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Jako by se s jarním počasím probudili i přispěvatelé Odrazu.
Zatímco v prvních letošních číslech Odrazu jsme museli re‑
dukovat počet stránek, květnové číslo bylo doslova zaplaveno
množstvím příspěvků.
Vzhledem k tomu, že rozsah časopisu je limitován, musela redakční
rada sáhnout k opatřením nejméně populárním – odmítnutí těch,
které přišly po uzávěrce nebo se přímo nevážou k Roztokám,
posunutí těch, kde nehrozí nebezpeční z prodlení, do dalšího čísla
a u některých ostatních, zejména těch delších, k redakčnímu krácení textů.
Je to bohužel nutné, ostatně na stránce http://www.roztoky.cz/odraz je upozornění,
že články by neměly přesáhnout polovinu tiskové strany, tj. 2730 znaků vč. mezer.
Tamtéž naleznete technické parametry pro otiskování fotografií, často nám přispěva‑
telé v dobré víře posílají takové, které nelze pro jejich nízkou kvalitu použít v tisku.
Fotografie prosím posílejte zvlášť, tedy nikoli vložené do textu.
Ale určitě pište dál, bez vás by žádný Odraz nebyl. Lépe, když přetéká, než aby neby‑
lo co tisknout.
l
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, v minulých týdnech proběhlo přijímací řízení do ško‑
lek. Bylo přijato 108 nových „školkáčků“. Bohužel se do školek nedostalo
58 dětí. Sice se nám toto číslo každý rok mírně snižuje, nicméně kapacita
městských školek pořád není uspokojivá.

Nové školky

To je také důvod, proč se tomuto tématu in‑
tenzivně věnujeme v zásadě při každém jedná‑
ní rady města. V příštích měsících plánujeme
zásadní rozšíření kapacit školek. Na konci
dubna jsme požádali o dotaci na novou budovu mateřské školky pro 50 dětí, která by
měla nahradit stávající pronajatou budovu
Kaštánku v Palackého ulici. Výstavba této bu‑
dovy je podmíněna získáním dotace. Snad na
ni dosáhneme. Pokud by se dotaci nepodařilo
získat nyní, budeme to zkoušet i v budoucnu.
Další budova školky pro 25 dětí měla být
původně postavená na pozemku za měst‑
skou knihovnou. Poté, co jsme tento záměr
zveřejnili, oslovil nás majitel přilehlé dvou‑
podlažní budovy s tím, že by ji přestavěl pro

potřeby školky a následně ji městu dlouho‑
době pronajal. Po několika jednáních o pří‑
padných podmínkách nájmu rada města
s touto zajímavou možností dalšího rozšíření
prostor pro předškolní vzdělávání souhlasila.
Aby v této dvoupodlažní budově mohla
vzniknout školka pro cca 40 dětí, bylo ne‑
zbytné rozhodnout o přemístění původně
zamýšlené budovy pro 25 dětí na sousedním
pozemku, protože ten bude nezbytné využít
jako zahradu nové školky. Proto se rada měs‑
ta rozhodla, že školka pro 25 dětí bude posta‑
vena v západní části pozemku, kde je nynější
Kaštánek. Tento postup byl samozřejmě kon‑
zultován nejen s projektanty, ale i s paní ředi‑
telkou MŠ Spěšného, kam budou nové třídy
spadat. Školka pro 25 dětí vedle současného

O čem jednala rada
Ve středu 14. dubna vpodvečer se sešlo všech sedm radních, prvně
v mírně obměněné sestavě. Projednání sedmadvaceti bodů zabralo pět
hodin. Jak už to bývá, některé body běžely jako po másle, o jiných se
radní dohadovali složitěji.

Nová osvětlení, přechody
i kolumbárium na Levém Hradci
Dobrou zprávou je, že nevyčerpaný příspě‑
vek na provoz Technických služeb ve výši
754 000 korun půjde do opravy veřejného
osvětlení v ulici Zahradní, na realizaci do‑
pravních opatření – přechodů, opravu
hydroizolace a na dílčí opravy fasády bu‑
dovy Městského úřadu a také na plánované
úpravy na Levém Hradci.

