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OBSAH:
Přeplněný Odraz i plakátovací plochy

Do tohoto čísla se sešlo příspěvků, až nám z toho šla hlava 
kolem. S přicházejícím jarem roste počet pořádaných akcí 
a někteří přispěvatelé také teprve po zimě pookřáli a dali se 
do psaní. Ovšem takový přetlak na stránky Odrazu opravdu 
nepamatujeme.
Dodané příspěvky by zaplnily 37 stran. Jenže rozsah čísla je 
pevně omezen na 32 stran. Co teď? V prvé řadě jsme museli 
vynechat plakáty, které už jsme otiskli minule, některé texty 

jsme zkrátili, jiné přesunuli do příštího čísla. Některé kulturní akce se budou 
muset spokojit s informací uvedenou v kulturním kalendáři. Snažili jsme se spra‑
vedlivě posoudit, která informace nesnese odkladu, protože za měsíc už nebude 
aktuální, dávali jsme přednost příspěvkům, které byly dodány dříve. Přesto jsme 
si vědomi, že někteří se budou cítit ukřivděni.
Proto se ještě jednou všem postiženým omlouváme a věříme, že na nás neza‑
nevřou. Příspěvky, které se do čísla nevešly, naleznete na městských stránkách 
v rubrice Odraz online.
A ještě jedno přeplnění: přichází nám velké množství plakátů s informacemi 
o příměstských táborech. Je jich tolik, že se na plochy nevejdou další oznámení. 
Proto omezujeme dobu vyvěšení těchto plakátů na dva týdny. Odraz je bude  
přijímat pouze jako placenou inzerci. l

   Jaroslav Drda
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Rekonstrukce průtahu 
městem bude
Ledy se hnuly, i tak by šla popsat situace 
kolem průtahu naším městem. Tato hlav‑
ní komunikace, která je vskutku v neutě‑
šeném stavu, je ve vlastnictví i správě Stře‑
dočeského kraje. Již v roce 2010 byl na její 
rekonstrukci vypracován projekt. Tento 
projekt však byl zpracován ne zcela realis‑
ticky a  příliš nereflektoval situaci přímo 
v  Roztokách. Proto jsme již před delším 
časem zpracovali sadu připomínek, které 
jsou pro realizaci nezbytné. Za jejich zpra‑
cování bych chtěl poděkovat zejména ko‑
legům Hadrabovi a Richterovi.

Jako starosta i krajský zastupitel jsem se 
sešel se středočeským radním pro dopravu, 
panem Františkem Petrtýlem. I  jemu dě‑
kuji za  věcné a  přínosné jednání. Shodli 
jsme se, že rekonstrukce roztockého prů‑
tahu městem je naprosto nezbytná. Pan 
radní určil pracovníka úřadu, který bude 
mít realizaci a koordinaci nezbytných kro‑
ků na starosti. Společně budeme na přípra‑
vě spolupracovat tak, aby se s  realizací 
mohlo započít co nejrychleji. Středočeský 
kraj s touto investicí počítá.

Jak se vyvíjí projekt 
nové školy
Kdykoli se ve škole něco přistavuje, dosta‑
vuje nebo se děje cokoli jiného, vyvolává to 
řadu diskusí. Je to tak v pořádku, protože 
ve městě není důležitější instituce. Proto si 
dovolím stručně zrekapitulovat současný 
stav. V průběhu loňského roku byla ověřena 
možnost postavit novou budovu školy v Ža‑
lově v areálu bývalého Barumu a následně 
byla vypracována studie této stavby. V dru‑
hé části loňského roku město uzavřelo se 
společností VTP Žalov, s. r. o., memoran‑
dum o spolupráci při výstavbě areálu VTP 
Žalov a  ZŠ Žalov. Následně zastupitelstvo 
rozhodlo, že bude škola navržena v pasiv‑
ním standardu. V  loňském roce proběhlo 
i  velmi důležité posouzení vlivu stavby 
na životní prostředí.

Březnové zastupitelstvo rozhodlo o zajiště‑
ní nezbytné kapacity pro výstavbu školy 
na čistírně odpadních vod formou úplatného 
převodu smluvně vázané kapacity pro VÚAB 
(penicilinku). Dále zastupitelstvo ustanovilo 
pracovní skupinu složenou ze zástupců ško‑
ly, rady školy, školské komise, školských od‑
borů a města, která se bude v příštích týd‑

nech věnovat zejména dispozičnímu řešení 
stavby. Jsem velmi rád, že rada školy ve spo‑
lupráci s výše zmiňovanými sestavila seznam 
prostorových požadavků, jejichž splnění by 
bylo z hlediska budoucího provozu školy žá‑
doucí. Za to všem, kteří se na tom podíleli, 
velmi děkuji. Věřím, že se nám společně po‑
daří, aby byly vznesené požadavky v maxi‑
mální možné míře zapracovány.

V tuto chvíli probíhá územní řízení. Ná‑
sledně se bude připravovat podrobná pro‑
jektová dokumentace. Rád Vás budu v dal‑
ších vydáních Odrazu o  aktuálním vývoji 
informovat.

Ordinace a klubovna seniorů
V době, kdy budete mít Odraz ve schrán‑
kách, se již budou dokončovat závěrečné 
práce na  opravách části objektu čp. 713 
v Havlíčkově ulici. Jsem moc rád, že tady 
v příštích týdnech vznikne nová ordina‑
ce dětské lékařky a že naši senioři budou 
mít krásně opravené zázemí. Tématu se 
šířeji věnuje dále v Odrazu místostarosta 
Novotný. Jemu, kolegyni Šlancarové 
a všem ostatním, kteří mají na této skvělé 
novince zásluhu, vřele děkuji. l

S přáním hezkých jarních dní

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se i dnes vyjádřil 
k některým tématům.

Na březnovém zastupitelstvu bylo projednáno dvacet bodů. Nejvíce času 
zabrala zastupitelům diskuse o výstavbě nové základní školy v Žalově, převo‑
du ekvivalentů z čistírny odpadních vod od VÚAB anebo umístění kontejnerů 
v ulici Spěšného.

Slovo starosty

Vznikla pracovní skupina 
pro výstavbu nové školy
Dlouhá diskuse se vedla o  plánované vý‑
stavbě základní školy v Žalově. Někteří za‑
stupitelé kritizovali předložený projekt 
na  výstavbu základní školy a  požadovali 
lepší spolupráci při projednávání záměru se 
zástupci školy, školské rady a komise. Za‑
stupitelé proto ustanovili pracovní skupinu 
pro přípravu a výstavbu nové školy. Z řad 
zaměstnanců městského úřadu bude stano‑
ven projektový manažer, který bude mít 
na starosti koordinaci aktivit se všemi zain‑
teresovanými stranami. Zastupitelé hned 
zadali nově vzniklé pracovní skupině první 
úkol – ve spolupráci s architektem zapraco‑
vat co nejvíce připomínek, které vznikly při 
společném jednání školské rady a komise.

VÚAB převede kapacitu 
čističky pro budovu nové 
školy a VTP Žalov
Stávající kapacita roztocké čističky již ne‑
umožňuje napojení dalších bytových 
domů či objektů. Počítá pouze s plánova‑
nou výstavbou bytového domu v Nádraž‑
ní ulici a  dále s  výstavbou jednotlivých 
rodinných domů. Vedení města se proto 
pustilo do jednání o převodu nevyužitých 
ekvivalentů od VÚAB. Výsledkem je uza‑
vření smlouvy o převodu 350 tzv. ekviva‑
lentních obyvatel (EO). VÚAB převede 
na  město 90 EO pro výstavbu základní 
školy a 260 EO pro VTP s tím, že náklady 
ve  výši necelých 700  000 korun uhradí 
město a více než dva miliony Trigema.

Svízelné téma umístění 
kontejnerů
Více než hodinu zastupitelé diskutovali 
s  manžely, kteří zastupovali nespokojenou 
skupinu občanů a ohrazovali se proti změ‑
ně umístění kontejnerů na  tříděný odpad 
u garáží v ulici Spěšného. Původní umístění 
v Solníkách zastupitelstvo při svém dřívěj‑
ším jednání neschválilo. Na základě poža‑
davků zastupitelstva odborná komise zhod‑
notila čtyři možná umístění sběrných míst 
a doporučila místo v ulici Spěšného. Vzhle‑
dem k tomu, že je město zákonem nuceno 
k zahuštění sítě sběrných míst (doporučená 
vzdálenost z bydliště ke sběrnému místu je 
102 metrů), je nutno počítat s tím, že počet 
sběrných míst ve městě bude narůstat.  l

O čem jednalo zastupitelstvo

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Marie Šlancarová
místostarostka
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OSOBNÍ ASISTENTKA 
PEČOVATELKA
ROZTOKY u Prahy a okolí 
Forma spolupráce: DPP/DPČ/HPP

Požadujeme: 
n ideálně kvalifikační kurz „Pracovník 
v sociálních službách“, popř. kurz „sanitář“ 
nebo „ošetřovatel“ 
n nebo: zkušenosti s péčí o tělesně nebo 
sociálně znevýhodněné osoby – včetně 
dlouhodobé laické péče (např. o rodinného 
příslušníka), 
n nebo: vzdělání v oboru zdravotnictví, 
pedagogika, sociální práce, 
n čistý trestní rejstřík, 
n fyzickou zdatnost, 
n trpělivost, empatii, chuť pomáhat a dob‑
ré srdce.

Nabízíme: 
n pracovní uplatnění u největšího posky‑
tovatele sociální služby Osobní asistence 
v ČR, 
n motivační finanční ohodnocení, 
n další profesní vzdělávání a prohlubová‑
ní kvalifikace.

Náplní práce osobního asistenta je pomoc 
našim spoluobčanům z řad seniorů, osob 
se zdravotním nebo sociálním znevýhod‑
něním nebo rodinám s dětmi s postižením.

(Jedná se zejména o: ohřev a podávání 
jídla, drobný úklid, doprovody, poskyto‑
vání společnosti, volnočasové aktivity, 
pomoc s osobní hygienou atd.).

Tel. 736 505 417  l

Myšlenka služby vychází ze zkušenosti ra‑
kouské služby Oma Dienst. Cílem služby 
Trojlístek je usnadnění návratu na trh prá‑
ce rodičům dětí do 15 let věku a současně 
vytváří možnost přivýdělku pro ženy zralé‑
ho věku.

Rodiče dětí předškolního a  školního 
věku dostanou možnost seznámit se s že‑
nou, která bude v rodině zastávat roli ná‑
hradní babičky. Tyto ženy s rodinou vytvo‑
ří pracovně ‑přátelský vztah, který bude 
založen na osobní rovině a zároveň na do‑
poručeném finančním ohodnocení.

Doporučená částka (50 Kč/hod.) je niž‑
ší než v  komerčním prostředí, což rodi‑
čům umožní zvát náhradní babičku domů 
častěji.

INFORMACE PRO 
NÁHRADNÍ BABIČKY
Služba Trojlístek nabízí ženám zralého 
věku, které se cítí osaměle nebo by rády 
byly užitečné a prospěšné někomu dal‑
šímu:
n možnost pomoci rodinám,
n stát se součástí rodiny,
n předávat dál své zkušenosti,
n pomáhat při výchově dětí,
n dělit se o lásku, radosti i starosti.
Náhradní babička by měla dítěti (nebo dě‑
tem) poskytovat zázemí, pečovat o ně, hlí‑
dat je, doprovázet je a věnovat se jim. Svo‑
jí přítomností může obohatit způsob, 
jakým se o dítě starají vlastní členové rodi‑
ny. Nejedná se tedy o  pomoc s  pracemi 
v domácnosti, jako jsou úklid, vaření, žeh‑
lení atd.

Náhradní babičky získají v rámci služby 
možnost rozšiřování svých osobních kom‑
petencí prostřednictvím školení a  společ‑
ných akcí s rodinami, kde se budou moci 
setkat s  ostatními ženami v  roli náhrad‑
ních babiček a sdílet své zkušenosti.

INFORMACE PRO RODINY
Služba Trojlístek reaguje na  nedostatek 
míst v zařízeních předškolní péče a na sku‑
tečnost, že členové širší rodiny mnohdy 
nežijí ve vzájemné blízkosti a nemohou si 
oboustranně vypomáhat v běžných potře‑
bách rodiny.

Náhradní babička má v  rodině za  úkol 
pomáhat s péčí o dítě nebo děti, nikoli však 
s chodem domácnosti. V ideálním případě 
mohou rodiny zažívat obdobu normálního 
vztahu s prarodiči. Je dobře, když děti s ba‑

bičkou tráví čas, hrají si s  ní, povídají si 
a těší se na ni. To vše bezpochyby obohacu‑
je jejich emociální život. Rovněž vlastní 
zkušenosti s  příslušníkem třetí generace 
vedou k hlubšímu poznání potřeb a chová‑
ní seniorů a  obecně k  větší toleranci. 
Podaří ‑li se rodině najít vyhovující babičku 
a  babičce rodinu, může vzniknout silná 
vazba, která obohatí a rozjasní životy všech 
zúčastněných.

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
n Jste aktivní žena ve zralém věku a chcete 
smysluplně trávit volný čas? Chcete být ak‑
tivní součástí každodenního života rodiny 
s dětmi?

Obraťte se na Městský úřad Roztoky, kde 
vám pomůžeme najít „náhradní rodinu“.
n Máte malé děti a nestíháte je ráno dopro‑
vázet do školky, školy či do kroužků? Máte 
malé děti a  potřebujete si během týdne 
něco obstarat? Chybí vám v rodině babič‑
ka?

Obraťte se na Městský úřad Roztoky, kde 
vám pomůžeme najít „náhradní babičku“.

Město Roztoky uzavřelo licenční smlouvu 
s  vlastníkem know ‑how, jímž je Centrum 
pro rodinu a sociální péči. Důvodem je sna‑
ha Města Roztoky usnadnit rodinám s dět‑
mi každodenní starosti s hlídáním dětí, do‑
provázením dětí do MŠ, ZŠ, na volnočasové 
aktivity, vyzvedáváním z družiny apod.

Město Roztoky prostřednictvím Trojlíst‑
ku garantuje profesionální přístup k  zá‑
jemcům o tuto službu jak ze strany poptáv‑
ky – tj. rodinám, které hledají „náhradní 
babičku“ pro své děti, tak ze strany nabídky 
– tj. ženám starším 50 let, které mají zájem 
o roli náhradní babičky. l

KONTAKT
Městský úřad Roztoky
Odbor vnitřních a sociálních věcí
nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

Koordinátoři služby:
Anna Pösingerová
tel. 220 400 260
e ‑mail: posingerova@roztoky.cz

Miroslava Kalinová
tel. 220 400 228
e ‑mail: kalinova@roztoky

www.roztoky.cz
www.trojlistek.com

O SLUŽBĚ TROJLÍSTEK SBLÍŽENÍ TŘÍ GENERACÍ
Služba Trojlístek nabízí partnerství mezi rodinami  
a náhradními babičkami.

O čem jednala rada města
Městská rada konaná 15. března vyslechla 
zprávu ředitele TS Josefa Sládka o zajištění 
zimní údržby a akcích plánovaných v prv‑
ním pololetí letošního roku a podrobně se 
zabývala námětem manželů Eliášových 
na přerušení stavebních prací na novém 
stanovišti kontejnerů v ulici Spěšného. 
Rada rozhodla o znovuzřízení samostatné‑
ho odboru životního prostředí a jeho vede‑
ním pověřila Evu Maršíkovou, dále sou‑
hlasila s přidělením podpory nadějnému 
mladému sportovci Jakubu Čechovi, zadala 
měření hluku z letiště (bude provedeno 
v letních měsících autorizovanou firmou) 
a uložila panu starostovi oslovit projektan‑
ta na zhotovení dokumentace přístavby 
školní jídelny. Radní také schválili zadávací 
podmínky pro pokračování revitalizace 
Levého Hradce a souhlasili s tím, aby bylo 
místo transportu smrti na Levém Hradci 
nově upraveno a aby byly provedeny 
výrazné sadovnické úpravy. l

Tomáš Novotný
místostarosta
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Město Roztoky, Spolek pro zachování odkazu českého odboje  
a Československá obec legionářská si Vás dovolují pozvat na

PIETNÍ VZPOMÍNKU NA OBĚTI TRANSPORTU SMRTI,
která se koná v pátek 28. dubna 2017 od 11 hodin  
na levohradeckém hřbitově.

Následovat bude:  
v 11.45 hodin položení květin k pomníku roztockým Židům na nám. 5. května, 
ve 12.15 hodin k pamětní desce připomínající zastavení vlaku s vězni 
na roztockém nádraží, 
ve 12.30 hodin komentovaná prohlídka výstavy Transport smrti: Litoměřice – 
Velešín ve Středočeském muzeu v Roztokách.

Srdečně zveme všechny občany. Jan Jakob v. r. starosta

Město Roztoky 
si Vás dovoluje pozvat na

PŘIPOMÍNKU  
72. VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY,
která se koná v pátek 5. května 2017

v 11.00 hodin na Školním náměstí položením květin  
u památníku padlých

a v 11.30 hodin v Žalově na Levohradeckém náměstí.

Srdečně zveme všechny občany. Jan Jakob v. r. starosta

n Dne 3. 3. oznámeno narušení občanského 
soužití v bytě domu v ulici Lidická – šetřeno 
jako přestupek.
n Dne 3. 3. oznámeno rušení nočního kli‑
du na Tyršově náměstí – na místě zjištěni 
tři mladíci, kteří měli hlasitě puštěnou 
hudbu v zaparkovaném vozidle, přestupek 
vyřešen na místě domluvou.
n Dne 4. 3. oznámeno opakovaně rušení 
nočního klidu na Tyršově náměstí z parkovi‑
ště u restaurace Eiffel – na místě zjištěno za‑
parkované vozidlo, ze kterého vycházela hla‑
sitá hudba a  sedělo v  něm několik osob, 
přestupek vyřešen domluvou, při opakova‑
ném oznámení cca po hodině na místě hlíd‑
ka PČR Libčice, která si věc rušení nočního 
klidu převzala.
n Dne 5. 3. oznámeno napadení v  ulici 
Na Pískách – výjezd na místo, na místo též 
hlídka PČR, zjištěno, že došlo ke zranění, 
poškozený po  ošetření převezen do  ne‑
mocničního zařízení, věc si na místě jako 
podezření z  trestného činu ublížení 
na zdraví převzala PČR.
n Dne 5. 3. oznámeno zranění při pádu 
do  jámy na  pozemku opuštěné vily v  ulici 
Tiché údolí – na místě již hasičský záchran‑

ný sbor, který vyzvedl poškozeného z jámy 
(sklepní prostory), po  ošetření poškozený 
odvezen do nemocničního zařízení, vyrozu‑
měn majitel nemovitosti, aby zabezpečil 
tento otvor.
n Dne 7. 3. oznámena žádost PČR o sou‑
činnost při zajištění dopravní nehody se 
zraněním v k. o. Úholičky – usměrňována 
doprava, na  místo hasičský záchranný 
sbor, rychlá lékařská pomoc a PČR.
n Dne 8. 3. žádost PČR o  součinnost při 
zajištění dopravní nehody na Tyršově ná‑
městí – usměrňování dopravy.
n Dne 9. 3. v rámci hlídkové činnosti zjiště‑
na znečištěná komunikace ulice Tiché 
údolí v místě u stavby rekonstrukce objek‑
tu bývalé Amálky – zástupce stavební fir‑
my upozorněn na  bahno na  komunikaci, 
dělníci komunikaci očistili.
n Dne 10. 3. v rámci hlídkové činnosti zjiš‑
těno na parkovišti v ulici Obránců míru od‑
stavené vozidlo tov. zn. Avia A21 Furgon, 
nesplňující podmínky provozu na  pozem‑
ních komunikacích – zadokumentováno, 
na vozidlo vylepena výzva k odstranění vo‑
zidla z  pozemní komunikace, oznámeno 
OSRMŽP MÚ Roztoky.

n Dne 10. 3. oznámena žádost PČR o sou‑
činnost při narušení občanského soužití 
v domě v ulici Šebkova – na místě již klid, 
ke  zranění nedošlo, na  místo též hlídka 
PČR Libčice, která si věc převzala, kvalifi‑
kováno jako přestupek proti občanskému 
soužití.
n Dne 10. 3. oznámeno obsluhou benzino‑
vé čerpací stanice v Přílepské ulici, že došlo 
k ujetí vozidla po natankování bez zaplace‑
ní – podle získaného poznatku k podezřelé‑
mu vozidlu byla v nočních hodinách kont‑
rolována v  Tichém údolí osádka 
podezřelého vozidla, řidička vozidla se 
k  přestupku doznala, následujícího dne 
dlužnou částku na benzinové čerpací stani‑
ci v Přílepské ulici uhradila.
n Dne 14. 3. oznámeno vloupání do sklep‑
ní kóje bytového domu v ulici Masarykova, 
kdy dosud nezjištěný pachatel vypáčil pet‑
lici na zámku dveří do sklepní kóje a zde 
odcizil 4 ks kompletních kol na  vozidlo 
Škoda Fabia s letními pneumatikami – pře‑
dáno PČR jako podezření z přečinu kráde‑
že vloupáním.
n Dne 15. 3. oznámena krádež zboží v pro‑
dejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že 

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky  
za období od 27. 2. do 30. 3. 2017:

Je jasné, že ne všem spoluobčanům se úkli‑
dem podařilo zavděčit, je jasné, že ne 
všechny chodníky byly bezvadně uklizené 
pár hodin poté, co je zasypal nový příděl 
sněhu. Je však třeba mít pro TS pochopení, 
zvláště ve dnech, kdy se mráz, slunce a déšť 
střídaly v krátkých intervalech.
Jistě i dobře míněné rady, náměty a snaha 
o  urychlování úklidu přicházely staccato 

většinou z tepla kanceláří, z mobilů a počí‑
tačů, zatímco pánové z naší technické čety 
museli vzít nářadí na úklid do ruky v teré‑
nu, v mrazu a šeru… Děkuji jim, stejně tak 
za  bleskový úklid posypového materiálu, 
který zahájili letos již na konci února.

