Simonou Jetmarovou. Obě lektorky mají 
s tábory bohaté zkušenosti a děti se k nim 
opakovaně vracejí. Přihlášky i  více po-
drobností najdete na našem webu. 

Více na www.lexik.cz, www.insignis.cz 
i na Facebooku. 
Vpřípadě jakýchkoli dotazů pište na 
info@lexik.cz nebo info@insignis.cz, 
volejte na 733 643 642, 739 035 000.

l

Jana�Janoušková
	koordinátorka	Lexik,	Insignis

n Školní jídelna v Roztokách i nadále vaří 
pro své i  cizí strávníky a  pečovatelskou 
službu – forma odnosu jídla.
n Učitelé jsou zaregistrováni na očkování, 
někteří již mají po první dávce.
n Školy byly podpořeny alespoň symbolic-
kou dodávkou respirátorů jak z kraje, tak 
od města. 
n Rada města Roztoky a  Školská rada 
ZŠZB daly ZŠZB souhlas, aby mohla požá-
dat na MŠMT o možnost výuky některých 
předmětů v cizím jazyce.

n ZŠZB pracuje na  nové vizi školy 
a na úpravě ŠVP – reflektuje v nich součas-
nou situaci ve školství a tím i nutné změny, 
které je třeba do budoucna udělat.
n Provádějí se různé opravy a  vylepšení 
budov, úprava, úklid zahrad, pokračuje 
stavba nové budovy školy Cihelna.
n Stále se všude dezinfikuje a dezinfikuje...

A všichni už se těšíme, až se bude moci 
zase chodit do  školy, děti, učitelé, rodiče. 
Doufejme, že tento čas se blíží a že letošní 
rok se již nikdy nebude opakovat.

Zápisy do  prvních tříd ZŠZB se budou 
konat ve dnech 7.–14. 4. 2021 online for-
mou. Přesné informace se dozvíte 
na webových stránkách školy.

Zápisy do  mateřských škol se budou 
konat ve dnech 2.–16. 5. 2021 online for-
mou. Podrobné informace budou vyvěše-
ny na  webových stránkách jednotlivých 
mateřských škol.  l

Vladimíra�Drdová
	radní	pro	školství	a	sociální	věci

Zahájili jsme druhé pololetí
Velice	nás	těší,	že	s	námi	pokračujete	v	kurzech	i	v	druhé	
polovině	školního	roku,	že	nám	zachováváte	přízeň,	i	když	
nám	epidemiologická	situace	stále	nedovoluje	osobní	
setkávání.	Děkujeme	za	váš	pozitivní	přistup	k	online	výuce,	
která	není	úplně	snadná	ani	pro	naše	lektory.		
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Dlouholetá praxe–28 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž  
přímo od výrobce! 
Dodání od 5 do 9 dnů! 
Záruka 36 měsíců!
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