Výstavba dalších
školek na dohled
Nabídka na pronájem soukromé budovy za
knihovnou pro provozování mateřské školky
pro 40 dětí vzbudila zájem všech radních –
nepřijatých dětí je totiž stále dost. Padlo tedy
rozhodnutí podepsat s majitelem nájemní
smlouvu s tím, že celková cena nájmu nepře‑
sáhne 40 000 korun za měsíc. Rada také sou‑
hlasila s tím, aby v ulici Palackého vyrostla
(za stávající budovou Kaštánku) další budova
školky, pro 25 dětí. Její výstavba bude muset
být provedena tak, aby byl provoz současné
školky v době výstavby nového pavilonu na‑
rušen co nejméně.
Pokud obec získá dotaci (žádost byla podá‑
na), promění se i současný Kaštánek. Místo
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stávajícího objektu by pak vyrostl větší,
s kapacitou pro 50 dětí. Radní vzali na vě‑
domí, že pozemek normativně odpovídá
takovémuto počtu dětí a že je možné zde
provozovat dvě budovy mateřských škol.

Čistírna odpadních vod
praská ve švech
Intenzifikace čistírny odpadních vod (ČOV)
je horkým tématem nejen několika posled‑
ních let. V této chvíli máme první část studie
proveditelnosti, která analyzuje současný stav
a obsahuje návrhy možného řešení. Do konce
května budeme znát investiční a provozní ná‑
klady na jednotlivé varianty. Ze současného
stavu 20 tisíc ekvivalentů (ekvivalent = spotře‑
ba na jednoho člověka) by podle studie mohla
kapacita narůst do roku 2020 o 7,5 tisíce ekvi‑
valentů, v maximalistické variantě do roku
2034 o dalších 4,5 tisíce ekvivalentů. Intenzifi‑
kace ČOV v Roztokách počítá i s rozvojovými
plány Suchdola, Únětic a Statenic, které jsou
na toto zařízení napojeny. Je třeba si připome‑
nout, že právě tyto obce byly na základě poža‑
davků vodohospodářských orgánů na roztoc‑
kou ČOV při předchozí přestavbě
odkanalizovány (místo výstavby dílčích ma‑
lých čistíren v povodí Únětického potoka)
a naše čistírna nadále figuruje v závazných

Kaštánku by měla být postavena do konce
tohoto roku. Nová školka pro 40 dětí v pronajaté budově za městskou knihovnou by
mohla být do provozu uvedena v podobném termínu. Věřím proto, že příští rok již
bude počet nepřijatých dětí do školek v řádu
jednotek, nikoli desítek.

Konkurz na ředitele/ku ZŠ

Na konci dubna proběhlo konkurzní řízení na
pozici ředitele/ky naší základní školy. Konkurzní komise doporučila pořadí čtyř uchazečů. O jmenování nového ředitele či nové
ředitelky rozhodne rada města na svém jednání 11. května. Pevně věřím, že nový ředi‑
tel/ka se stane na své pozici stálicí a podaří se
l
mu/jí školu stabilizovat a posouvat dál. 
S přáním hezkých dnů
Jan Jakob
starosta města Roztoky

rozvojových plánech Středočeského kraje jako
spádová. Rozvoj regionu je vodohospodář‑
skou vybaveností přímo podmíněn a na fi‑
nancování nového řešení se musejí podílet
všechny zúčastněné subjekty. Stávající kapaci‑
ta ČOV je prakticky vyčerpána jednak již na‑
pojenými subjekty, jednak těmi, kterým pro‑
vozovatel vydal souhlas k napojení v době, kdy
kapacita byla dostatečná. Nové projekty bude
možno schválit až po zvýšení kapacity čistírny
nebo výstavbě nových zařízení.

Petice proti nadměrné
výstavbě v Nádražní
Rada vzala na vědomí petici, která požaduje
rozumnou výstavbu v Nádražní ulici. Podpi‑
sový arch podepsalo 230 občanů, 119 občanů
podepsalo petici elektronickou cestou. Nut‑
no podotknout, že ač je situace pro mnohé
z nás více či méně tíživá, panu starostovi se
podařilo s investorem vyjednat snížení ně‑
kterých budov o jedno podlaží. Na veřejném
slyšení investor také přislíbil navýšení počtu
parkovacích míst. Mezi radními zazněly hla‑
sy pro ještě další snížení plánované výstavby.
Nutno však podotknout, že dosáhnout tako‑
vého cíle bude asi obtížně prosaditelné.

Soudní spor jsme prohráli

Nemilou zprávou byl výsledek soudního spo‑
ru o parcelu na školní zahradě. Připomeňme,
že pozemek zasahující výrazně do školní za‑
hrady přiřkl soud pravomocně soukromé oso‑
bě – a město se domnívá, že zcela neoprávně‑
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ně. Radní neakceptovali požadavek na
podanou nabídku na odkup pozemku za pře‑
mrštěnou cenu, rozhodli se podat dovolání
k Nejvyššímu soudu ČR – už i proto, že místo
je určeno územním plánem pro občanskou
vybavenost, a nikoli jako parcela pro komerční
využití.