Pro zajímavost: na zimní posyp jsme vy‑
naložili 467  000 Kč, následný úklid stál 
obec 145 000 Kč.

Technické služby čeká kromě standardní 
péče o  čistotu obce, vyvážení kontejnerů 
atd. také obnova přechodů pro chodce 
a oprava děr v komunikacích. Tyto práce se 
rozeběhnou koncem dubna či květnu 
a měly by trvat zhruba dva měsíce.  l

V uplynulých třech měsících se pracovníci roztockých Tech‑
nických služeb nezastavili. Zima byla po několika letech zase 
ve znamení solidní sněhové nadílky. 

Technické služby v uplynulém čtvrtroce

Tomáš Novotný
místostarosta
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Firma Koever CZ s.r.o. hledá  
nové zaměstnance na pozice: 
 
 

• OBSLUHY ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PLASTŮ          
• OBSLUHY CNC STROJŮ 

 
 

 
                     Koever CZ - Libčice nad Vltavou – Česká republika 

s tradicí od roku 2006 
 

 
 

NABÍZÍME: 
Stálé zaměstnání na HPP v Libčicích n. Vlt.  

(200 m. od vlakového nádraží) 
 

Nástupní plat 125,- Kč/hod. a po zapracování navýšení mzdy. 
+ Prémie za kvalitu  

+ pravidelnou docházku 
+ Příspěvky na životní pojištění 

+ 5 týdnů dovolené  
+ Stravenky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: 233 004 155, 774 456 432, v.gerzova@koever.de 
 
 

Našimi zákazníky jsou: MAN, Volvo, Bugatti, Daimler, Bomag, Liebherr  
    

e-shop tisku

INZERCE

podezřelá osoba byla zadržena zaměstnan‑
ci prodejny – podezřelá osoba se ke kráde‑
ži doznala a odcizené zboží vrátila.
n Dne 16. 3. v rámci hlídkové činnosti na‑
lezena v travnatém porostu v ulici Obrán‑
ců míru klíčenka s 3 kusy přívěsků – nale‑
zená klíčenka uložena na  MP Roztoky, 
zveřejněno na  webových stránkách MP 
Roztoky a města Roztoky.
n Dne 17. 3. ve schránce důvěry MP Rozto‑
ky nalezena opencard – zjištěn majitel, na‑
lezená opencard mu byla předána, majitel 
by touto cestou chtěl poděkovat poctivému 
nálezci.
n Dne 19. 3. oznámen hluk ze stavební čin‑
nosti na  rekonstrukci domu v Havlíčkově 
ulici v době, kdy je to obecně závaznou vy‑
hláškou 2/2016 zakázáno, tj. v  neděli – 
na místě zjištěna stavební firma, provádějí‑
cí rekonstrukci domu, upozorněna 
na znění OZV č. 2/2016 a vyzvána k ukon‑
čení hlučných stavebních činností, přestu‑
pek vyřešen domluvou.
n Dne 19. 3. oznámeno odcizení jízdního 
kola a koloběžky z pozemku domu v Bur‑
gerově ulici – výjezd na  místo, zadoku‑
mentováno, kvalifikováno a  šetřeno jako 
podezření z přestupku proti majetku.
n Dne 19. 3. ve večerních hodinách ozná‑
meno odcizení koloběžky z chodby domu 

v ulici Masarykova – výjezd na místo, za‑
dokumentováno, kvalifikováno a  šetřeno 
jako podezření z přestupku proti majetku, 
následujícího dne koloběžka nalezena 
na jiném místě domu.
n Dne 20. 3. ve schránce důvěry MP Rozto‑
ky nalezen svazek klíčů – nález zveřejněn 
na  webových stránkách MP Roztoky 
a města Roztoky.
n Dne 20. 3. ve schránce důvěry MP Rozto‑
ky nalezen klíč na  šňůrce s  karabinkou – 
nález zveřejněn na  webových stránkách 
MP Roztoky a města Roztoky.
n Dne 24. 3. oznámeno odcizení skútru 
tov. zn. Malaguti v ulici Felklova – vzhle‑
dem k výši způsobené škody byla věc pře‑
dána PČR Libčice jako podezření z  trest‑
ného činu, provedeno místní pátrání 
po odcizeném skútru.
n Dne 24. 3. oznámen nález mobilního te‑
lefonu zn. HTC na  autobusové zastávce 
na  Tyršově náměstí – provedeným šetře‑
ním zjištěn majitel, který by touto cestou 
chtěl poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 25. 3. v  brzkých ranních hodinách 
oznámeno rušení nočního klidu mladíky, 
kteří vylezli na komín kotelny v ulici Čap‑
kova a svým hlasitým projevem rušili noč‑
ní klid – přestupek vyřešen v blokovém ří‑
zení.

n Dne 25. 3. oznámen nález svazku klíčů 
v  ulici Čapkova – nalezený svazek klíčů 
uložen na MP Roztoky, následujícího dne 
zjištěn majitel, kterému byl svazek klíčů 
předán, majitel by touto cestou chtěl podě‑
kovat poctivému nálezci.
n Dne 28. 3. v rámci hlídkové činnosti na‑
lezeno na Tyršově náměstí odstavené vozi‑
dlo tov. zn. Škoda Pick, nesplňující pod‑
mínky provozu na  pozemních 
komunikacích, které je evidentně dlouho‑
době neprovozováno – zadokumentováno, 
na  vozidlo vylepena výzva k  odstranění 
vozidla z pozemní komunikace, oznámeno 
OSRMŽP MÚ Roztoky.

Aktuální zprávy z činnosti MP Rozto‑
ky můžete nalézt na webových stránkách 
MP Roztoky www.mproztoky.cz.

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

Petr Vevera 
ved. str. MP Roztoky
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Když například vyhodíme plastový kelímek 
do směsného odpadu, nedáme tak použité‑
mu obalu šanci na další využití a jednoduše 
jej znehodnotíme. Pokud odpady už doma 
správně roztřídíme, tak je čeká recyklace 
a  další nový život v  podobě výrobků, které 
běžně používáme. Navíc podle zákona 
185/2001 Sb., o odpadech, je každý povinen 
zbavovat se odpadů předepsaným způsobem.

Jak s odpady nakládat?
Nejsnadnějším způsobem, jak třídit od‑
pad, je už v místě vzniku, a to ve vašich do‑
mácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy určitá 
věc dosloužila a  my se jí chceme zbavit. 
Stačí odpad, který právě dosloužil, hned 
hodit do nádoby na tříděný odpad. Ze zku‑
šeností vyplývá, že průměrná česká do‑
mácnost nejvíce produkuje papír a plasty. 
Na tyto dva druhy odpadů by měl být pro‑
stor pro odkládání odpadu největší. Tím, 
že odpady třídíme, se uvolní místo v koši 
na směsný odpad a nemusíme s ním chodit 
tak často nebo nám vystačí menší koš. Tří‑
děný odpad můžeme odnášet jednou za tý‑
den nebo i méně často. To ovšem platí pou‑
ze v případě, že do něj vyhazujeme opravdu 
prázdné a  co nejméně znečištěné obaly, 
proto je občas lepší kelímek od jogurtu leh‑
ce opláchnout. Je tedy jen na každém z nás, 
jak si doma třídění zařídí.

Jak správně třídit – 
barevné kontejnery
Kde najdete informace o  třídění odpadu? 
Informace, podle kterých byste se měli při 
třídění odpadu řídit, naleznete přímo 
na barevných sběrných nádobách. Na kon‑
tejnerech jsou umístěny nálepky, které 
přesně popisují, co do nich patří a co ne.

Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého 
kontejneru: barevné do  zeleného, čiré 
do bílého. Vytříděné sklo není nutné rozbí‑
jet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnos‑
tem se dá skleněný odpad recyklovat done‑
konečna.
n Do kontejneru patří:
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat 
barevné sklo, například láhve od vína, al‑
koholických i  nealkoholických nápojů 
a také tabulové sklo z oken a ze dveří.

Do  bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, 
tedy sklenice od kečupů, marmelád či za‑
vařenin a rozbité skleničky.
n Do kontejneru nepatří:
Do těchto nádob nepatří keramika, porce‑
lán, autosklo, zrcadla nebo třeba drátované 
sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálo‑
hované sklo vracejte zpět do obchodu.

Plast patří do žlutého kontejneru. V prů‑
měrné české popelnici zabírají nejvíc místa 
ze všech odpadů, proto je nejenom důležité 
jejich třídění, ale i  sešlápnutí či zmačkání 
před vyhozením.
n Do kontejneru patří:
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, 
plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly 
od  pracích, čisticích a  kosmetických pří‑
pravků, kelímky od jogurtů, mléčných vý‑
robků, balicí fólie od  spotřebního zboží, 
obaly od CD disků a další výrobky z plastů. 
Láhve od oleje je třeba zbavit mastnoty.

Pěnový polystyren sem vhazujeme 
v menších kusech. Ale pozor – polystyren, 
který byl použit na zateplení domů a jsou 
na něm zbytky omítky, patří do stavebního 
odpadu.
n Do kontejneru nepatří:
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbyt‑
ky potravin nebo čisticích přípravků, obaly 
od  žíravin, barev a  jiných nebezpečných 
látek, podlahové krytiny či novodurové 
trubky.

Papír patří do modrého kontejneru. Ze 
všech tříděných odpadů právě papíru vy‑
produkuje průměrná česká domácnost 
za  rok hmotnostně nejvíc. Modré kontej‑
nery na papír bývají nejsnazším způsobem, 
jak se ho správně zbavit.
n Do kontejneru patří:
Vhodit sem můžeme například časopisy, 
noviny, sešity, krabice, papírové obaly, co‑
koli z  lepenky nebo knihy. Obálky s  fó‑ 
liovými okénky sem můžete také vhazovat, 
nevadí ani papír s kancelářskými sponka‑
mi. Zpracovatelé si s  nimi uměj poradit. 
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez 
plastového vnitřku!
n Do kontejneru nepatří:
Do modrého kontejneru nepatří celé svaz‑
ky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve vět‑
ším počtu patří na  sběrný dvůr), uhlový, 

laminovaný, voskový, mastný nebo jakkoli 
znečištěný papír. Stejně tak plata od vajec, 
papírové kapesníky a ruličky od toaletního 
papíru. Tyto materiály nelze už dále recyk‑
lovat.

Pozor, použité dětské pleny opravdu nepa‑
tří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

Nápojové kartony známé jako krabice 
na mléko nebo víno. Vhazují se do kontej‑
nerů oranžové barvy, ale vždy označených 
oranžovou nálepkou – případně do oran‑
žových pytlů, které jsou k dispozici v Tech‑
nických službách na  adrese Lidická 1642, 
Roztoky. Pytle se následně odevzdávají 
do sběrného dvora.
n Do kontejneru patří:
Pokud najdete oranžovou nálepku, pak 
sem patří krabice od  džusů, vína, mléka 
a mléčných výrobků, které je potřeba před 
vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
n Do kontejneru nepatří:
Nepatří sem „měkké“ sáčky, například 
od kávy a různých potravin v prášku. Ne‑
odhazujte sem ani nápojové kartony obsa‑
hující zbytky nápojů a potravin.

Jak správně třídit – 
ostatní odpady
Mimo odpadů, jež lze třídit do barevných 
kontejnerů, vznikají v domácnostech další 
odpady, které je důležité třídit. Ať je to 
z  důvodu jejich dalšího využití, nebo 
k omezení jejich škodlivých účinků na ži‑
votní prostředí.

Kovy jsou ceněnou surovinou pro další 
výrobu, proto jejich sběr probíhá prostřed‑
nictvím výkupen druhotných surovin, kde 
za  ně dostanete peníze, nebo formou vy‑
hlášených mobilních svozů (duben, září) 
nebo také pomocí sběrného dvora.

Do  sběrných surovin bychom neměli 
nosit plechovky od  barev a  jiných nebez‑
pečných látek, domácí spotřebiče a jiná vy‑
sloužilá zařízení složená z  více materiálů, 
a to ani jejich demontované části. Na sběr 
všech těchto odpadů slouží sběrný dvůr.

Samostatnou kapitolu tvoří autovraky, 
jež převezmou a doklad o ekologické likvi‑
daci vystaví na vrakovištích.

Velkoobjemový odpad
Jedná se např. o starý nábytek, koberce, li‑
nolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky 
atd. Tyto odpady můžete odvézt do sběrné‑
ho dvora nebo využít dvou mobilních svo‑
zů (duben, říjen). V případě, že v určitém 
časovém úseku produkujete těchto odpadů 

Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je tře‑
ba dále správně nakládat. Bez správného nakládání s odpa‑
dy bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. 
O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, 
rozhodujeme právě my.

Třídění odpadů v domácnosti
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velké množství – provádíte např. rekon‑
strukci domu, tak si objednejte a  zaplaťte 
přistavení velkoobjemového kontejneru.

Nebezpečný odpad
Tyto odpady nebo obaly jimi znečištěné 
mají nebezpečné vlastnosti, které mohou 
ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Pro‑
to musí být využity či odstraněny ve spe‑
ciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří 
do běžné popelnice na směsný odpad. Jed‑
ná se např. o barvy, lepidla, rozpouštědla, 
kyseliny, oleje, pesticidy, léky a  domácí 
chemikálie. Nebezpečné odpady a  jejich 
obaly můžete odkládat do sběrného dvora 

nebo využít dvou mobilních sběrů. Když si 
nevíte rady s nějakým prázdným obalem, 
podívejte se na jeho etiketu, vždy by měla 
být na jeho obalu informace, jak s daným 
obsahem naložit. Prošlé a  nepoužité léky 
můžete vrátit do  jakékoli lékárny, použité 
injekční jehly vraťte u lékaře.

Bioodpad
Jedná se o  BRO pocházející především 
z údržby zahrad, ale i kuchyní – ne zbytky 
jídel. Město organizuje pro své občany je‑
jich oddělený sběr. K tomuto sběru se vyu‑
žívají odvětrávané popelnice nebo mobilní 
sběry, případně je možné je odkládat 

na sběrném dvoře. Bioodpady je také mož‑
né jako jediné legálně využít na zahradách 
v zahradních kompostérech.

Vysloužilá elektrozařízení 
a baterie
Staré a nefunkční elektrické spotřebiče pod‑
léhají tzv. „zpětnému odběru“, který zajišťu‑
jí specializované firmy. Místa, kde můžete 
zdarma odkládat takové vysloužilé výrobky, 
jsou označována jako „místa zpětného od‑
běru“, v Roztokách je to sběrný dvůr.  l

Ladislav Zeman
OSRMŽP

Nicméně úkoly, které nám klade naše a ev‑
ropská legislativa, jsou obrovské (schvále‑
ných 70 procent využití pevných domov‑
ních odpadů). Aktuálně se město musí 
touto problematikou zabývat i v souvislos‑
ti s  přijatým plánem odpadového hospo‑
dářství kraje, který je pro nás závazný, 
a  právě zpracovaného plánu obce. Podle 
projektu obnova a rozvoje sběrné sítě, kte‑
rý zpracovala AOS EKO ‑KOM v  roce 
2015, je síť sběrných míst v  našem městě 
nedostatečná (305 obyvatel/sběrné místo) 
a  je potřeba ji postupně doplnit tak, aby 
dosáhla max. 180 obyv./sběrné místo (dále 
jen SB). V této souvislosti by bylo potřeba 
doplnit v  příštím období počet stanovišť 
alespoň o 11. V současnosti byla zahájena 
výstavba SB v  ulici Spěšného a  setkala se 
s odporem sousedů. Nicméně rada města 
přistoupila k technickým opatřením, která 
by měla snížit negativní vliv kontejnerů 
na  minimum. Kromě plotu, který by měl 
zabránit např. odnášení papírů větrem, se 
podařilo p. Sládkovi opatřit z prototypové 
série kontejner na  sklo se sníženou hluč‑
ností. 50 ks dostala Praha a  1 Roztoky. 
Další sběrná místa jsou naplánována v Ti‑
chém údolí u dětského hřiště, u Maxmiliá‑
ny (pouze sklo a plasty) a jeden kontejner 
na  plasty bude umístěn v  Žalovské škole. 
Vzhledem k  nechuti obyvatel mít v  blíz‑
kosti své nemovitosti sběrné místo, uvažo‑
valo město už v době vzniku studie o po‑
stupném vybudování dalších 5 SM: 
na Palachově ulici, v Solníkách (podle reg. 
plánu), Na Vrškách a v Žalově u „Barumu“, 
5. místo mělo být u nádraží, ale to v sou‑
časnosti pozbylo důvodu, protože nádraží 

jsou vybavena vlastním systémem. Dalším 
vývojem se zabývají odborní pracovníci 
města a bude se jím znovu zabývat i komi‑
se ŽP.

Jak omezit negativní jevy kolem kontej‑
nerů? Město využívá a bude využívat nové 
kontejnery, které omezí samovolné vypa‑
dávání odpadu mimo ně, i hlučnost. Nej‑
důležitější je ale ukázněnost nás občanů, 
abychom odpad vkládali skutečně do kon‑
tejneru. To, co se do něj nevejde, odveze‑
me na sběrný dvůr. Dodržujme také doby 
klidu a zejména sklo odkládejme do kon‑
tejneru v době, kdy to tolik neruší.

Hustší síť sběrných míst přinese nejen 
větší výtěžnost, ale také lépe pojme odklá‑
dané množství odpadů a naředí negativní 
působení (např. hluk).

Závěrem ještě poznámku: v současnos‑
ti povinnost vytvořit podmínky pro 
třídění odpadu zákon ukládá, ale ne‑
sankcionuje její nedostatečné plnění. Při‑
pravovaná novela zákona o  odpadech 
však už počítá s poměrně tvrdými poku‑
tami v milionech korun. Rovněž náklady 
na odstraňování odpadů rostou (a budou 
se zvyšovat ještě více). Třídění odpadu 
naopak náklady šetří a  do  systému hos‑
podaření s  odpadem přináší finanční 
prostředky. Tříděný sběr a s ním spojené 
kontejnery jsou tedy produktem součas‑
ného životního stylu, nutností a budeme 
se s nimi muset smířit. 

 l

Martin Štifter

Sběrná místa – kámen úrazu
Město je ze zákona povinno zajistit tříděný sběr odpadů a vytvořit pro oby‑
vatele podmínky, aby tento sběr byl co nejefektivnější. Roztoky byly jednou 
z prvních obcí v naší republice, která se tříděným sběrem odpadu začala zabý‑
vat, a dosahují v této oblasti i dobrých výsledků. 

Odpady mohou i pomáhat
Alternativními sběrnými místy pro vybité 
baterie jsou obě školní budovy, školní jí‑
delna Roztoky (vstupní chodba) a městská 
knihovna. Na těchto místech jsou na sběr 
baterií umístěny zelené papírové krabice 
(viz obr.). Baterie pak odevzdává ZŠ 
v rámci ekologického projektu Sbírej s Ba‑
tem a za sběr elektrobaterií (dle váhy) děti 
získávají drobné motivační dárky. Děti 
se učí, jak třídit odpady a jak se správně 
chovat k životnímu prostředí.

Škola je rovněž zapojena do charitativního 
sběru plastových víček od láhví na konto 
pro handicapovaného chlapce Tadeáše 
Tobišku. Víčka je  
možno odevzdávat  
také ve Vlasovém  
studiu Evy Uvarovové  
na Tyršově náměstí. l

                      Vlaďka Drdová

Vážení spoluobčané,
ve středu 3. května 2017 od 18.00 hod. 
se v zasedací místnosti Městského úřadu 
uskuteční veřejné projednání návrhu re‑
vitalizace parku v Tichém údolí. Autorský 
tým architektů představí záměr vylepšení 
stávajícího parku, resp. jeho přetvoření 
na dětské hřiště, hřiště na petanque a in‑
stalaci cvičebních prvků. Součástí projektu 
je i úprava přilehlé části ulice Bělina, kde 
je navržena nová komunikace s malým 
parkovištěm.

Vzhledem k tomu, že se jedná o význam‑
nou změnu části Tichého údolí, budeme 
rádi, když se veřejného slyšení zúčastníte 
a přispějete svými postřehy. Slyšení bude 
přítomen i člen vedení města. Revitalizace 
místa by měla začít cca během jednoho 
roku. 
Těšíme se na shledanou. l

 
Tomáš Novotný a Marie Šlancarová

Místostarostové
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Mimoto je to i  čas, kdy vzpomínáme 
na další naše občany, kteří neváhali v Praž‑
ském povstání či v domácím nebo zahra‑
ničním odboji nasazovat svůj život, a  za‑
sloužili se tak o  naši národní i  státní 
svobodu. Po některých z nich jsou pojme‑
novány i ulice našeho města.

Již krátce po válce byly pojmenovány uli‑
ce po našich padlých v květnovém povstá‑
ní – Ladislavu Spěšném, Janu Procházkovi, 
Miloslavu Vraštilovi, Josefu Žirovnickém 
a Antonínu Krásném.

Nešťastná smrt 
Antonína Krásného
Žalovský občan Antonín Krásný z  čp. 49 
byl vlastně jediný, kdo padl přímo v katas‑
tru našeho města, v Žalově. Byl postřelen 
ustupujícími německými jednotkami 
z  Klecan po  druhém břehu Vltavy, když 
hlídkoval u  Levého Hradce, a  následně 
12. května zemřel v Nemocnici Na Bulov‑
ce. V poznámce v knize zemřelých je uve‑
deno, že „byl zraněn odraženou němec‑
kou střelou za  zdí obecního hřbitova 
v Žalově při přestřelce v Husinci“. Podrob‑
nosti tohoto incidentu nejsou zcela jasné. 
Jedna z  verzí uváděla, že 32letý žalovský 
zámečník Krásný po  německé jednotce 
na  druhém břehu vystřelil. Pro zkušené 
vojáky se pak stal snadným terčem při od‑
vetné palbě. Druhá verze jeho smrt uvádí 
do  souvislosti s  incidentem, ke  kterému 
došlo na husineckém břehu, vzdušnou ča‑
rou asi 500 m od  levohradecké hřbitovní 
zdi, kdy na ustupující vojáky zahájila pal‑
bu skupina místních povstalců. Jeden 
z nich to zaplatil životem a dodnes může‑
me nedaleko opuštěného lomu u Husince 
nalézt jeho pomníček (pozn. 1). Tato pří‑
hoda je však (možná nepřesně) datována 
až na  9. května, tedy o  den později, než 
měl být postřelen A. Krásný. Údajně byla 
na  hřbitovní zdi i  pamětní deska, která 
však už zmizela. V  každém případě by 
bylo vhodné pamětní desku, připomínají‑
cí smrt tohoto mladíka, znovu naistalovat.

Třicetiletý čalouník z Roztok čp. 185 La‑
dislav Spěšný padl v boji s německou jed‑
notkou v lese u Statenic. Ostatní padlí z na‑
šeho města, železničář Jan Procházka, 

strojní zámečník Josef Žirovnický a  stu‑
dent pardubického gymnázia Miloslav 
Vraštil, položili život při květnovém po‑
vstání v Praze.

Bojovníci o bubenečské 
nádraží
Dvacetiletý Josef Žirovnický z  Kroupky  
čp. 64 padl 8. května 1945 přímo u bubeneč‑
ského nádraží, kde se osádka pancéřového 
vlaku ukořistěného povstalci dostala 
do prudké palby. Střepina granátu mu roz‑
trhla břicho. Na budově opuštěného nádraží 
se dosud nachází pamětní deska, zmizela 
však jeho fotografie za  oknem dopravní 
kanceláře, kde byla dlouhá desetiletí.

Osmnáctiletý student Miloslav Vraštil, 
jenž nebyl občanem Roztok, ale byl sou‑
částí oddílu Technische Nothilfe, který 
zde byl dislokován, přijel do  Bubenče 
7. května 1945, stejně jako Josef Žirovnic‑
ký, na  obrněném vlaku, který ukořistili 
povstalci (šlo celkem o  tři tyto vlaky 
a operovali s nimi na kralupské trati). Zde 
se zúčastnil prudké přestřelky v okolí ná‑
draží a zahynul asi 250 m od něj u ohradní 
zdi Stromovky. Jeho pomníček tam najde‑
te i  v  současnosti. Byl nejprve pohřben 
na Levém Hradci, ale později byl na přání 
rodičů exhumován a jeho ostatky převeze‑
ny do místa rodiště.

Ulice byly pojmenovány i  po  por.  Moj‑
míru Sedláčkovi (nar. 1913), který padl při 
operačním letu v  Anglii, a  Antonínu Řa‑
chovi (nar. 1897), jenž zahynul koncem 
války v koncentračním táboře.

Účastníci zahraničního odboje
Na další pojmenování ulic po účastnících 
II. odboje bylo třeba čekat 60 let. Až teprve 
s výstavbou Solník vznikla potřeba pojme‑
nování nových ulic. Svou ulici tedy má 
i  srg. (četař) Vladislav (Waltr) Hnilička 
(nar. 1924), příslušník 311. bombardovací 
perutě RAF, který zahynul v roce 1944 při 
operačním letu nad Skotskem, účastník bi‑
tvy o Francii i Anglii pilot 312. stíhací pe‑
rutě RAF mjr.  Viktor Kašlík (1914–1994) 
a plk. JUDr. Jiří Polášek (1914–2003), bo‑
jovník od Tobruku a Dunkerque (oba vál‑
ku přežili). V. Kašlík i Polášek však nebyli 

v době války (resp. před válkou) policejně 
hlášeni v Roztokách. V. Kašlík se přistěho‑
val do Roztok z Libčic (Letek) v listopadu 
roku 1945 a bydlel ve vile čp. 125 v Tichém 
údolí. Krátce byl velitelem letiště ve  Kbe‑
lích. Na přelomu let 1948/49 uprchl za dra‑
matických okolností za hranice a až do své 
smrti v roce 1994 žil v Anglii. Plk. J. Polá‑
šek, který se ve své uniformě ozdobené řa‑
dou vyznamenání stal ikonou roztockých 
vzpomínkových slavností v  devadesátých 
letech, se do  Roztok přistěhoval dokonce 
až v roce 1986. Velmi aktivně působil jako 
lektor válečných událostí pro děti v základ‑
ní škole, čímž účinně přispěl k prohloube‑
ní jejich povědomí o  tomto dramatickém 

5. část
Roztocký uličník
Přelom dubna a května je v našem městě tradičně spojen se vzpomínkami 
na konec 2. světové války. Připomínáme si zejména výjimečnou událost, kterou 
bylo zastavení železničního transportu vězňů z koncentračních táborů na roz‑
tockém nádraží 29. a 30. 4. 1945 a spontánní pomoc občanů Roztok, Žalova 
a dalších okolních obcí těmto ubožákům.

Seržant Vladislav (Waltr) Hnilička jako příslušník RAF

Roztocký lékař MUDr. Ladislav Tichý
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období našich a  světových dějin. Zemřel 
v prosinci roku 2003.

Jan Najdr a Ladislav Tichý
Souvislost s válečnými událostmi má i po‑
jmenování ulic po  MUDr.  Ladislavu Ti‑
chém (1885–1947) a RNDr.  Janu Najdrovi 
(1897–1974). Oba se vyznamenali stateč‑
ností a obětavostí při zastavení železničního 
transportu vězňů na roztockém nádraží, pro 
které se vžilo označení transport smrti. Jak 
však říkal jeden z  uprchlých vězňů tohoto 
transportu, v Roztokách se stal díky oběta‑
vosti místních obyvatel „transportem nadě‑
je“. J. Najdr byl v té době přednostou stanice 
a vzal na sebe veškerou odpovědnost za za‑
stavení vlaku a průtahy s jeho odjezdem ku 
Praze. Díky tomu vlak v Roztokách setrval 
téměř 20 hodin, což bylo velmi významné 
jak z hlediska potravinové pomoci vězňům, 
tak jako příležitost k organizovanému osvo‑
bození asi tří stovek z nich. Nechybělo mno‑
ho a doplatil na tuto svou smělost životem, 
jen shodou okolností při vyšetřování této 
epizody gestapem nebyl zastřelen. Deset let 
po válce se J. Najdr odstěhoval do Úval, kde 
také v roce 1974 zemřel.

MUDr.  L. Tichý, který bydlel v  nedale‑
kém domě čp. 221 v Rýznerově ulici, kde 
měl i ordinaci, vytvořil na zahradě u svého 
domu s  pomocí svého syna medika (rov‑

něž Ladislava) provizorní lazaret, kde byli 
ošetřováni vězni se závažnými a akutními 
zdravotními stavy.

Vděk paří i dalším
Po poskytnuté první pomoci, při níž se velmi 
osvědčily nejen kvalifikované, ale i  dobro‑
volné zdravotní sestry Červeného kříže, byli 
tito nemocní převezeni do bývalého chudo‑
bince (Jungmannova 143), dnešní ZUŠ. Zde 
se pod obětavou péčí dobrovolných sester, 
za odborného vedení Zdeňky Preiningerové, 
dočkali konce války či byli později odvezeni 
do pražských nemocnic. Stojí jistě za zazna‑
menání, že většina dobrovolných sester ČK 
byly ještě neplnoleté mladé dívky ve věku 15 
až 17 let, pro které bylo ošetřování zubože‑
ných lidských trosek šokujícím a celoživotně 
traumatizujícím zážitkem. Prakticky všichni 
„heftlingové“ byli zavšiveni, měli svrab, hni‑
savá onemocnění a trpěli různými infekční‑
mi chorobami od  úplavice až po  skvrnitý 
tyfus. Někteří ošetřovatelé se i  nakazili. 
O  pacienty v  lazaretu pečoval i  MUDr.  R. 
Poledník a medik MUC. S. Daum, který chi‑
rurgickým zákrokem v krajně improvizova‑
ných podmínkách zachránil život jednomu 
z vězňů – Holanďanovi.

Svou ulici by si zasloužili mít i  členové 
roztockých a  žalovských rodin, kteří po‑
slední dva týdny války ukrývali uprchlé 

vězně. Nejenže se s nimi dělili o to málo, co 
nabízel přídělový potravinový systém, ale 
riskovali i  život, protože stále platilo, že 
za ukrývání ilegálů byl trest smrti.

Je třeba zmínit zajímavou okolnost, že 
místní posádka wehrmachtu, ubytovaná 
v  roztocké škole, ač bezpochyby o  vězních 
v chudobinci věděla, nijak nezasáhla. Jejím 
velitelem byl sudetský Němec H. Scherupp 
z Děčína. Posléze i bez boje složila zbraně.  l

Pozn.1)
Nedaleko bývalého husineckého lomu a skalního útvaru 
„Pasáček“, se nachází informační panel a pomníček 
dvacetiletého Josefa Štěpančíka, který při útoku 
na obrněný vůz jednotky SS utrpěl při nešťastné 
manipulaci s pancéřovou pěstí 9. května 1945 smrtelné 
zranění. Pohřben byl 14. 5. 1945 na klecanském hřbitově.

 ➔

Oprava
V minulém Roztockém uličníku se mi 
do textu o Joe Hlouchovi vloudil nepří‑
jemný překlep, kdy jsem palác Lucerna 
s vinárnou bratří Hlouchů „Jokohama“ 
ve Vodičkově ulici překřtil na palác Koru‑
na. Za tuto chybu se čtenářům omlouvám.

Jan Felkl převzal na počátku 50. let 19. sto‑
letí výrobu od Václava Merklase, pražského 
rytce a kartografa, vydavatele prvního gló‑
bu s českým názvoslovím. Roku 1870 pře‑
stěhoval již značně prosperující firmu do 
Roztok, kde zakoupil bývalý dům čp. 6, 
který byl situován v místě staré silnice na 
Prahu směrem k  Braunerovu mlýnu (zá‑
klady domu byly odkryty při stavbě parko‑
viště před několika lety).

Rozvoj firmy
V  krátkém čase se stala firma s  počtem 
necelých 20 zaměstnanců největším pro‑
ducentem glóbů v  Rakousku ‑Uhersku. 
Glóby vyvážela téměř do celého světa. Pro 
růst výroby bylo významné schválení 
Felklových glóbů zemských, indukčních, 

jakož i tzv. telurií, lunárií a planetárií, jako 
vyučovací pomůcky roku 1874 v německé 
a roku 1879 v české verzi.1

Firma vyráběla sedm standardních veli‑
kostí glóbů zemských i hvězdných, odstup‑
ňovaných podle kvality vybavení do deseti 
skupin. Názvosloví se tisklo v  sedmnácti 
různých jazycích (anglicky, bulharsky, čes‑
ky, dánsky, francouzsky, holandsky, chor‑
vatsky, italsky, maďarsky, německy, norsky, 
polsky, rumunsky, rusky, slovinsky, španěl‑
sky, a švédsky). Nejznámějším autorem 
Felklových glóbů byl lipský univerzitní 
profesor Otto Delitsch a  jejich význam‑
ným zčešťovatelem Josef Erben, který 
upravoval i názvosloví ruských glóbů. Fir‑
ma Felkl & syn byla nositelem několika 
patentů.

Rodinná firma
Zajímavá je angažovanost členů rodiny ve 
vedení firmy. Felklovi měli celkem 9 dětí. 
Pokud člen rodiny nebyl přímo společní‑
kem firmy, obchodoval s  papírenským 
zbožím v  Praze, Vídni nebo New Yorku. 
Spolu s otcem Janem Felklem byli postup‑
ně zapsáni jako společníci Ferdinand, An‑
ton, Krištof Zikmund. Dalšími majiteli fir‑
my se stali Ferdinandova manželka 
Kateřina s dětmi a naposledy pravnuk Vi‑
lém Otto Kraupner.

Likvidace firmy
Ten byl bohužel svědkem postupného zá‑
niku firmy na počátku 50. let 20. století, 
přestože ještě po válce byla významným 
dodavatelem školních map a  glóbů 

Roztocký unikát
Ne každý z obyvatel města má ponětí o jedné z dalších  
výjimečných podnikatelských aktivit v Roztokách  
19. a 20. století. Letos uplyne 200 let od narození Jana 
Felkla (1817–1887), zakladatele firmy Jan Felkl & syn, která 
více než 100 let vyráběla glóby, mapy a další kartografické 
pomůcky. 

Stanislav Boloňský
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HISTORIE MĚSTA

FARMÁŘSKÉ VÝROBKY 
PŘÍMO U VÁS V ULICI

MLÉČNÉ VÝROBKY
• Čerstvé selské mléko • Radoňáček – tvarohový mls
• Jonáška – syrovátkový nápoj • Jonáš – jogurotvý nápoj
• Selský jogurt • Selský tvaroh • Selský kefír • Selské podmáslí
• Selský sýr, Balkánský sýr • Jarní sýr – sýr s bylinkami

Kompletní přehled výrobků na 
www.mlekozfarmy.cz 

www.nakupzfarmy.cz, info na tel.: 739 506 744

FARMÁŘSKÝ SORTIMENT PRO VÁS
MLÉČNÉ VÝROBKY * HOVĚZÍ MASO A UZENINY * VEPŘOVÉ 
MASO A UZENINY * FARMÁŘSKÁ KUŘATA * FARMÁŘSKÁ  
VEJCE * ZELENINA A BYLINKY * OVOCNÉ MOŠTY * STOLNÍ 
OLEJE * CHLEBA * FARMÁŘSKÉ PIVO * MED

Mléko 
z farmy

JEZDÍME KAŽDÉ ÚTERÝ  
Na Sekeře – Lidická   14:00 – 14:10
Tyršovo náměstí – u hotelu  14:15 – 14:30
Felklova (bytovky)   14:35 – 14:45
Borkovského – Sv. Ludmily  14:50 – 15:00
 JEZDÍME KAŽDOU SOBOTU 
Na Panenská 1880   11:50 – 12:00
Na Panenské 1800   12:00 – 12:10
Přemyslovská 2244   12:30 – 12:40

SEZNAM ZASTÁVEK

INZERCE

Dovolím si připomenout, že jsem vloni 
oslovil roztockou veřejnost s  prosbou, zda 
by se našel někdo, kdo by věnoval svůj čas 
a svou energii zaznamenání vzpomínek roz‑
tockých nestorů. Spolu s pracovnicemi rad‑
nice jsme vytipovali několik našich spoluob‑
čanů s datem narození před rokem 1935.

Ne všem dovolil jejich zdravotní stav se 
nahrávání zúčastnit. Nakonec zbyla pětice 
našich spoluobčanů, kteří se opakovaně 
scházeli se třemi „redaktorkami“, takto 
s  paní Ivou Ježkovou, Natashou Samiro‑
vou a  Pavlou Plachou, vždy doslova pod 

dohledem kamery. Za  tou stál Michal 
Merhaut, mladý spolupracovník divadla 
Semafor.

Pavla Plachá vytvořila pro nahrávání zá‑
kladní metodiku, ale vlastní vedení hovo‑
ru, otázky, šíře záběru, to vše bylo v rukou 
zmíněných žen.

Scházeli se s  paní Václavou Stárkovou, 
Václavem Majerem, Miroslavem Košťálem, 
Václavem Dědičem a  Janem Barfusem 
a  v  rozpětí několika měsíců nahráli velké 
množství jejich vzpomínek, unikátního 
dokumentačního materiálu.

Jaký bude další osud sebraného filmového 
materiálu? Během měsíce dubna připraví 
Michal Merhaut krátkou upoutávku na roz‑
tocký web. Pak bude nahrávky zpracovávat 
tak, aby v pozdním létě mohl představit zá‑
jemcům, pamětníkům i široké roztocké ve‑
řejnosti krátkometrážní dokumentační film.

Počítáme i s tím, že dokument zveřejní‑
me na roztockých webových stránkách.

Děkuji všem, kdo se na tomto díle zú‑
častnili. Vzpomínky a  zážitky nejstarší 
generace jsou pro nás cenným dokumen‑
tem – pro poučení, pro naši paměť, pro 
můstek do minulosti.  l

Tomáš Novotný
místostarosta

Vzpomínky roztockých nestorů jsou zachyceny na kameru
V únoru skončila první etapa bohulibé akce, kterou můžeme 
nazvat sběrem vzpomínek roztockých pamětníků.

pro ministerstvo školství, obecné školy, pa‑
pírnictví, ale třeba i Vítkovické železárny, 
o čemž svědčí objednávky uchované v ar‑
chivu Středočeského muzea. Firma expe‑
dovala glóby i  za moře prostřednictvím 
holandské lodní společnosti J. Buzaglo.

Výstava
Připomenutí letošního výročí se ujala paní 
PhDr. Eva Novotná, ředitelka Mapové sbír‑

ky a  Knihovny geografie Přírodovědecké 
fakulty UK, a  ve spolupráci se Středočes‑
kým muzeem připravila výstavu Jan Felkl 
& syn, továrna na glóby, která bude slav‑
nostně otevřena 4. května v předsálí Mapo‑
vé sbírky v  Praze na Albertově. Výstava 
potrvá do 30. listopadu letošního roku. 
Přístupná veřejnosti bude od pondělí do 
pátku od 9 do 17  hodin. Expozice glóbů 
bude otevřena pouze ve středu, komento‑

vané prohlídky výstavy pak proběhnou 26. 
7., 13. 9. a 18. 10., vždy od 14 hodin.  l

Marcela Šášinková

Pozn. 1)
Více Ludvík Mucha, České glóby, Acta Universitas 
Carolinae, 1973. s. 5-35. Téma vyčerpávajícím způsobem 
zpracoval ve své diplomové práci Petr Šturm v roce 1991  
a v následujícím roce připravil i výstavu ve Středočeském 
muzeu.
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Už v  prvním parlamentu po  převratu byl 
nepřehlédnutelnou a respektovanou osob‑
ností a vehementně se zasazoval o zřízení 
Nejvyššího kontrolního úřadu, který měl 
být schopen dát alespoň občas té chmatác‑
ké neviditelné ruce trhu přes prsty.

Neměli bychom zapomenout, že to byl 
on, kdo bránil státní kasu před převzetím 
garance nad přestavbou Kongresového 
centra. Bylo mu jasné, že návratnost této 
investice je nesmysl a ona požadovaná mi‑
liarda, jakmile se podle dobrého zvyku 
zněkolikanásobí a  opět vylepší bilanci 
na  mnoha už tak tučných soukromých 
kontech, bude zaplacena daňovými poplat‑
níky.

V  materiálech vlády lze snadno dohle‑
dat, že ve funkci ministra financí obhajoval 
prodej Mostecké uhelné nejvyšší nabídce. 

Privatizace OKD tak, jak proběhla, by be‑
zesporu měla v jeho osobě problém. A už 
vůbec si nedovedu představit, že by sou‑
hlasil s prodejem balíku akcií Lovochemie 
tehdy ještě málo známému bojovníkovi 
proti korupci Andreji Babišovi za  cenu 
sedmdesátkrát nižší, než byla jejich skuteč‑
ná hodnota. To jeho nástupce Pavel Mert‑
lík uměl nabídnout větší pružnost.

Prostě Ivo byl pro mnohé jeden velký 
problém. Potížista! Továrna na kočárky Li‑
berta, kterou se snažil s  Ing.  Snopkovou 
vyvést z  červených čísel a  zachránit před 
krachem, kam ji, decentně řečeno, proble‑
matickým hospodařením směrovalo pů‑
vodní vedení (to lze zjistit ze soudních spi‑
sů), se pak hodila. V  té době už božský 
Miloš okolo sebe nashromáždil dost stínů 
ze starých struktur, které své řemeslo neza‑

pomněly a nepotřebovaly ani zadání. Proti 
této temné síle neměl přímočarý a  někdy 
až dětinsky otevřený a  naivní Ivo žádnou 
šanci.

Ivo Svoboda byl fajn chlap. Nadaný, pra‑
covitý, neúnavný, přátelský. Měl své slabos‑
ti i silné stránky. Nejen město Roztoky mu 
vděčí za mnohé.

Standa Boloňský se při svém vzpomíná‑
ní na  Iva v  minulém čísle Odrazu zmínil 
i  o  jedné dávné hospodské rvačce. Ta 
úsměvná historka také Iva charakterizuje. 
Moc dobře si to pamatuji. To nebyl útok 
na Iva Svobodu, to byl útok na mne. Jenže 
útočník se ke mně vlastně vůbec nedostal. 
Urostlý Ivo a  drobný pan děkan Kučera 
bleskově zasáhli a „agresora“ zpacifikovali.

Ivo rád chodil do přírody. Chtěl bych ho 
teď vidět, jak se prochází po  nebeských 
stráních, po těch zelených pastvinách sku‑
tečného Ráje, kde již o lidské duši nerozho‑
dují ani bulvární média, ba ani „nezávislé“ 
soudy.  l

Jan Chytil

Když jsem v sychravém pondělí 6. března odcházel z roz‑
loučení se zemřelým Ivem Svobodou, bylo mi hodně smutno. 
Mrzí mne stigma, které na jeho jméně ulpělo. Možná bude 
dobré si některé věci připomenout.

Ivo Svoboda byl dobrý člověk

Rok je dost dlouhá doba, a  tak se mohu 
ohlédnout za tou nedorytou brázdou.

Dva největší trumfy skončily, mírně ře‑
čeno, všelijak. O vile čp. 125 rozhodlo za‑
stupitelstvo tak, že se honorační vila pro‑
mění zčásti na školku a zčásti na to, čemu 
se říká komunitní centrum. Těm, kteří do‑
stali za úkol zpracovat dotace, nezávidím, 
hlavně v té komunitní části, protože žada‑
telé vzali první výzvu na ně ztečí a vybrali 
skoro všechny peníze, které byly na  tato 
centra připraveny.

Ještě smutnější je osud projektu Na Pa‑
nenské. Stavba, která mohla razantně vyře‑
šit nedostatek míst v mateřských školách, 
případně (pokud by byla podle původní 
studie kombinována s prostorami pro ne‑
ziskové organizace) i místo pro neziskovky, 
akce, která byla zařazena na seznam inves‑

tic, pro které se počítalo s podporou z in‑
vestic Pražské metropolitní oblasti, usnula. 
Peníze z fondu jsou zřejmě již vybrány, je 
pět minut po dvanácté. A vedení města se 
za  ten rok o  dohodu s  developerem, aby 
prodal pozemek a  město mohlo o  dotaci 
požádat, ani nepokusilo. Nechápu.

Další připravované investiční akce vzal 
do  svých rukou místostarosta Novotný 
a spolu Tomášem a jeho šikovným pomoc‑
níkem, kterého k tomu najal, připravujeme 
dotaci do naší „přemyslovské“ výzvy na re‑
vitalizaci okolí Levého Hradce. Druhý po‑
mocník chystá něco na  komunitní cent‑
rum. I  pro jeho výstavbu bude 
přemyslovská výzva IROPu možná nako‑
nec malým, ale přece jen znatelným pří‑
spěvkem. Občas jsem při té spolupráci po‑
zapomněl, co se před rokem stalo a  že 

stojím na  druhém břehu, dokonce jsem 
začal mít pocit, že my všichni chodíme ko‑
lem malého roztockého rybníka, a ten má 
břeh jenom jeden.

A  pak se zase ten břeh utrhl. Ve  chvíli, 
kdy jsem to vůbec nečekal. Ale tak už to 
v divném světě dotací chodí.

Jednu investiční akci jsem postrčil dál 
ještě po  svém odvolání, když mě vedení 
požádalo, abych napsal žádost o  dotaci 
na MŠ pro 50 dětí v Palackého ulici. Moc 
jsem to tehdy v  systému MS 2014+ neu‑
měl, ale pomohla Dita Walterová a  pak, 
když žádosti hrozilo vyhození za  údajně 
nedostatečně doložený rozpočet, zase Ivan 
Goll. V prosinci 2016 prošla žádost úspěš‑
ně věcným hodnocením a  ministerstvo 
pro místní rozvoj dosypalo peníze do vý‑
zev tak, aby se dostalo na  všechny, kteří 
sítem prošli. Takže pravděpodobnost pří‑
sunu 8,5 milionu korun se silně přiblížila 
jistotě. Když se doručení právního aktu 
dva měsíce nekonalo a ani jsme nebyli vy‑
zváni k  nějakému doplnění (což se musí 
stát do roka od podání žádosti), začal jsem 
pátrat u  příslušných úředníků po  příčině 
a bylo mi připomenuto, že jsme v žádosti 
o dotaci nedoložili stavební povolení s na‑
bytím právní moci, ale jen zahájení řízení. 
Nabídl jsem vedení města, že se dostavím 
a vyřídíme to. Jednoduchá věc: otevřít žá‑
dost v  systému MS 2014+, založit 

Rok na druhém břehu
Už je to rok, kdy se vpodvečer 30. března 2016 v zaseda‑
cí síni zvedlo 12 koaličních rukou a rozhodlo o uvolnění 
neuvolněného místostarosty. Měl jsem tehdy připravenou 
v deskách s materiály i svou rezignaci na zastupitelský 
mandát – ale nepoužil jsem ji. A kdybyste vzali do ruky rok 
starý Odraz, zjistili byste, že jsem se tehdy ovládl i podruhé 
a ve zprávě pro veřejnost se omezil na suché konstatování 
faktu – i když vztek jsem pochopitelně měl. Vztek člověka, 
který byl odsunut sice s poděkováním, ale bez viny a vpro‑
střed rozdělané práce, kterou jsem, na rozdíl od bájného 
praotce Přemysla, neopustil dobrovolně.

 ➔
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změnu žádosti, připojit stavební povolení, 
zkontrolovat, elektronicky podepsat. 
I  na  termínu jsme se už se starostou do‑
hodli. Jenže dva dny před tímto zatluče‑
ním posledního hřebíku se karta otočila. 
Stavební povolení nemáme. Nebylo za bez‑
mála rok dotaženo. Panebože, proč?

Nastala mimořádná situace a  vedení 
města přijalo mimořádná opatření, proto‑
že jiná se na  tak mimořádnou blbost při‑
jmout nedají. Šance na to, že do 21. dubna 

2017 stavební povolení s  nabytím právní 
moci k žádosti dodáme, prý existuje. Vede‑
ní města podalo i žádost o prodloužení to‑
hoto termínu.

Na nedávném březnovém zastupitelstvu, 
den před výročím, o němž byla řeč v úvo‑
du, jsem veřejně slíbil tři věci. Pomoc, 
bude ‑li potřebná k  tomu, abychom doku‑
ment do žádosti doložili. Vrácení odměny, 
kterou mi rada za práci na dotaci v březnu 
2017 přidělila, na  účet města, pokud sta‑

vební povolení včas nedoložíme a  město 
o dotaci přijde. A návrh na odvolání toho, 
kdo má ten osmiapůlmilionový zářez 
na svědomí.  l

I proto jsem si se zájmem přečetl o návště‑
vě pana Dolínka, pražského náměstka pro 
dopravu, v Roztokách, kde společně s ve‑
dením města řešili možnost zbudovat P+R 
parkoviště, o kterém se už delší dobu mlu‑
ví. Osobně od začátku tvrdím, že je třeba 
k  podobnému projektu přistupovat velmi 
obezřetně, abychom v dobré víře neudělali 
z Roztok parkovací zónu pro okolní obce 
a neztratili možnost bezplatného parkoviš‑
tě. Na  stole nejsou žádná konkrétní čísla 
o kapacitě, ceně stavby a provozu parkovi‑
ště, takže se k němu nemohu detailněji vy‑
jadřovat. Zaslechl jsem odhady o nárůstu 
o cca 40 míst a ceně cca 20 mil. Kč. Tedy 
půl milionu za  místo. Kdyby tomu tak 

bylo, podobný předražený projekt bych 
nepodpořil.

To ale není důvod, proč píšu tento ko‑
mentář. Příliš totiž nevěřím, že se s par‑

kovištěm v brzké době něco stane. Možná 
v  to i  doufám. Co by ale stálo za  úvahu 
a dávám to jako návrh vedení města, aby 
se upravila plocha naproti budově nádra‑
ží, kde je křoví a  neudržované mlází, 
u kterého se parkuje podélně Místo toho 
dejme zatravňovací dlažbu a  za  několik 
málo desítek tisíc získáme cca deset par‑
kovacích míst čumákem ke zdi. Nezkou‑
mal jsem, komu pozemky patří, ale vě‑
řím, že by se to dalo vyjednat rychleji než 
parkovací dům.  l

Vedení města se pro rekonstrukci měst‑
ského objektu v Havlíčkově ulici rozhodlo 
proto, aby zlepšilo nabídku pediatrických 
služeb v našem městě. Tu zajišťoval done‑
dávna Ing. Šalamon monopolně, v objek‑
tu sousedním, rovněž městském. Impul‑
zem pro naše rozhodnutí byly časté 
stížnosti rodičů, kteří neradi viděli velkou 
fluktuaci lékařů v zařízení pana inženýra. 
Opakovaně jsme v roce 2015 s panem in‑
ženýrem jednali a získali od něj příslib, že 
vylepší užívané prostory a  udělá vše pro 
to, aby časté střídání lékařů ustalo a děti 
mohly chodit k jednomu „domácímu“ lé‑
kaři několik let. Souhlasili jsme dokonce 
s  tím, že nebudeme po panu Šalamonovi 
vymáhat dlužné penále z doby, kdy nehra‑
dil řádně nájem a  způsobil tak městu 
(dnes již uhrazenou) škodu. Pan inženýr 
slíbil, že dlužné peníze za penále investuje 

do úpravy svého zařízení.Stav se však žel‑
bohu nezlepšil.
Dnešní výkřiky člověka, který svou zdra‑
votní firmu prodal a  který lživě obviňuje 
úředníky radnice i  nás z  předražování za‑
kázky a nepodloženě spekuluje, jsou ubohé. 
Amika, jejíhož jednatele svým článkem na‑
padá inženýr též, vyhrála standardní tendr 
a odvádí nyní solidní a pohotovou práci.

Na  provozování ordinace je vyhlášeno 
řádné výběrové řízení a  my věříme, že 
v  létě budeme moci nabídnout rodičům 
dalšího lékaře, který doplní nabídku stáva‑
jících pediatrických služeb v obci.

Souběžně s  tím rekonstruujeme i  sou‑
sední prostor klubovny seniorů, hojně na‑
vštěvované místo, které si už dávno větší 
úpravu zasloužilo. Zde nelze opomenout 
dík paní Drdové a  Dittrichové, které se 
svými nápady a připomínkami na  rekon‑

strukci vydatně podílejí a  pomáhají pro 
své členy vytvořit pěkný prostor.

Srovnávat částku, kterou nyní město vy‑
nakládá za úpravy dvou potřebných a pro‑
spěšných prostor, s  tím, co před mnoha 
lety investoval soukromý subjekt, je ab‑
surdní. Jistě, stavba je stará a nebude stát 
v Havlíčkově ulici navždy. S vědomím po‑
třeby nových školek, nové školy, knihov‑
ny, budovy úřadu a se znalostí, co si může 
městská kasa dovolit, můžeme zmíněných 
cca dva a půl milionu investovat se zcela 
klidným svědomím, že to na několik ná‑
sledujících let zhodnotí městský majetek.

Věřme, že nejsme sami, kdo se těší 
na červen, kdy otevřeme další pediatrickou 
ordinaci a  představíme veřejnosti novou 
klubovnu pro naše seniory.  l

Tomáš Novotný 
místostarosta
Marie Šlancarová

místostarostka
Převzetí zapovězeno

Parking, či neparking?

Ordinace a klubovna seniorů v Havlíčkově

Osobně parkoviště na roztockém nádraží využívám zřídka, vlastně jen když 
se žena ráno zapomene déle v koupelně a nestíháme dojít na vlak procház‑
kou. To pak jsem vděčný za rychlé zaparkování.

Reagovat na smyšlenky a útoky Ing. Šalamona je vždy truchlivý úkol.
Zjevné lži z minulého Odrazu však nechceme nechat bez povšimnutí.

Jarda Huk
 

Ing. Roman Jandík
zastupitel města
předseda ODS Roztoky



Skutečně auto na cestu z Roztok do Prahy 
potřebujete a je to pro Vás nejlepší řešení? 
Příměstské vlaky a kvalitní pražská hromadná 
doprava Vám ušetří čas, nervy i peníze.
Z Roztok u Prahy na pražské Masarykovo 
nádraží jede vlak 15 minut. To ve všední den 
autem jistě rychleji nezvládnete. A ještě budete 
často marně hledat místo k parkování.
Zvažte, zda je pro cestu do Prahy auto dobrá 
volba. Často je rychlejší i spolehlivější se 
pohybovat bez auta - čistou stopou. Prospějete 
tím sobě i svému okolí.

www.cistoustopou.cz

než štrůdl na silnici.

LEPŠÍ KÁVA
VE VLAKU
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Mgr. Filip Tretiník
realitní makléř

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

PRODEJ vily v  
Roztokách - Lidická ul.

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT 
PŘESNOU CENU?

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

Záruka 36 měsíců!

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

SLEVA 30 % z montáže.
Po předložení 
tohoto inzerátu

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt24 let

inz HAR A6_Roztoky.indd   2 10.12.15   12:35

INZERCE

Adriana Krnáčová v idnes.cz dne 20. břez-
na 2017: Praha by neměla nést parkovací 
zátěž přijíždějících Středočechů. Ti by měli 
nechávat svá auta u  železničních stanic 
mimo hlavní město, kde by přesedali 
na vlak, míní primátorka.

Naše hejtmanka Pokorná Jermanová 
v echo24.cz dne 22. ledna 2017: Na vytipo-
vání záchytných parkovišť nedaleko Prahy 
proto pracuje také Odbor dopravy Krajské-
ho úřadu Středočeského kraje. Jedná o tom 
s obcemi, které by samy měly zájem o vybu-
dování těchto parkovišť. „Podmínkou je, aby 
parkoviště byla zřízena s možností přestupu 
na kapacitní kolejovou dopravu nebo u vý-
znamných dopravních uzlů autobusové do-
pravy.“

Bez ohledu na  to, jaká je historie myš‑
lenky modernizace parkoviště u  nádraží 
v  Roztokách, nelze si počínání příznivců 

vybudování P+R parkoviště v  Roztokách 
u  nádraží vysvětlovat jinak než opakova‑
ným střílením se do  vlastní nohy. Ještě 
před rokem by určitě bylo hezké mít par‑
kovací dům u nádraží a získat na něj do‑
konce příspěvek od pražského magistrátu. 
Dnes se však zdá, že by nám rád přispěl 
nejen pražský magistrát, ale možná i kraj, 
jenom abychom jednou provždy zapo‑
mněli, že jsme kdy měli možnost jet 
do Prahy autem, a dokonce jej tam zapar‑
kovat. Praha získává do  svého rozpočtu 
výjimečně vysoké procento z  rozdělova‑
ných daní nejen proto, že metrem se sve‑
zou i mimopražští, ale i proto, že pražské 
ulice jsou veřejný prostor. Veřejný prostor 
užívaný všemi občany ČR. Pokud přijme‑
me myšlenku nadřazenosti jedné skupiny 
obyvatel (mohou do Prahy autem a mohou 
parkovat) nad ostatními (nechť jedou 
do  Prahy vlakem, když už tedy musejí), 
dobrovolně se zařadíme mezi ponižované, 

kteří prosí o zbytky ze stolu, aby si mohli 
u  nádraží postavit parkoviště. Nemluvě 
o  tom, že toto parkoviště bude jednoho 
dne zařazeno mezi oficiální pražská parko‑
viště P+R. Ještě nedávno bylo zvykem sta‑
vět P+R v Praze u metra. Dnes se hodí ja‑
kákoli plocha ve Středočeském kraji, kde je 
v  dohledu železniční zastávka. Absurdní. 
Šílené. ANO. Já od vedení Roztok očeká‑
vám:
n odmítnutí konceptu parkování na území 
hl. m. Prahy pouze pro rezidenty, ostatní 
za hranicemi Prahy,
n P+R musí být v  dosahu pražské MHD 
(nikoli příměstské linky),
n pozastavení prací na konceptu parkova‑
cího domu P+R v Roztokách,
n odmítnutí veškerých dotací na  vznik 
P+R v Roztokách,
n spojení se s  ostatními obcemi v  okolí 
Prahy a obnovení tlaku na řešení parkovací 
situace v  Praze (při pohledu na  prázdné 
ulice na Praze 6 nemám pocit, že by parko‑
vacích ploch přes den nebyl dostatek).
  l

Michael Bernát

Zdá se, že středočeská hejtmanka a pražská primátorka si 
velmi dobře rozumějí, jsou koneckonců ze stejného hnutí. 
Jestli je to však pro nás Středočechy dobře, to si nejsem  
zcela jist. No, posuďte sami:

V Praze pouze pražská auta a nikdy jinak
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HLEDÁME KOLEGY DO NAŠEHO TÝMU.

KUCHAŘE S VÁŠNÍ K JÍDLU A MODERNÍ GASTRONOMII.

ČIŠNÍKA NEBO SERVÍRKU, KTERÝ NAŠE ZÁKAZNÍKY 
OBDARUJE MILÝM ÚSMĚVEM.

RECEPČNÍ, KTERÁ HOSTOVI ZPŘÍJEMNÍ POBYT DOBROU 
RADOU.

RECEPČNÍ
12-ti hodinové denní 
a noční směny. Krátký 
a dlouhý týden.
Nástup možný ihned.
Požadujeme:
• Znalost AJ, ČJ, další 
jazyk výhodou
• SŠ vzdělání, praxe 
v oboru
• Uvítáme počítačové 
znalosti: MS Office, Fidelio
svehlova@academic.cz

KUCHAŘ
Požadujeme:
• SOU gastronomického 
směru.
• Praxe na obdobné pozici 
vítána
• Ochota pracovat na 
směny (dlouhý/krátký 
týden)
• Spolehlivost
• Samostatnost
• Schopnost týmové práce
koblihova@academic.cz

ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
Požadujeme:
• Praxe na obdobné pozici
• Příjemné vystupování
• Znalost společenských 
pravidel
• Komunikativní znalost 
anglického jazyka výho-
dou
• Schopnost týmové práce
koblihova@academic.cz

+420 242 448 111
WWW.ACADEMIC.CZ

HLEDÁME KOLEGY...

HOTEL ACADEM
IC

Nabízíme:
• Příjemné pracovní podmínky • Obědy pro zaměstnance • Zaškolení při nástupu

20170322_ACA_odraz.indd   4 05.04.17   9:12

INZERCE

Minulé vedení kraje v  oranžovorudém 
dresu opravy silnic příliš neřešilo. Komu‑
nikace jsou podfinancované v celém Stře‑
dočeském kraji, to není žádná novinka. 
Na opravu roztocké silnice už mnoho let 
existuje rozpracovaný projekt. Bohužel 
v  některých místech není dobře udělaný 
a  vzhledem k  vlastnickým vztahům není 
realizovatelný. Proto zůstal zaparkovaný 

někde v krajském šuplíku. V čase vznikaly 
v Roztokách i nové developerské projekty 
mající na průtah zásadní vliv – například 
Nádražní, regulační plán Dubečnice 
a řada dalších věcí. Všechny tyto aspekty 
je třeba do projektu zahrnout.

Protože ODS má v  radě kraje dva své 
zástupce – pana Kupku a pana Skopečka, 
požádal jsem je, aby mi pomohli zorgani‑

zovat audienci u náměstka kraje pro do‑
pravu, pana Petrtýla. S ním jsem domlu‑
vil, že se pokusíme projektové práce 
dokončit, spojil jsem projektanty, roztoc‑
ké a krajské úředníky a nyní budu doufat, 
že do  sebe věci zapadnou. V  další fázi 
bude čas na  hledání finančních pro‑
středků.  l

Ing. Roman Jandík
zastupitel města

předseda ODS Roztoky

Napsal jsem, že za výběrová řízení je politic‑
ky odpovědný místostarosta Novotný. 
Na mou chybu pan Novotný upozornil zařa‑
zením bodu „Dotaz na  kolegu Jandíka“ 

na zastupitelstvu města a požádal mě o omlu‑
vu. Musím uznat, že měl pravdu – prostudo‑
val jsem si koaliční smlouvu a  dohled nad 
výběrovými řízeními patří do  gesce pana 

starosty Jakoba. Pan Novotný je odpovědný 
„pouze“ coby radní, který pro toto výběrové 
řízení hlasoval – stejně jako paní Šlancarová, 
pan Jakob, Richter, Štifter a Kubečka.  l

Hlavní průjezdná komunikace městem Roztoky je krajská, 
a to včetně odbočky do Žalova. Psát, že je ve velmi špatném 
stavu, asi nemusím. Jenomže co s tím?

V minulém Odrazu jsem psal o tom, kterak mi koalice svým 
usnesením zakázala vstup na radu města. Stalo se to v reakci 
na mou kritiku výběrového řízení na tlaková pásma na Ža‑
lově, jež bylo evidentně realizováno firmou, která následně 
výběrové řízení vyhrála.

Co nového s průtahem městem?

Omluva

Ing. Roman Jandík
zastupitel města
předseda ODS Roztoky
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Není tomu ani půl roku a  bohužel se mé 
obavy potvrdily snad do poslední věty. Vě‑
řím, že si aspoň učitelé a další insideři můj 
článek z říjnového Odrazu přečtou, pro ty 
ostatní několik citací starých jen pár měsí‑
ců:
1. … kvalita materiálů a  příprava ve  mně 
vzbuzuje pouze obavy z  další průšvihové 
investice. Tentokrát jde ovšem o  desítky 
milionů korun.
2. … takže osobně jsem jistotu, že Roztoky 
potřebují zrovna osm tříd, nezískal. Mi‑
mochodem – jakých tříd?
3. … bez připomínkového řízení napříč 
politickým spektrem a  veřejností není 
možné takto významné projekty realizo‑
vat.
4. Než se do něčeho pustím, je třeba si při‑
pravit časový otisk prací, tvorby projektové 
dokumentace a  výběrových řízení. Nic 
z toho samozřejmě není.

5. Bylo by fajn veřejně deklarovat, kdo 
za investici nese odpovědnost – jak politic‑
kou, tak kdo bude projektovým manaže‑
rem z řad úředníků.

Po  pár měsících, 22. března 2017, pro‑
běhlo na  radnici představení projektu ZŠ 
Žalov. Prezentace se účastnili zástupci ZŠ 
Roztoky, školské rady, školské komise, pro‑
jektant, architekt a někteří zastupitelé. Bě‑
hem pár desítek minut bylo jasno, že místo 
ladění detailů začínáme tvořit zadání. Ar‑
chitekt improvizoval podle svého nejlepší‑
ho vědomí a svědomí – jeho vina to není. 
Nakreslil supermoderní budovu nadupa‑
nou technologiemi, dřevostavbu, solární 
panely – prostě pecka. Jen je budova malá, 
počet kmenových tříd neodpovídá provoz‑
ním potřebám, nejsou dělené učebny 
na jazyky a IT, učebny mají špatný tvar, ku‑
chyně nevaří, ale jen vydává jídla a je malá, 

cvičebna je nebezpečná, počet družin níz‑
ký… Mohl bych pokračovat výčtem poža‑
davků. Nejedná se o drobnosti, ale o zásad‑
ní změny.

Nejhorší na celé věci je, že diskuse pro‑
běhla až poté, co bylo zažádáno o územní 
rozhodnutí. Tedy buď se podaří změny si‑
lou narvat do stávající hmoty objektu, nebo 
je nutné požádat o nové územní rozhodnu‑
tí. Jinak řečeno, vyhozené peníze za  pro‑
jektování a zdržení.

Nezbývalo než požádat o projednání ofi‑
ciálně na březnovém zastupitelstvu, čemuž 
bylo vyhověno. Poděkování si zaslouží ze‑
jména učitelé, školské odbory, školská rada 
i komise, protože během krátké doby do‑
kázali zpracovat konkrétní požadavky, kte‑
ré pak zastupitelé uložili v  maximální 
možné míře zapracovat do projektu, usta‑
novila se pracovní skupina a bylo uloženo 
úřadu, aby byl určen úředník odpovědný 
za  projekt. Všechno ale zbytečně pozdě. 
Bohužel.  l

Ing. Roman Jandík
zastupitel města

předseda ODS Roztoky

Vzpomenete ‑li si, v říjnu 2016 jsem napsal článek Škola kom‑
petentně. V něm jsem se velmi kriticky vyjadřoval ke způso‑
bu, jakým chce vedení města stavět novou školu – bez disku‑
se, bez čísel, bez zadání a bez odpovědnosti.

Škola nekompetentně

Problematika vil v  Tichém údolí sahá 
do  relativně vzdálené minulosti 90. let 
a na problému se podílelo mnoho zastupi‑
telstev. Tehdy měli zastupitelé vily prodat 
osvíceným zájemcům, za  utržené peníze 
postavit nový dům a  obyvatelům těchto 
vil poskytnout důstojné bydlení. Místo 
toho město vily nechalo vybydlet do neo‑
byvatelna a některé i do nerekonstruova‑
telné podoby, a teprve poté prodalo. Dnes 
městu zbývá vila č. 110 a  125. Mluví se 
o investici 10 milionů Kč do obnovy vily 
č. 125. Proč budeme městské peníze in‑
vestovat do majetku, o který se neumíme 
a ani nemáme starat? Za 27 let se ukázalo, 
že se o  podobné objekty opravdu neumí 
město postarat, protože pro veřejného in‑
vestora je takový luxus příliš nákladný. 
Většina vil soukromých majitelů v  Ti‑
chém údolí vzkvétá, protože jejich majite‑
lé mají na investice peníze. Vily v majetku 
města jsou ostudou. Jejich obnova bude 
stát obrovské peníze, už proto, že se jedná 

o  kulturní památky. To však nebude ko‑
nec. Každý majitel domu ví, že musí in‑
vestovat ročně cca 1,5 až 3 procenta hod‑
noty nemovitosti na opravu. U veřejných 
budov to bude více. V případě zmíněných 
vil se jedná o  stavby, jejichž rozměry 
a  technologie neumožňují šetrné naklá‑
daní s energiemi a jejich provoz bude ná‑
kladný. Potřebujeme školku ve  vile, jejíž 
proporce už dávno neodpovídají moder‑
ním požadavkům ani normám? Potřebu‑
jeme komunitní centrum na nejodlehlej‑
ším konci města? Komunitní centrum má 
sloužit především matkám s dětmi, dětem 
a seniorům. To budou chodit na konec Ti‑
chého údolí? Pustí rodiče své děti v zimě 
po  čtvrté hodině na  tuto dobrodružnou 
cestu? Je to celé dobrý nápad? Nebylo by 
dobré najít takové zájemce, kteří chtějí 
a mají peníze na to, aby v takových vilách 
bydleli a  spravovali je? (Nemyslím zlato‑
kopy, kteří by nechali vily spadnout a po‑
stavili by zde bytové domy.) Město by 

mohlo za  utržené peníze postavit ade‑
kvátní dům pro jejich obyvatele a pláno‑
vané investice ušetřit na novou víceúčelo‑
vou budovu se zahradou, která by 
vyhovovala současným požadavkům, byla 
dostatečně velká a  integrovala by v  sobě 
třeba knihovnu, komunitní centrum, 
nebo načas i  školku, která by se mohla 
po odeznění populačního šoku přeměnit 
na jiné užití a byla by na přístupném mís‑
tě. Není hledání způsobu, jak využít lu‑
xusní vily naordinováním aktivit, pro kte‑
ré nebyly určeny, neefektivní, zbytečné, 
nákladné a neúčelné? Nepotřebují Rozto‑
ky zoufale budovu, která by dokázala ve‑
řejnosti nabídnout moderní a  příjemné 
místo k setkávání, odpočinku, kde by bylo 
centrum našeho roztockého života?
  l

 
Renáta Bartková Sodomová 

(diskuse na toto téma: facebook: 
Roztoky – co chceme)

Co s vilami v Tichém údolí ve vlastnictví města?
Mluví se o tom, že vilu č. 125 v Tichém údolí bude město 
rekonstruovat a měla by se zde objevit školka a komunitní 
centrum. Prosincové zastupitelstvo sice investici neschválilo, 
ale co bude dál?
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SOUKROMÁ INZERCE

Akční slevy až 2.500 Kč

ČAS NA TO, CO VÁS BAVÍ.
Křovinořezy a další stroje  
v prodejní akci od 18. 4. do 30. 6. 2017.

Štěpánek PAM s. r. o. – STIHL zahradní a lesní technika
Jirásková 935 Roztoky

mobil: 608 533 458    www.motorovepily.cz
otevírací doba: Po–St, Pá 9.00–12.00, 13.00–18.00
    Čt 14.00–19.00   So 10.00–12.00
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Mnoha lidem, kteří Otce Miloslava osobně 
poznali a opakovaně se s ním setkali – tak 
i mně – vytanula na mysli představa sku‑
tečného křesťanského vojáka (miles chris‑
tianus), který s laskavým výrazem naslou‑
chá všem, ale ze svých zásad nemíní 
ustupovat ani v beznadějných životních si‑
tuacích.

V době jeho působení na pražském stolci 
jsem měl tu čest se s panem arcibiskupem 
několikrát setkat a povšiml si jeho neoká‑
zalého zápalu při vykonávání svěřeného 
úřadu, který vyvolával často nepochopení 

i u lidí, na něž původně spoléhal. Usiloval 
především zbavit „paxteriéry“ (jak jsme 
nazývali kněze z hnutí Pacem in terris, kte‑
ří kolaborovali s  komunistickým reži‑
mem), jejich protekčních „obročí“, s men‑
ším úspěchem se snažil o  inkluzi kněží 
tajně vysvěcených v letech tzv. normaliza‑
ce, nepodařilo se mu však přimět konfi‑
denty Státní bezpečnosti v řadách katolic‑
ké církve, aby se otevřeně vyrovnali se svou 
minulostí.

Miloslav Vlk se na počátku 60. let minu‑
lého století (po  ukončení studia na  praž‑

Dne 18. března tohoto roku zemřel Miloslav kardinál Vlk, 
emeritní arcibiskup pražský a primas český. Nástupce svaté‑
ho Vojtěcha na pražském stolci nás opustil právě jeden měsíc 
a tři dny po 1035. výročí volby svého slavného předchůdce 
biskupem na památném Levém Hradci a chyběl pouhý mě‑
síc a pět dní do doby, kdy se má naplnit rovných 1020 let 
od Vojtěchovy mučednické smrti. A protože Otec Miloslav 
v čase svého úřadu několikrát Levý Hradec navštívil, bude 
jistě důstojné a spravedlivé jeho památku připomenout 
na stránkách Odrazu.

Pastor bonus +
ské filosofické fakultě) seznamoval s  „ře‑
holí“ archivářské práce a teprve poté pojal 
úmysl stát se knězem. Nikdy však neztratil 
pozitivní vztah k dějinám českých zemí – 
respektive k jejich studiu, jež se nebývalou 
měrou rozvinulo po roce 1989. Přijal po‑
zvání na  konferenci Co daly české země 
Evropě, kterou jsme krátce po „sametové 
revoluci“ uspořádali v  Litomyšli a  kde se 
zrodila idea zevrubné příručky historie 
zemí Koruny české.

Roku 1997 se v Praze konalo mezinárod‑
ních kolokvium vojenských historiků 
a  na  vernisáži slavnostní výstavy na  téma 
Třicetiletá válka začala a skončila v českých 
zemích ve  Schwarzenberském paláci, kde 
bylo přítomno množství odborníků ze 
všech světadílů a řada vojenských přidělen‑
ců, se tehdejší ministr obrany nechal za‑
stoupit subalterním úředníkem. Trapnost 
situace, již jsme všichni zúčastnění pociťo‑
vali, však poněkud rozptýlila osobní pří‑
tomnost nedávno jmenovaného pana kar‑
dinála.

Otec Miloslav se živě zajímal o naplnění 
projektu Velkých dějin zemí Koruny české 
a  věřím, že i  osobní přímluva u  jeho ná‑
stupce na  stolci svatého Vojtěcha přispěla 
k  udělení Zlaté medaile Arcibiskupství 
pražského, kterou převzal z  rukou pana 
kardinála Dominika Duky nakladatel La‑
dislav Horáček v den svátku zemského pat‑
rona v roce 2014. Tehdy jsem vůbec netušil, 
že úžasně příjemný rozhovor s Otcem Mi‑
loslavem v  Arcibiskupském paláci je náš 
poslední.
S potěšením jsem kvitoval, že u příležitosti 
pohřbu kardinála Vlka zaznělo i  ocenění 
jeho zásluhy o  obnovení duchovní služby 
v naší armádě po roce 1989. Ve svatovítské 
katedrále si mohli přítomní a televizní di‑
váci povšimnout účasti příslušníků Hradní 
stráže a  pražské posádky a  za  sebe mohu 
říci, že i z tohoto důvodu jsem neúčast vět‑
šiny „předních civilních papalášů“ nepo‑
strádal. Zdá se mi rovněž symbolické, že 
právě v čase kardinálova pohřbu projížděl 
Českou republikou konvoj spojeneckých 
vojáků. Snad není od „praktického, avšak 
nepraktikujícího“ katolíka příliš troufalé 
tvrzení, že + Otec Miloslav byl dobrým 
pastýřem (pastor bonus) svého stádce. 
V  tomto smyslu tedy svému občanskému 
příjmení nedostál.  l

Pavel Bělina

PhDr. Pavel Bělina, CSc. je významný historik, který se 
specializuje na dějiny českých zemí v období 16. až 19. stole-
tí. Je pedagogem FF Univerzity Karlovy a vedoucím 
redaktorem nakladatelství Paseka. Podílel se i na projektu 
Velké dějiny zemí Koruny české. Dr. Bělina žije v Rozto-
kách. Stanislav Boloňský
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Zájezdy ZO SPCCH Roztoky pro rok 2017

Datum Místo Cena Prodej
27.4.2017 Tachov zámek+ jízdárna  420,-/400,-Kč 20.4.2017
18.5.2017 Jemniště zám.+Vlašim 330,-/300,- Kč 11.5.2017
1.6.2017 Děčín- zám.okruhy 330,-/300,- Kč 25.5.2017

19.7.2017 Roštejn hrad+Jihlava 420,-/400,- Kč 12.7.2017
17.8.2017 Dačice zám.+ Třešť muzeum betlémů 460,-/420,- Kč 10.8.2017
7.9.2017 Velké Březno zám.+Ústí n.Lab. 280,-/250,- Kč 31.8.2017

5.10.2017 Strakonice hrad+Písek 270,-/250,- Kč 26.9.2017
2.11.2017 Šluknov zám.+Varnsdorf 360,-/340,- Kč 26.10.2017
9.11.2017 Polsko/vánoč.trhy/ 250,- Kč 26.10.2017
7.12.2017 Advent.záj.-Mladá Boleslav+Přerov n.L. 100,- Kč 30.11.2017

Prodej zájezdů z důvodu adaptace klubovny bude do odvolání v městské knihovně
v uvedeném datu od 14,00 do 15,30 hod.Zájezdy jsou určeny pro členy ZO SPCCH,v 
případě volného místa  můžeme místo obsadit i nečlenem s příplatkem 50,- Kč za
osobu.Přihlásit se můžete telefonicky u pí.Pařízkové na tel.č.732217507
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Dovoluji si vás pozdravit z  Husova sboru 
Církve československé husitské a  popřát 
k velikonočním svátkům. V historii lidstva 
je jedna událost, která svým významem 
převyšuje i  Vánoce. Je to smrt a  slavné 
vzkříšení Pána Ježíše Krista. Tato událost 
se skutečně stala před 2 tisíci lety a byly jí 
svědky tisíce lidí. Připomíná nám význam 
oběti ve  prospěch, za  záchranu druhých 
a současně, že smrt není konečným aktem, 
ale branou do  nového života, který nám 
otevřel právě Ježíš Kristus. Proto jsou Veli‑
konoce nejdůležitějším křesťanským svát‑
kem a  nadějí, že v  našem životě se může 
mnohé změnit, pokud to vírou přijmeme. 
Doufat znamená věřit a víra vede k pokoře, 
že nejsem pánem svého života ani stvoření, 
ale jen součástí stvoření. Velikonoce jsou 
také svátky odpuštění a víra nám dává sílu 
odpustit sobě, odpouštět druhým, velkory‑
sost, která má ale také své hranice. A  tak 
v  pravém slova smyslu jsou Velikonoce 
svátkem spásy, osvobození, naší ochrany, 
našeho uzdravení, vítězství, našeho života 
v plnosti, pokoji a míru.

Přijměte, prosím, tento dar k  letošním 
svátkům. Radostné a požehnané Velikono‑
ce vám všem přeje  l

Jarmila Kučerová
farářka

Velikonoce v Husově sboru
n Květná neděle 9. dubna v 9 hod. – boho‑
služba
n Velký pátek 14. dubna v 17 hod. – pašije
n Bílá sobota 15. dubna v 9.30 hod. – boho‑
služba v Penzionu Horizont v Suchdole

n Hod Boží velikonoční 16. dubna v 9 hod. 
– slavnostní bohoslužba

V  neděli 23. dubna v  9 hod. v  Husově 
sboru Církve československé husitské při‑
jme z rukou pražského biskupa ThDr. Da‑
vida Tonzara Alberto Rocchini, kazatel 
v  Roztokách a  ve  vikariátu Praha ‑venkov, 
pověření k jáhenské službě. Prosíme členy 
církve a přátele o duchovní podporu i účast. 

Za radu starších a farní úřad zve srdečně 
ThMgr. Jarmila Kučerová 

farářka a vikářka 
vikariátu Praha ‑venkov

 Ing. Tomáš Rozkydal, 
předseda rady starších

Velikonoční koncert 
v Husově sboru
V neděli 30. dubna v 15 hod. odpoledne se 
koná v  Husově sboru CČSH velikonoční 
koncert – pašijové písně v provedení zná‑
mé skupiny C&K VOCAL

Zazní příběh od  příchodu Ježíše Krista 
do Jeruzaléma, jeho ukřižování a vzkříše‑
ní. Dále několik písní s citací tohoto téma‑
tu, např. od Jana Nerudy, Tomáše Vondro‑
vice, Barbary Ježkové a  Thomase Morea. 
Hosté: Zuzana Hanzlová, Hana Horká, 
Ivana Štréblová, Jiří Cerha a  Michal 
Pleskot. 
Doprovázejí: Jana Holmanová – klavír, Ja‑
kub Klár – flétna, Vilém Bernáček – vio‑
loncello. 
Srdečně zveme.  l

Velikonoční pozdrav

Zájezdy ZO SPCCH Roztoky pro rok 2017

Vzpomínka
Ani se tomu nechce věřit, že se  
9. 4. před 100 lety narodila sokol‑
ka, ochotnice ve Vrchlíku, vedoucí 
školní družiny a pracovnice naše‑
ho muzea. Celý svůj život věnova‑
la dětem, lidem a Roztokům. Byla 
to paní Valerie Orlíčková.  l

Vzpomínají  
Orlíčkovi Miroslava a Miroslav 

(dcera a vnuk)

Poděkování
Velmi děkuji vedoucímu Technic‑
kých služeb p. Sládkovi za rychlou 
pomoc při mém technickém pro‑
blému, kdy jsem vysypávala papír 
do kontejneru. Pan Sládek vyřešil 
tuto pro mne velice tíživou situaci 
bez jakéhokoli problému a řečí. 
Ještě jednou tisíceré díky za jeho 
vstřícnost.  l

Hana Kochová

Poděkování
Děkuji za dekorace a květiny těm 
smutným očím, které ztratily 
poslední naději, že ještě kdy uvidí 
jedinečný úsměv mého muže.  l

Miroslava Šormová
Roztoky, Levý Hradec

Nové lípy u Vltavy
Osm kusů krásných lip přibylo 
na roztockém břehu Vltavy. Jejich 
výsadba, kterou provedla zahrad‑
nice paní Dita Majerová na pokyn 
odboru životního prostředí, se 
uskutečnila s laskavým svolením 
Povodí Vltavy, které je majitelem 
pozemku.  l

Tomáš Novotný
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Máte doma nepotřebné věci?
Sháníte něco s duší a příběhem?
Přijďte prodat, koupit nebo vyměnit! 

·· nezbytné i zbytné věci · umění ··
· občerstvení · aktivity pro děti ·

KDE: Náměstí 5. května, Roztoky
· Louka u kostela a městského úřadu ·
KDY: Sobota   6.5. 2017  od 9  h  do 15  h 
Počet prodejních míst omezen      rezervace nutná 

www.blesak-roztoky.cz        777 852 195

Přijďte v nedělních šatech a s kloboukem  
či květinou ve vlasech

Bleší trh se koná pod záštitou města Roztoky

S podporou 
sdružení 

Roztoč
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16. bleší trh v roztokách
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Business & Profesional Women Praha II

Spolupracujeme s:

MÌSTO
ROZTOKY

Zveme vás

Výchova dìtí s tabletem 
v ruce

Pøednášející: Ludmila Dušková

11. 5. 2017, od 18 do 20.00 hod.

ROZTOCKÉ MATEØSKÉ CENTRUM

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

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

Vstup zdarma

Patøí moderní technologie do života dítìte?  
Bezpeènost a ochrana soukromí! IT dobrý sluha 

nebo zlý pán? Jak na to?

na semináø

INZERCE

L  I  T  T  L  E      E  N  G  L  A  N  D 

dvojjazyčná	  mateřská	  škola	  a	  jesle	  
• mateřská	  škola	  v	  rejstříku	  škol	  a	  školských	  zařízení,	  MŠMT	  ČR	  

• unikátní	  praxí	  ověřený	  vzdělávací	  program,	  spolupráce	  s	  Mensou	  ČR	  

• intenzivní	  výuka	  anglického	  jazyka,	  včetně	  celotýdenní	  výuky	  anglického	  jazyka	  rodilými	  
mluvčími	  (8.00	  –	  13.00)	  

• důraz	  na	  polytechnické	  vzdělávání	  -‐	  vědu,	  matematiku,	  moderní	  technologie	  ve	  výuce	  

• moderní	  prostory	  a	  vybavení,	  zastřešená	  terasa,	  jídelna,	  tělocvična,	  velká	  zahrada	  v	  
sousedství	  zámeckého	  parku,	  lekce	  dětské	  jógy,	  flétny,	  logopedie	  s	  klinickou	  logopedkou	  aj.	  

• otevírací	  doba:	  7.00	  –	  18.00,	  celoroční	  provoz	  –	  včetně	  letních	  	  prázdnin	  

Navštivte	  nás	  osobně:	  Sídlíme	  na	  adrese	  Roztocká	  6,	  Úholičky	  nebo	  virtuálně	  na	  facebookových	  
stránkách:	  Little	  England	  -‐	  dvojjazyčné	  vzdělávání…	  
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Když výtvarníci hrají
Milovníci výtvarného umění a  hudby se 
mohou od pátku 14. dubna těšit na setkání 
s  našimi předními grafiky a  malíři, které 
před 45 lety spojila právě hudba. Členové 
Grafičanky, kapely složené jen z výtvarní‑
ků, představují svá výtvarná díla na stejno‑
jmenné výstavě ve  Středočeském muzeu 
v Roztokách a pootevírají dveře i do muzi‑
kantského života.

Velkolepá přehlídka je poctou 100. vý‑
ročí Sdružení českých umělců grafiků 
Hollar, v němž působí, a připomínkou, že 
letošek je Rokem české grafiky. Někteří 
kumštýři už budou přítomni jen prostřed‑
nictvím svých obrazů a vzpomínek kole‑
gů. „Malíř Kamil Lhoták v  roce 1972 po-
zval mě a Jaroslava Hořánka, abychom mu 
zahráli na výstavě k jeho šedesátinám. Při 
další příležitosti se k nám přidal Jiří Ande-
rle. Dostavil se s bubnem a štětcem na něj 
napsal Grafičanka. Tři už jsou kapela a ta 
musela mít jméno,“ vzpomíná Vladimír 
Suchánek, kapelník, klarinetista, nejdéle 
sloužící předseda Hollaru a hlavně fanta‑

zijní grafik. V  temných dobách normali‑
zace byla hudba pro umělce, kteří stáli 
mimo proud oficiální socialistické kultu‑
ry (Hollar zakázali), vítaným uvolněním. 
Dopřávali si ho na vernisážích a oslavách 
přátel režimu stejně nepoddaných jako 
oni. „Hráli jsme lidovky i swing, samozřej-
mě bez not a  bez zkoušení, podle hesla: 
zkoušejí jen zbabělci,“ dodává Vladimír 
Suchánek, spoluautor výstavy. Přicházeli 
další grafici muzikanti – Jiří Slíva s kyta‑
rou, Karel Demel s pozounem a Jeňýk Pa‑
cák, ten se naučil na  kontrabas, bicí už 
obsadil Jiří Anderle. Až na Karla Demela 
byli v hudbě všichni amatéry, ale popula‑
rita Grafičanky rostla. Společně vystavo‑

vala a  na  vernisážích i  zahrála. Pánové 
oplývají smyslem pro humor, o čemž svěd‑
čí i  funkce, které v  kapele přidělili svým 
kamarádům. Kamila Lhotáka, pasovali 
na otce zakladatele, Adolf Born se stal teo‑
retikem Grafičanky, Oldřich Kulhánek, 
autor českých bankovek, byl jmenován 
ministrem financí. Miroslav Hucek, její 
dvorní fotograf, zachycoval veřejný i méně 
veřejný život hudebního tělesa. Chcete ‑li 
do  něj nahlédnout, přijďte na  výstavu 
a těšte se na Jam Session Grafičanky s je‑
jích hostů, 20. k v ě t n a na zámeckém ná‑
dvoří. Než vezmou umělci do ruky hudeb‑
ní nástroje, nechte se unášet poezií, 
barevnými tóny a  harmonií výtvarných 
děl Jiřího Anderleho, Karla Demela, Jaro‑
slava Hořánka, Jeňýka Pacáka, Jiřího Slí‑
vy, Vladimíra Suchánka, Adolfa Borna, 
Albína Brunovského, Kamila Lhotáka, 
Oldřicha Kulhánka a  fotografiemi Miro‑
slava Hucka.

Komentovaná prohlídka výstavy 
GRAFIČANKA, která trvá do 27. 8., se 
koná ve čtvrtek 20. dubna. 
Více na www.muzeum ‑roztoky.cz/.  l

Začíná výstava legendární Grafičanky

Kdo je Sajetta
Zajímavé, poučné, ale i zábavné je poznání 
života pradávných zemědělců. Nahlédnete 
do jejich neolitických sídlišť, všedních sta‑
rostí, dozvíte se, co všechno uměli. Prová‑
zet vás bude neolitická dívka. Návštěvní‑
kům se sice představuje v  názvu výstavy 
„Jmenuji se Sajetta, svět prvních zeměděl‑
ců“, ale jinak je opředena tajemstvím. Po‑
mozte ho odhalit. Velkolepá archeologická 
expozice na  půdě Středočeského muzea 
v Roztokách začíná 21. dubna.

Vedle archeologických nálezů a  odbor‑
ných textů jsou součástí výstavy také 3D 
modely a dílny. Nejen děti, ale i dospělí si 
prakticky vyzkoušejí, jak náročné je na‑
mlít obilí, vyrobit kamenný či kostěný ná‑
stroj, příst, tkát, nebo dokonce postavit 
studnu. Dovednosti, které jsme už dávno 
zapomněli nebo je považujeme za  samo‑
zřejmé. Orientaci v zemědělském pravěku 
nám usnadní právě Sajetta, skutečná po‑
stava z doby neolitu. Její ostatky se nalezly 
v roce 2004 v obci Hostivice. Archeologo‑
vé děvčátku dali jméno a  návštěvníci 
na základě zjištěných faktů mohou vymys‑
let jeho příběh. Co všechno asi prožilo až 
do doby dospělosti v pradávných dobách, 

zkuste nastínit jeho osud. Pomůže vám at‑
mosféra pod zámeckými krovy, leccos na‑
poví předměty, umístěné ve vitrínách vy‑
robených na  míru z  palet, repliky 
a  rekonstrukce vzácných nálezů, model 
neolitické vesnice a rondelu. K nejzajíma‑
vějším exponátům náleží spondylový 
šperk, torzo patrně mužské sošky, drobná 
plastika psa, nalezená v nedaleké Hostivi‑
ci, která je ze sbírek Středočeského muzea 
v Roztokách. Aktuální výstavu na zámec‑
ké půdě vytvořili v Muzeu T. G. M. Rakov‑
ník. Archeologové Středočeského muzea 
v Roztokách ji obohatili o četné nálezy ze 
svých sbírek. Návštěvníci díky nim po‑
drobněji poznají toto období, jež se právě 
na území Praha ‑západ povedlo hojně do‑
kumentovat. Středočeské muzeum v Roz‑
tokách nemá v  současné době vlastní ar‑
cheologickou expozici (poslední zničily 
povodně před 15 lety), proto je zapůjčení 
této výstavy pozoruhodným pohledem 
do života prvních zemědělců v našem re‑
gionu. Až do  22. října se můžete těšit 
i na komentované prohlídky. 
Aktuální termíny najdete na 
https://www.muzeum ‑roztoky.cz/
  l

Dívka, která láká do života prvních zemědělců Co ještě uvidíte:
Výstavy: Transport smrti (do 30. 4.), 
Bratři v triku (do 9. 7.), Klobouky – 
historie a současnost módního doplňku 
(do 30. 7.)

Co navštívíte:
Koncert Jarní sonáta pro housle 
a klavír – Brahms, Beethoven, Dvořák, 
Martinů v podání Jaroslava Šonského 
a Sylvaine Wiart.  
Rezervace na tel. 233 029 060,  
pokladna@muzeum ‑roztoky.cz  
Vstupné 200 Kč, snížené 100 Kč

Workshop animovaného filmu – děti si 
mohou animování samy vyzkoušet. 
Termíny – animační čtvrtky ‑ 20., 27. 
duben; 4., 11., 18., 25. květen; 1., 8., 
15., 22. červen. Pro bližší info nás pro‑
sím kontaktujte: propagace@muzeum‑
‑roztoky.cz, tel. 723 121 692

Zámecké expozice s průvodcem: 
Vrchnostenská správa panství aneb jak 
bydlel a úřadoval pan správce, Život 
v letovisku aneb jak se jezdilo do Roz‑
tok na letní byt, 
Atelier Zdenky Braunerové 

 l

Daniela Kupsová
kupsova@muzeum ‑roztoky.cz
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26. 1. – 30. 4. 2017 Výstava Transport smrti – Litoměřice–Velešín. Půda Středočeského muzea Roztoky

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

9. 3. – 30. 7. Klobouky – historie a současnost módního doplňku. Středočeské muzeum Roztoky

20. 4.
Čt

Fungující životopis aneb jak se dostat na pohovor – seminář. 
Od: 18.00–20.00 hod. Městská knihovna, Roztoky

21. 4.
Pá

Den Země 
Od: dopoledne Areál Středočeského muzea Roztoky

22. 4.
So

Výstava modelové železnice – KŽM Vysočany v Roztokách. 
Od: 10.00–17.00 hod. Klubovna KŽM, nádraží Roztoky

23. 4. 
Ne

Řemeslo má zlaté dno – dílničky, výstavba ptačích krmítek, divadélko, Muzička.   
Od: 10.00 hod. Zahrada ZŠ Roztoky

23. 4.
Ne

6. ročník celorepublikových závodů kočárků Strollering v Horoměřicích.   
Od: 15.00 hod. Restaurace Chotol, ul. Bílá, Horoměřice

23. 4.
Ne

Koncert Roztoč 
Od: 16.00 hod. Zámek Roztoky, Historický sál

25. 4.
Út

Taneční představení ZUŠ 
Od: 18.00 hod. ZŠ Roztoky, multifunkční sál

28. 4.
Pá

Pietní vzpomínka na oběti transportu smrti 
11.00 – Levohradecký hřbitov, 11.45 – pomník roztockých Židů, nám. 5. května,  
12.15 – nádraží Roztoky, 12.30 – Středočeské muzeum, Zámek 1 

Žalov, Roztoky

28. 4.
Pá

Lichožrouti.  Od: 15.00, 17.00 hod. 
Strnadovi – dokument režisérky H. Třeštíkové. Od: 19.00 hod. CVA kino Velké Přílepy

28. 4.
Pá

Čarodějnice – pro děti bohatý program, soutěže, hudba, pálení čarodějnic, občerstvení. 
Od: 16.00–22.00 hod. Roztoky‑Žalov, hřiště

30. 4.
Ne

Velikonoční koncert – Pašijové písně v provedení skupiny C&K VOCAL.  
Od: 15.00 hod.

Husův sbor CČSH,  
Jeronýmova, Roztoky

30. 4.
Ne

Čarodějnice U Šraněk – hrají Klikaři.
Od: 19.00 Občerstvení U Šraněk

5. 5.
Pá

Připomínka 72. výročí konce 2. světové války. 
11.00 – Školní náměstí Roztoky, 11.30 – Levohradecké náměstí, Žalov Roztoky‑Žalov

6. 5.
So

Bleší trh – více na www.blesak‑roztoky.cz
Od: 9.00–15.00 hod. nám. 5. května, u kostela

8. 5.
Po

Veteráni 2017 – 38. ročník soutěže elegance historických vozidel.  
Od: 9.00 hod.

Středočeské muzeum Roztoky,  
areál zámku

9. 5.
Út

Pojďte s námi mládnout
Koncert pana Krause pro roztocké seniory ‑ od 15.30 hod.
Volné vstupenky k vyzvednutí na podatelně Městského úřadu.

Zasedací místnost Městského úřadu 
Roztoky, nám. 5 května 2

11. 5.
Čt

Absolventský koncert ZUŠ. 
Od: 18.00 hod.

Středočeské muzeum Roztoky,  
Historický sál

13. 5.
So

Rosa Coeli zve – Otvírání studánek, Bohuslav Martinů 
Od: 17.00 hod.

Středočeské muzeum Roztoky,  
Historický sál

13. 5.
So

Den indické kultury. 
Od: 10.00–17.00 hod. Areál Středočeského muzea Roztoky

25. 5.
Čt

Absolventský koncert ZUŠ. 
Od: 18.00 hod

Středočeské muzeum Roztoky,  
Historický sál
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V prvé řadě si 2. skupina Studia Po špičkách 
vytančila z  mezikrajového postupového 
kola Přímé doporučení na  Celostátní pře‑
hlídku pantomimy a  pohybového divadla 
XXII. OTEVŘENO Kolín (28. až 30. dubna 
2017). Stalo se tak s choreografií Mezi židle‑
mi (hudba: Antonio Vivaldi) uvedenou 
na  jevišti Divadla Drak v  Hradci Králové 
v sobotu 10. března 2017.

Gratulujeme a zároveň děkujeme za pod‑
poru obci Únětice a  současným tanečni‑

cím v souboru Studia Po špičkách za jejich 
původní nápady!

Dále v sobotu 25. března tančila 1. skupi‑
na na jevišti Severočeského divadla opery 
a baletu v Ústí nad Labem choreografii Pa‑
pírové myšlenky a  obdržela od  odborné 
poroty Ocenění Za  interpretaci a vědomé 
využívaní prostoru a času v choreografii.

Nakonec v  neděli 26. března 2017 se  
3. skupina – Moment elektronické existence, 
a 5. skupina – Barevný svět, Studia Po špič‑

kách účastnily krajské přehlídky dětských 
skupin scénického tance pro Prahu a Střední 
Čechy. Ta se konala po dlouhé době opět v Sa‑
lesiánském divadle v  Praze ‑Kobylisích 
a  ve  velké konkurenci mnoha spřátelených 
souborů z Prahy a okolí získaly tyto tanečnice 
od  odborné poroty Ocenění Za  zpracování 
námětu a  pohybový projev pro choreografii 
Barevný svět (hudba Petr Eben) a pro Moment 
elektronické existence (hudba: Dva) Ocenění 
Za uchopení a zdařilé naplnění tématu.

A pro doplnění je potřeba poznamenat, 
že účasti na přehlídkách nebyly jen o tanci 
na jevišti. Například v pauze mezi prosto‑
rovou zkouškou a  veřejným programem 
přehlídky v  Praze si účinkující tanečnice 
společně vytvořily Moranu a  nechaly 
„Zimu“ definitivně po  Vltavě odplavat 
pryč. Jaro už je tu!  l

Připravila 
Taťána Smugalová

Jarní úspěchy Studia Po špičkách
Studio Po špičkách v letošním roce 2017 po dlouhé době po‑
rušilo tradici a rezignovalo na zimní Taneční podvečer. Důvo‑
dem bylo hledání nové inspirace přinášející osobitost v rámci 
prezentace. Nicméně během března se pod pedagogickým 
vedením Zuzany Smugalové zúčastnily různé skupiny Studia 
Po špičkách několika krajských a postupových přehlídek, a to 
s velmi kladným hodnocením skrze ocenění odborných porot 
a velkým diváckým ohlasem.

Soutěžní festival sloužil jako postupová 
přehlídka na celostátní Loutkářskou Chru‑
dim 2017.

Přehlídka byla velice dobře organizačně 
připravena Divadlem Jiskra, které má 
dlouhou a  bohatou loutkářskou tradici 
(od roku 1913), za podpory Městské části 
Prahy 8.

Divadlo Jiskra sídlí v  nádherném komor‑
ním prostoru se zázemím nejen pro lout‑
káře, ale i jiné divadelní a kulturní aktivity 
malých forem. Hodně nám prostor připo‑
menul naše bývalé Divadélko Kvítko v Ná‑
dražní.

V rámci festivalu proběhlo 7 představe‑
ní, které sledovala odborná čtyřčlenná po‑

rota. Pouze pro jeden soubor bylo místo 
postupové na Loutkářskou Chrudim – sta‑
lo se jím divadlo Ilegumova divadelní spo‑
lečnost s představením Zlatá rybka.

Po letech byla účast na festivalu pro náš 
soubor velmi dobrá zkušenost. Představení 
Koblížek na cestách bylo diváky, ale i od‑
bornou porotou přijato a  oceněno dobře, 
což nás velice potěšilo.  l

M. Bartulíková

Jakoubkovo splněné přání
představení Studia DAMÚZA 
pro děti na motivy pohádky 
Bohuslava Březovského 
v sobotu 22. dubna v 16 hodin. 
Ateliér Sdružení Roztoč v Jungmanno‑
vě ulici

Kdysi dávno v malé chaloupce na samotě 
v lese žil malý chlapec jménem Jakoubek. 
Třeba si myslíte, že se mu uprostřed těch 
lesů stýskalo po  dětech a  po  lidech, ale 
nestýskalo se mu. Vždyť žádné děti do‑
sud nepoznal a z dospělých vídal jenom 
svého tatínka. A  když něco neznáte, tak 
se vám po  tom ani nemůže stýskat. Až 
jednou…

Režie: Markéta Sýkorová
Hrají: Diana Čičmanová, Miroslava Bě‑
lohlávková
Věková kategorie: 5+

Sdružení Roztoč Vás srdečně zve na koncert

Kvítečku májový
k patronu české země sv. Janu Nepomuc‑
kému
v  neděli 14. května v  19  hodin v  kostele 
svatého Klimenta na Levém Hradci.
Účinkuje: roztocký smíšený sbor LOCAL 
VOCAL

Jak se sluší ve vztahu k názvu našeho sou‑
boru, necháme pro tentokrát hvězdné osa‑
zenstvo hudebního nebe odpočinout a při‑

držíme se pro změnu autorů lokálních, tedy 
vesnických kantorů převážně druhé polovi‑
ny 18. století. Těšit se můžete např. na kanto‑
ra a ředitele kůru u sv. Bartoloměje v Bakově 
nad Jizerou Jiřího Ignáce Linka či Václava 
Josefa Moravce, který zastával podobou po‑
zici při kostele Všech Svatých v Uhříněvsi. 
V  této souvislosti je třeba zmínit i  našeho 
sbormistra Martina Šmída, varhaníka kos‑
tela Panny Marie Sněžné v Praze. Jeho osoba 
se sice vymyká z  časového vymezení, stále 
ještě žije, ale svou aktuálně poslední skladbu 
věnoval přímo našemu sboru a na koncertě 
tudíž zazní její světová premiéra.

Koncert se pořádá za  podpory města 
Roztoky.  l

Za Sdružení Roztoč
Kateřina Korychová

Ve dnech 24. 3. až 26. 3. se náš Spolek roztockých loutkářů Kvítko zúčastnil 
amatérského festivalu pražských a středočeských loutkových divadel, který 
proběhl v Divadle Karla Hackera v Praze 8.

Kvítko na 42. festivalu amatérských loutkářů

Kulturní pozvánky sdružení Roztoč



ODRAZ  měsíčník Roztok a Žalova26

KULTURA

INZERCE

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

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

U nás se vaše děti budou cítit jako doma

BELETRIE
Erskine, B., Spáčův hrad
Faber, M., Fahrenheitova dvojčata.
Lindgren, A., Válečné deníky 1939–1945
Moorjani, A., Co když je to nebe? : jak jsem 
se zbavila omezujících přesvědčení a začala 
opravdu žít.
Moyes, J., Jeden plus jedna

DETEKTIVKY
Kepler L., Lovec králíků
Minier, B., Zkurvenej příběh
Ryan, R., Záhada mrtvých mužů

PRO DĚTI
Peirce, L., Velkej frajer Nate startuje
Schwab, V., Můj anděl strážný. Nové začátky
Thorpe, K., Víly Nevíly. Svatební závoj

NAUČNÁ
Kuna, M., Počátky raného středověku 
v  Čechách: archeologický výzkum sídelní 
aglomerace kultury pražského typu v Rozto-
kách
Tolle, E., Moc přítomného okamžiku

Zibura, L., 40  dní pěšky do  Jeruzaléma: 
o pouti bez cukrové vaty.

PROGRAM V DUBNU

n 13. 4. Fungující životopis aneb jak se 
dostat na pohovor, seminář z cyklu BPW 
ČR (10.00–12.00) přihlášení na lenka.sve‑
cova@bpwcr.cz

n 18. 4. Domácí chov slepic – možná bu‑
dou i kuřátka. Zkušenosti s chovem v do‑
mácích podmínkách. (18.30) Vstupné 
dobrovolné.

n 19. 4. Hravé čtení s  Adélou (16.15–
17.15)

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

  l

Za městskou knihovnu
Mgr. Michal Špaček

Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihovny během 
měsíce března 2017.

Rosa coeli v květnu a červnu
13. 5. Středočeské muzeum, 
Historický sál,  
16.00 hod.

Otvírání studánek –  
skladba B. Martinů s poezií  
M. Bureše

Účinkují:  
FKPS, R. Janál, R. Kvíz

Vstupné 200 Kč

14. 6. Středočeské muzeum, 
Historický sál,  
19.00 hod.

VIVAT TANGO 2017 – koncert 
skupiny Bona Fide Tango 
s ukázkou originálního argen‑
tinského tanga.

Vstupné 250 Kč

 
Na setkání s vámi se těší  

 l

Václav Pavlík
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Vážení rodiče, vítejte u našich zpráviček ze 
školního prostředí. Sluníčko nám už zase 
pěkně jarně hřeje, zahrádkáři vyjeli se svý‑
mi „zbraněmi“ bojovat na  zahrádky a  dě‑
tem se ve sluncem zalité třídě myšlenky spíš 
než na učení stáčejí asi k úplně jiným čin‑
nostem. Přesto tu ale pro Vás máme pár no‑
vinek z výuky Aj a několik zajímavých akcí 
za uplynulý měsíc. Ani se sem všechny ne‑
vešly, tak o nich příště. Na čtenou za měsíc 
se těší

Věra Zelenková

Novinky ve výuce angličtiny 
a 2. místo na okresní olympiádě
V okresním kole Olympiády z anglického 
jazyka, které se konalo koncem února 
ve  Velkých Břežanech, nás reprezentovali 
Eliška Panenková, Adam Turner a Karolí‑
na Zwinz. V obrovské konkurenci se Ada‑
movi podařilo získat vynikající druhé mís‑
to se ztrátou pouze jednoho bodu na zlato. 
Gratulujeme ke skvělému výsledku!

Od  pololetí tým angličtinářů rozšířil 
nový kolega. Díky tomu můžeme na výu‑
ku dělit početnou 8. A, máme plnohod‑
notnou náhradu za  dlouhodobě nemoc‑
nou kolegyni a  zvýšili jsme aprobovanost 
na 1. stupni. Další posilou je Jesse Guthrie, 
který jako rodilý mluvčí nahradil ve výuce 
anglické konverzace Ericu Nogu. Erica se 
ze studijních důvodů byla nucena vrátit 
zpět do vlasti a nyní již víme, že se nevrátí.

Dalším krokem vpřed bude několik ho‑
din výtvarné výchovy a pracovních činnos‑
tí odučených částečně v  angličtině. Tato 
metoda se jmenuje CLIL a  nabízí žákům 
možnost rozvíjení svých jazykových zna‑
lostí v rámci jiného vyučovacího předmětu.

Naším cílem je, aby angličtina nebyla 
pro vaše děti jen vyučovací předmět, ale 
prostředek ke  komunikaci, získávání no‑
vých zajímavých informací i zábavy.

Marie Bloudková

2. D na Staroměstské radnici
Ve středu 8. 3. jsme jeli celá třída vlakem 
do Prahy podívat se na Staroměstskou rad‑
nici. Radnice má věž vysokou 69,5 m. Nej‑
dřív jsme se šli podívat do kaple na apošto‑
ly, je jich 12 a  viděli jsme je přes sklo. 
Pohybovali se dokola. O  hodinu později 
jsme se na ně dívali na orloji ve dvou ma‑
lých okénkách, k  tomu zvonila smrtka 
a nakonec zakokrhal kohout a zamával kří‑
dly. Adélka Sazimová to pak ve škole pěkně 
nakreslila. Pak jsme sešli do středověkého, 
románsko ‑gotického podzemí, které je 

5,5 m pod chodníkem. Jako poslední jsme 
navštívili krásné reprezentační sály s mo‑
hutnými klenbami a okny s barevnými vit‑
rážemi. Celkem jsme zdolali 262 schodů 
a naučili se něco nového o historii. Bylo to 
super!

Anička Šolínová, 
žákyně 2. D

Poznávej svého psa
V březnu ve školní družině proběhla před‑
náška s názvem „Poznávej svého psa“. Přijel 
za  námi psí kluk Brimi se svou paničkou 
Tamarou. Brimi má canisterapeutický vý‑
cvik. V  první části přednášky jsme se 
od Tamary dozvěděli, jak správně zacházet 
s vlastním pejskem a jak se zachovat při se‑
tkání s cizím psem. Ve druhé části nás se‑
známila s  různými výcviky psů. Pak nám 
Brimi ukázal, jak canisterapeutický pes 
pracuje. Mohli jsme mu dávat i různé pove‑
ly, schovávat piškoty a hladit si ho. Brimi se 
také učí vyhledávat zasypané lidi, napří‑
klad při zemětřesení. I tuto dovednost nám 
Brimi předvedl a vždy každého schované‑
ho rychle našel. Je to moc šikovný a rozto‑
milý pejsek. Přednáška byla velice zajímavá 
a poučná.

Návštěva knihovny
V pondělí 20. března děti ze školní družiny 
navštívily Městskou knihovnu v  Rozto‑
kách. Pan knihovník děti přivítal a provedl 
je knihovnou, ukázal jim regály s dětskou 
literaturou, vyprávěl dětem vše o knihovně 
a o knihách. Děti se dozvěděly, co to je čte‑
nářský průkaz, a  seznámily se, jak postu‑
povat, když si chtějí půjčit knihu. Na závěr 
si děti samy vybíraly knihy, které si prohlí‑

žely, a  těšily se, až do  knihovny přijdou 
s rodiči.

Učitelky ŠD

Badatelské odpoledne
Již podruhé se sešli zájemci z  řad učitelů, 
ale i  žáků 4. a 5. ročníku na Badatelském 
odpoledni ve  škole, tentokrát zaměřeném 
na teplotu. V únoru jsme se dozvěděli, co 
je teplota, čím teplotu měřit a  jak teplotu 
udržet co nejdelší dobu.

Na  březnovém setkání naším úkolem 
bylo zjistit, co se děje při teplotě 0 °C, mě‑
řili jsme teplotu teploměry Pasco a snažili 
se najít odpovědi na otázky: Proč se v zimě 
solí a proč ve vysokých mrazech není sůl 
účinná?

Badatelská odpoledne jsou bohatým 
fyzikálně ‑přírodovědným přínosem nejen 
pro přítomné žáky, ale i pro učitele, z meto‑
dického a  didaktického hlediska pro ná‑
sledná sdílení s ostatními kolegy ve školách. 
Za kvalitní přípravu k zajímavým tématům 
patří dík organizátorkám setkání –  
paní učitelce M. Bromovské a  J. Ramda‑
nové.

Školní okénko

 ➔
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Okresní kolo ve  hře na  klavír se konalo 
v Dobřichovicích. V 0. kategorii se umístila 
na  1. místě s  postupem Eliška Kačírková, 
Hana Kalinová byla druhá. V 1. kategorii 
postoupil z  1. místa Jan Balthasar Cebe‑
cauer, Kamila Šulcová – Seidlová byla dru‑
há. Ve  2. kategorii postoupila z  1. místa 
Radka Kristová, Antonín Rozkydal byl 
druhý. Ve 3. kategorii obsadili Vítek Fišer 
a Jan Veselý 2. místa. V 5. kategorii obsadi‑
la Nikola Sanders 2. místo.

Krajské kolo se konalo v  Nymburce 
a  všichni naši soutěžící – Eliška Kačírková, 
Jan Balthasar Cebecauer i Radka Kristová ob‑
sadili ve velké konkurenci shodně 3. místa.

Okresní kolo smyčcových nástrojů se 
uskutečnilo v Řevnicích. Ve hře na violon‑

cello v 5. kategorii obsadila Sabina Korbe‑
lová 2. místo. Ve hře na housle v 8. kategorii 
obsadila Věra Strmísková rovněž 2. místo.

Okresní kolo ve hře na kytaru jsme pořá‑
dali my. Všichni čtyři naši kytaristé, kteří 
se zúčastnili, vyhráli a postoupili do kraj‑
ského kola: Daniela Janochová v 0. B kate‑
gorii, Martin Kramoliš v 1. kategorii, Mar‑
tin Píka ve  3. kategorii i  Martin Lédl  
v 5. kategorii.

Chtěli bychom pogratulovat všem soutě‑
žícím i  jejich pedagogům za  vzornou re‑
prezentaci naší školy a města.

Hojná účast při školním kole v  oboru 
klavír nás přivedla na myšlenku uspořádat 
veřejný čistě klavírní koncert. Nakonec se 
v  Historickém sále na  zámečku 2. března 

sešlo přes dvacet klavíristů a zcela zaplněný 
sál nadšeně tleskal jejich uměleckým výko‑
nům.

A  protože připravenost k  veřejným vy‑
stoupením je i v ostatních nástrojích a obo‑
rech vysoká, museli jsme dát šanci i  jim, 
a tak se 23. března odehrál opět na zámeč‑
ku veřejný koncert. Na koncertě vystoupili 
také žáci literárně ‑dramatického oddělení 
a Pěvecký sbor přípravného studia. Potěši‑
la nás nejen umělecká úroveň, ale i vysoká 
návštěvnost obou koncertů.

A co nás ještě čeká? V dubnu výchovné 
koncerty pro mateřské školy (6. 4. v  ZŠ), 
Učitelský koncert (11. 4. na zámečku), Ta‑
neční představení (25. 4. v  ZŠ), v  květnu 
dva absolventské koncerty (11. 5. a  25. 5. 
na zámečku).  l

MgA. Bohumír Šlégl

Jarní měsíce na ZUŠ se nesou ve znamení soutěží ZUŠ. Letos soutěžíme  
v těchto oborech: klavír, housle, violoncello a kytara.

Jaro na ZUŠ

Talentové zkoušky do  hudebního oboru 
ZUŠ pro školní rok 2016/17 proběhnou 
v tanečním sále ZUŠ (Jungmannova 1020 
vedle Městské knihovny) v pondělí 29. 5. 
od 15.00 do 18.00 hodin a ve čtvrtek 1. 6. 
od 14.00 do 16.00 hodin.

 
Hlásit se mohou děti, které v  září 2017 

nastupují do  1. třídy ZŠ. Výjimečně (dle 
kapacitních možností) se ke  zkoušce mo‑
hou přihlásit i děti starší. Na ně jsou klade‑
ny větší nároky.

 
Požadavky k talentové zkoušce:
n Zazpívat písničku (nejlépe lidovou) bez 
doprovodu, v hlasové poloze dítěte.
n Zopakovat předehraný nebo zazpívaný 
tón.

n Zopakovat jednoduchý melodický motiv.
n Zatleskat jednoduchý rytmus.

Podmínky pro přijetí:
n Splnění kritérií pro přijímání dětí do pří‑
pravného ročníku I. stupně základního 
studia

Ke zkoušce můžete dítě přihlásit e ‑mailem 
pavlikova@zusroztoky.cz (zanechte své te‑
lefonní číslo) nebo si domluvit předběžné 
přezkoušení osobně s paní učitelkou Pavlí‑
kovou každý pátek od 15.00 do 16.00 ho‑
din v ZUŠ.

Seznam dětí přijatých do  přípravného 
studia pro školní rok 2017/18 bude zveřej‑
něn na našich stránkách ke konci června. l

MgA. Bohumil Šlégl

Talentové zkoušky do hudebního oboru ZUŠ  
pro školní rok 2017/18

Blahopřání k ocenění  
od ministryně
U příležitosti Dne učitelů 
28. března ocenila v Senátu 
ministryně školství Kateřina 
Valachová pedagogy a další 
osobnosti.

Jsme rádi, že mezi nimi 
byla vyznamenána i ředi‑
telka naší pedagogicko‑
‑psychologické poradny 
Lexik dětská psycholožka 
a výchovná poradkyně 
PhDr. Václava Masáková.

Za celý kolektiv Lexiku  
blahopřejeme!

  l

Badatelská odpoledne probíhají jedenkrát 
za měsíc v rámci projektu „Centra vzdělá‑
vání pro udržitelnou budoucnost“, do kte‑
rého se naše škola zapojila jako partnerská 
škola.
Za badatele a pozorovatele 

Marie Bartulíková

Bubnování ve škole
Na první pohled jsme se divili, protože ten 
pán vypadal trošku zvláštně. Když jsme si 
všichni sedli na židli, tak nám rozdal bub‑

ny a řekl nám, jak na ně máme bubnovat. 
Ten pán tomu velice rozuměl a my pochy‑
tili vše, co říkal. Také nám vyprávěl, jak si 
předci v pravěku dokázali vyrobit své vlast‑
ní bubny pomocí stromové kůry a zvířecí 
kůže. Bylo to velice zajímavé. Když skonči‑
lo bubnování, tak nás pochválil, což bylo 
milé. Potom jsme se přemístili do druhého 
patra, kde jsme si o tom bubnování celou 
dobu povídali, jak to bylo úžasné a jak nás 
to všechno zajímalo.

Karina Ňorba 
žákyně 6. B

Ocenění za recitaci
Dne 8. března jsem se s  Michalem Hoš‑
kem, Davidem Ciňkem, Klárou Souze de 
Joode, Karolínou Němcovou a  Matějem 
Duškem zúčastnila oblastního kola reci‑
tační soutěže v  Rudné. S  potěšením jsem 
sledovala, jak jsou rok od  roku v  recitaci 
lepší a  lepší. Domů jsme si přivezli dvě 
„Čestná uznání“. Můžeme být na naše děti 
hrdí. Těším se na další rok.  l

Jana Procházková
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Jarní koncert
28. května 2017 od 17 hodin  
v Historickém sále Středočeského muzea

Srdečně Vás zveme na tradiční jarní 
koncert dětí a lektorů z hudebních krouž‑
ků Sdružení Roztoč. Přijďte se potěšit 
uměním malých i větších muzikantů 
z kroužku Flétna (vede Adam Janoušek 
a Martina Bernášková), Klavír (Marie 
Ratiborská), Klarinet (Matěj Heinzl), Trum‑
peta (Martin Cvrček). Hudební program 
doplní děti z folklorního kroužku Kolečko, 
pod vedením Anežky Konečné a Pavly 
Neuhöferové.

Prázdniny s cirkusem
24.–28. července

Sdružení Roztoč pořádá další ročník 
příměstského cirkusového tábora, pro 
děti od desíti let. Účastníci si na něm 
vyzkoušejí různé cirkusové disciplíny – 
žonglování, pozemní akrobacii, vzdušnou 
akrobacii…

Více informací a instrukce k přihlášení 
najdete na webu www.roztoc.cz

Za Sdružení Roztoč  l

Kateřina Korychová

Předškoláci: Z pohádky 
do pohádky
Prázdninová celodenní (nebo půldenní) 
zábava pro předškoláky od 3 do 7 let. Z po‑
hádky do pohádky poběží po dobu tří týd‑
nů v srpnu. Každý den nová pohádka. Roz‑
vojový program hrou bude zaměřen 
na  rozvoj pozornosti, řeči, grafomotoriky 
a socializaci… Hlaste se již nyní, přihlášky 
se hromadí a počet míst je omezen!

Od  14. 8. do  1. 9. 2017, po  tři týdny 
vždy od  pondělí do  pátku. V  týdnech: 
14.–18. 8., 21.–25. 8., 28. 8. – 1. 9. 2017.

Školáci: Příměstský 
novinářský tábor
Tábor je určen všem dětem, které jsou zví‑
davé a  chtějí se dozvědět více o  médiích, 
jak nás ovlivňuje reklama, poznat inzerci 
a PR články v tisku, aktivně se dívat kolem 
sebe, zachytit momenty a  pracovat s  fot‑
kou, přemýšlet o tom, co se děje, z různých 
úhlů pohledu… Novinářský tábor letos 
bude odkrývat taje redaktorské práce ko‑
lem cestovního ruchu. Podíváme se do zá‑

kulisí různých míst, chystáme se na letiště, 
do hotelu, cestovní kanceláře a uspořádá‑
me improvizovanou tiskovou konferenci, 
fotografie a  texty zveřejníme v  ročence 
Roztocký lexikon.
Od 21. do 25. 8. 2017.

Rozjezdy před školou
Kurz vedený zkušenou pedagožkou je ur‑
čen i  pro všechny děti, které potřebují 
osvěžit učivo, zápolí se soustředěním či 
s poruchou učení, pro děti klidné i nepo‑
sedné.

Od 21. do 25. srpna 2017, 15.00–16.30, 
1. stupeň ZŠ (matematika, čeština).

Od  21. do  25. srpna 2017, od  17.00–
18.30, 2. stupeň ZŠ (matematika, čeština).

Ještě se dá leccos dohnat!
V předstihu vyhlašujeme kurzy pro dobré 
vysvědčení! Těsně s  poslední písemkou 
v roce bývá pozdě si vylepšit známky či do‑
hnat všechno, co dětem uniklo, nebo se 
nestačily doučit z důvodu nemo.ci. Kurzy 
začínají od  20. dubna do  konce školního 
roku.
Čtvrtky: doučování pro 1. st. ZŠ (mate‑
matika a čeština), 14.30–15.30.

Čtvrtky: doučování pro 2. st. ZŠ (mate‑
matika a čeština,) 16.00–17.00.

Studenti a dospěláci: 
Intenzivní němčina na cesty
Tento kurz je zaměřen na mírně pokročilé 
němčináře, kteří potřebují rychlou jazyko‑
vou injekci třeba před cestou do zahraničí 
či zkouškou.
Od 10. do 14. 7.2017, 16.00–17.30.

Na  všechny aktivity se můžete hlásit již 
nyní. Více najdete na našem www.lexik.cz

V případě jakýchkoli dotazů pište
na info@lexik.cz nebo volejte
na 739 035 000. 
Těšíme se na vás!  l

Za kolektiv Lexiku 
Mgr. Lenka Červenková

Březen jsme začali v Rožálku pěkně zvese‑
la, a to KARNEVALEM. Lenka Vyhnánko‑
vá a její pomocnice připravily program bo‑
hatý na zábavu, tanec i soutěže. Vyzkoušeli 
jsme si mimo jiné mazurku, kankán či pta‑
čí tanec, na výtvarné dílničce vyrobili jarní 
záložku do  knížky. Pro děti i  dospělý do‑
provod bylo již tradičně připraveno drobné 
občerstvení, káva a  čaj. Děkujeme za  po‑
moc všem, kdo se na  přípravě karnevalu 
podíleli, a městu Roztoky za podporu akce.

Po delší odmlce se do programu roztoc‑
kého mateřského centra vrátily kroužky 
Sluníčka, Miminka a herna VŠEMI SMYS‑
LY s prvky Montessori pedagogiky.

Pondělní Kroužek MIMINKA je vhodný 
pro děti prakticky od  narození. Na  MI‑
MINKÁCH si hrajeme, zpíváme, říkáme 
říkanky, cvičíme na  balonech nebo si jen 
tak povídáme. Je to také forma rozptýlení 
pro maminky, možnost přijít do  společ‑
nosti, sdílení zkušeností, rad a v neposled‑
ní řadě také skvělá příležitost, jak děti soci‑
alizovat s ostatními.

HERNA VŠEMI SMYSLY s prvky Montes‑
sori pedagogiky – vhodné pro děti cca od 1 
roku do  3  let. Děti si vyzkouší práci 
s  Montessori  pomůckami – jde o  rozvoj 
motoriky, cvičí se vkládání, navlékání, pře‑
sýpání, šroubování, skládání atd. Děti si 
zde také něco vytvoří, namalují a trochu se 
protáhnou.

SLUNÍČKA (aneb tři hodinky bez ma‑
minky) jsou vhodná pro děti od tří let, kte‑
ré nenavštěvují pravidelně školku, ale chtě‑
ly by si vyzkoušet, jaké to v ní je. Během 
tříhodinového kroužku si hrajeme, zpívá‑
me, tvoříme i chodíme na procházky. Kaž‑
dý měsíc se také „Sluníčka“ mohou těšit 
na keramiku.

Pro více informací o kroužcích si pište 
na  adresu  centrumrozalek@seznam.cz 
nebo sledujte naše webové či Facebooko‑
vé stránky.

  l

ROZTOCKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM

Co se chystá v Lexiku
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SPORT

Specializujeme se na  pohybové aktivity 
předškolních dětí. Učíme děti si zvykat 
na  pravidelný a  zdravý pohyb, přiměřený 
jejich věku a schopnostem. Pohybové akti‑
vity jim pomáhají při správném vývoji 
kostry a svalových skupin, zdokonalují ko‑
ordinaci pohybu a rozvíjejí současné pohy‑
bové schopnosti a dovednosti. Cílem cvi‑
čení je všestranný rozvoj a  motivace dětí 
k nejpřirozenější dětské potřebě – pohybu.

Ideální aktivitou pro správný vývoj dětí 
je právě cvičení rodičů s dětmi. Základem 
lekcí je společná činnost rodiče (prarodiče) 
a  dítěte vedená hravou formou zkušenou 
lektorkou.

Cvičení rodičů s  dětmi od  2  let na  vel‑
kých míčích = GYMBALY
Dítě si procvičuje jemnou a hrubou motori‑
ku, rozvíjí se u něj poznávací procesy, učí se 
orientovat v prostoru. Lekce cvičení rodičů 
s dětmi provázejí básničky, písničky a říka‑
dla, používají se pestré hračky a  cvičební 
pomůcky, které motivují děti k pohybu, vní‑
mání barev i tvarů. Na každé lekci čeká děti 
pestrá překážková dráha, kterou s nadšením 
zdolávají a rozvíjejí své aktuální dovednosti 
a dochází k podpoře spontánního pohybu. 
Pomůcky a  pohybové aktivity v  hodinách 
různě obměňujeme, aby pohyb byl při cvi‑
čení pro děti hlavně zábavou a hrou.

Děti se seznamují s  ostatními dětmi 
a dospělými a učí se s nimi spolupracovat. 
Cvičení pomáhá rozšiřovat slovní zásobu 
a trénuje se i paměť.

Cvičení je v  sokolovně v  Roztokách 
ve středu a ve čtvrtek 10.15–11.00 hod.
Rezervace na e ‑mailu: 
neposedna.pastelka@seznam.cz

Cvičení vede Martina Sasková (17 let pra‑
xe, kvalifikovaná cvičitelka rodičů s dětmi 
a předškolních dětí, cvičitelka ZRTV)

Pro starší děti 4,5–6 let je cvičení již bez 
rodičů – SPORTOVKY
Základní činností v těchto hodinách je na‑
učit děti pravidelnému pohybu, přiměře‑
nému jejich věku a schopnostem. V průbě‑
hu hodin děti překonávají různé překážky 
na nářadí, cvičí s náčiním a rozvíjejí nejen 
obratnost a rychlost, ale i jemnou a hrubou 
motoriku.
Dbáme na:
n správné držení těla a rovnoměrné zatíže‑
ní všech svalových skupin
n rozvoj koordinace celého těla i  drobné 
motoriky
n podporu sociálních styků, komunikace 
a spolupráce
n radost z pohybu
Cvičení je v sokolovně ve Velkých Příle‑
pech ve středu 16.00–16.50 hod.
Rezervace na e ‑mailu: 
neposedna.pastelka@seznam.cz
Cvičení vede Martina Sasková (17 let pra‑
xe, kvalifikovaná cvičitelka rodičů s dětmi 
a předškolních dětí, cvičitelka ZRTV)

A naší hlavní činností je kroužek SPOR‑
ŤÁČEK pro děti od 2,5 let bez rodičů.
Pohyb a hra jsou přirozené součásti zdra‑
vého dětského vývoje. Dbáme na  rozvoj 
motorických dovedností dětí, zlepšování 
jejich kondice, naší snahou je, aby děti vní‑
maly pohybové a  sportovní aktivity pozi‑
tivně. Veškerá pohybová a  sportovní čin‑
nost je uzpůsobena psychomotorickým 
dovednostem a věku dětí. Vybíráme takové 
činnosti, které děti zvládnou, aby měly po‑

cit úspěchu. Podporujeme nové dovednos‑
ti, orientaci v  prostoru a  spolupráci dětí 
mezi sebou.

Každý den si děti kromě zážitků domů 
odnášejí i malý výrobek nebo pracovní list. 
Docházka do kroužku je možná na jednot‑
livé dny.

Náplň celodopoledního programu
n 8.15–9.00 hod. do  příchodu všech dětí 
volná herna
n 9.00–10.00 hod. sportovní činnosti
n 10.00–10.30 hod. svačina
n 10.30–11.00 hod. výtvarné nebo hudební 
činnosti
n 11.00–11.45 hod. opičí dráha, cvičení 
s hudbou, soutěže
n 11.45–11.55 hod. odchod dětí domů
Kroužek je v  sokolovně v  Roztokách 
v pondělí až pátek 8.15‑11.45 hod.
Rezervace na e ‑mailu: 
neposedna.pastelka@seznam.cz
Kroužek vedou:
Martina Sasková (17 let praxe, kvalifikova‑
ná cvičitelka rodičů s dětmi a předškolních 
dětí, cvičitelka ZRTV)

Pavlína Najfusová (2  roky praxe, Chůva 
pro děti do  zahájení povinné školní do‑
cházky s rozšiřujícím programem dítě s ri‑
zikem specifických poruch učení, poru‑
chami chování a  diagnostikovanou 
hyperaktivitou)

Lenka Staňková (3 roky praxe, Chůva pro 
děti do zahájení povinné školní docházky, 
Kurz první pomoci pro rodiče a učitele)

Více informací o našich aktivitách najde‑
te na www.neposedna ‑pastelka.wz.cz  l

Studio Neposedná pastelka

Květen a  červen znamená i  období utkání 
družstev pod hlavičkou Českého tenisového 
svazu – SK Žalov budou letos reprezentovat 
minitenisté (ročníky 2010 a mladší), baby‑
tenisté (2009 a 2008) a mladší žáci (2007 až 
2005) – držte palce nebo přijďte zafandit.

Ptáte se, kde oslavit narozeniny? Nabízí‑
me příjemné prostředí a přátelskou atmo‑
sféru u nás v areálu. Pro děti hry, soutěže, 
skákací hrad nebo zábavný trénink. Pro 

dospělé turnaj v tenise či pétanque, pose‑
zení. Připravíme občerstvení, zajistíme, co 
budete potřebovat (www.tenis ‑zalov.cz).

Závěrem rychlé představení akcí na léto, 
na něž se může kdokoli hlásit u mě na sra‑
mek@tenis ‑skola.cz, podrobnosti pak na‑
jdete na  www.tenis ‑skola.cz a  facebooko‑
vém profilu www.facebook.com/tenis.
skola. Jedná se o LETNÍ TÁBOR v areálu 
Pecka u Nové Paky 16.–22. 7., kde na všech‑

ny děti čeká spousta zábavy, sportu, tábo‑
rových dovedností, celotáborová hra a dal‑
ší radovánky. Tradiční akcí jsou LETNÍ 
INTENZIVNÍ KURZY na Žalově (vhodné 
i  pro netenisty), které probíhají celé léto 
od  10. 7. do  1. 9. a  hlásit děti můžete 
i  na  jednotlivé dny. Pro aktivní tenisty je 
klíčovou akcí TENISOVÝ KEMP v Rakov‑
níku 6.–12. 8., zaměřený na intenzivní te‑
nisové tréninky, cvičné zápasy a doplněný 
mimo jiné o kolo, beach tenis a beach vo‑
lejbal. Pro rodiče pak víkend 11.–13. 8. 
v Rakovníku s tenisem a cvičením  l

Mějte příjemný apríl. 
Jan Šrámek

Tenis na Žalově
Jaro zaklepalo na dveře a my vyslyšeli – v neděli jsme zbourali halu  
a od pondělí 10. dubna hrajeme venku – neváhejte si přijít zahrát již 
od 140 Kč/hod., celé Velikonoce 14.–17. 4. dokonce za 100 Kč (rezervace  
kurtu na 775 13 16 13).
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Krok za KrokemKrok za Krokem

ČÁSTEČNÁ VÝUKA V ANGLICKÉM JAZYCE, 
FORMOU HRY

PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ, DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
A PRIMA KOLEKTIV

VYHOVÍME VAŠIM POŽADAVKŮM

FINANČNĚ DOSTUPNÉ

PŘIJĎTE SI NÁS ZDARMA VYZKOUŠET
KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK DOPOLEDNE

WWW.KROK-ZA-KROKEM.CZ

ŠKOLIČKA - ROZTOKY

Cena: 2890 Kč/5 dní 

Programy: Lov Pokémonů naživo 
a Sportovní týden“ + super výlet v ceně

Příměstský tábor
Robinson v Roztokách

Rezervujte co nejdříve!
www.ckrobinson.cz

Pro děti 
již od 
5ti let

CKR_inzerce2017_90x129_Roztoky.indd   1 29.03.17   22:12

INZERCE

n Prodám stavební pozemek 400 m2 v Roz‑
tokách na pěkném místě. Tel. 737 828 207

n Přijmeme PRODAVAČE/ČKU na  pro‑
dejnu Novák maso ‑uzeniny v Tescu. Mzda 
od 15 000 Kč. Volejte: 725 263 672

n Hledám zahrádkáře, který by ihned dle 
potřeby sekal mojí novou elektrickou se‑
kačkou menší zahrádku a plel dle potřeby 
několik květinových záhonků. ODMĚNA 
ÚSTNÍ DOHODOU. Tel. 607 522 850

n Senior z Přílep nabízí pomoc na vaší za‑
hradě. Sekání trávy, práce s  řetězovou pi‑
lou, zkrátka vše, co souvisí se zahradou. 
Tel. 739 414 049

n Prodám rozestavěnou chatu k  trvalému 
bydlení s pozemkem 450 m2 v Roztokách, 
ulice Potoky. Tel. 736 674 553

n Hledám brigádníka na práci na zahradě 
a kolem domu na so + ne až do podzimu. 
Mohou být dva kamarádi, co se budou stří‑
dat. Předpokládám základní fyzickou zdat‑
nost (křovinořez, přemísťování hlíny). 

80 Kč/hod + oběd. Prosím zanechat SMS 
na tel. 776 898 202

n Jsme čtyřčlenná rodina, která by si v Roz‑
tokách u  Prahy nebo na  Levém Hradci 
chtěla koupit půl domku nebo byt v osob‑
ním vlastnictví, cihlový, od  50 m2, 
do 2 700 000 Kč. Tel. 731 805 091

n Pronajmu rodinný domek 2+1 částečně 
zařízený na trase 350. Za 10 000 Kč + po‑
platky od dubna. Tel. 602 478 405

n PRONAJMU NEBYTOVÝ PROSTOR 
OBCHOD 22 m2, pasáž Tyršovo nám., 
Roztoky. Tel. 603 851 651

n Pronajmu byt 2+kk o rozloze 56 m2, kte‑
rý se nachází v  přízemí cihlového domu, 
ul. Přemyslovská. Byt je plně zařízený – ku‑
chyňská linka, sklokeramická varná deska, 
lednice s mrazákem, myčka na nádobí, mi‑
krovlnná trouba, nádobí, pračka, gauč, stůl 
a  židle, dvoulůžková postel, skříň, velká 
vestavěná zrcadlová skříň. Parkování 
na  ulici před domem. Celkové nájemné 
činí 11 500 Kč + 2 500 Kč poplatky, vhodný 

k dlouhodobému pronájmu. Volný od 1. 6. 
2017. RK prosím nevolat.
Tel. 797 990 800, e ‑mail: olga@4k.cz

n Prodám pozemek 400 m2 v Žalově u Vl‑
tavy. Tel. 603 705 944

n Přijmeme prodavačku pro prodejnu 
SHARK STEEL (Stříbrnictví – nově v pa‑
sáži vedle KB). Informace na  tel. 
608 322 243

n Pronajmu domeček 3+1 (68 m2) v Rozto‑
kách se zahradou (340 m2) a  garáží. Ná‑
jemné 10  000 Kč + poplatky. Tel. 
773 555 868

n Prodám dům v Roztokách. 
Tel. 737 828 207

n Dietologická poradna It‘s My Life! v cen‑
tru Roztok (naproti Pekárně). Hubneme 
s  Patrikem Hezutským, zhubne každý, 
rychle, zdravě a  bez jo ‑jo efektu. Přijďte 
na  nezávaznou konzultaci – vše vysvětlí‑
me! Nyní 25% sleva do 21. 4. 2017! Kon‑
takt: 737 210 220  l



LETNÍ PNEU

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

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

Economic PROGRAM
  Výběr nejlepších pneu za cenu nejlevnějších

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

VYBERE SI KAŽDÝ

Garance PROGRAM
  100 % pojištění pneu 

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

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

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