Rada se zabývala několika pachty a výrazně
tím posílila zahrádkářskou obec v Rozto‑
kách, souhlasila s výsledky soutěže na revi‑
talizaci městského bytového domu v Jung‑
mannově ulici, vzala na vědomí výsledek
soutěže na zhotovení oplocení pozemku na
Levém Hradci a pověřila místostarostu No‑

Jednání dubnového zastupitelstva trvalo téměř do půlnoci
Odchod angličtinářky
vyvolal otazníky u rodičů
První hodina dubnového jednání byla věno‑
vána diskusi s několika rodiči, kteří podepsa‑
li výzvu, v níž žádali zastupitelstvo o vysvětle‑
ní odchodu paní učitelky Vechterové.
Personální záležitosti patří do kompetence
vedení školy, proto se vedení města rozhodlo
zprostředkovat setkání se zastupujícím ředi‑
telem, na kterém by zástupcům výzvy, rady
školy a školské komise situaci vysvětlil. Nut‑
no podotknout, že zainteresovaní zastupitelé
a pan Boloňský, který je členem rady školy,
uvedli, že důvodem odchodu byly vyhrocené
interpersonální vztahy mezi částí učitelského
sboru. Současně byly rozptýleny fámy, které
nepravdivě přisuzovaly starostovi zasahování
do personálií základní školy. Vedení města
také projedná se zástupci školy možnosti
obce při zajištění kvalitní výuky angličtiny.
Starosta informoval o tom, že proběhl
konkurz na vedoucí pozici ve škole a že no‑
vou ředitelku (ředitele) jmenuje květnová
městská rada.

Regulační plán Dubečnice
pokračuje
Neméně dlouho se diskutovalo nad pořizová‑
ním regulačního plánu (RP) Dubečnice.
Soudním rozhodnutím je město tlačeno ča‑
sem – do půl roku musí vydat RP, nebo zrušit
stavební uzávěru. Jde o čas, o stovky, možná
tisíce dalších bytových jednotek, které by de‑
veloper v případě zrušení stavební uzávěry,
bez platného RP, mohl začít stavět. Zadání re‑
gulačního plánu i s vypořádanými připomín‑
kami od veřejnosti tedy dostalo zelenou. Pou‑
štíme se do další fáze – zpracování architektem.
Poté bude RP postoupen k dalšímu projedná‑
ní i připomínkám ze strany veřejnosti.

Na otázky týkající se
bezpečnosti ve městě
odpovídal vedoucí strážník
Vedoucí strážník Petr Vevera ujistil přítom‑
né zastupitele, že městská policie denně do‑
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hlíží na bezpečí dětí v okolí školy. Byl požá‑
dán, aby zajistil zvýšení dohledu na cestě od
Maxmiliánky do Únětic, kde se mezi korzu‑
jícími rodiči s kočárky často řítí nebezpeč‑
nou rychlostí neukáznění cyklisté. Vedoucí
strážník také reagoval na obavy některých
zastupitelů, že se ve městě potuluje osoba,
která nabízí roztockým dětem a mládeži
drogy. Věc byla nahlášena státní policii.
Současně vedení města svolalo schůzku se
zástupci školy, městské policie a protidrogo‑
vými experty, aby prodiskutovali problema‑
tiku prevence v našem městě a zjistili, zdali
je dostatečná, případně pomohli k jejímu
rozšíření. O výsledku jednání vás budeme
informovat v příštím čísle Odrazu.

votného a odbor správy města, aby v této
věci čile konali. Městská rada souhlasila
s úpravou cestiček na levohradeckém hřbi‑
tově a budoucí úpravou prostranství kolem
l
památníku transportu smrti. 
Marie Šlancarová

místostarostka

Roztoky se zapojily
do projektu e‑ztráty
Projekt e‑ztráty je pokročilejší formou
služby „ztráty a nálezy“. Společnost
Eztráty.cz vyvinula osmimístný návrato‑
vý RC kód, který si můžete nalepit téměř
na vše – na brýle, hodinky, mobil, flash
disk, deštník, kapesní nůž, rybářské náči‑
ní nebo třeba na golfové hole. Zkrátka na
všechno, o co byste neradi přišli.
Kód se na předmět nalepí ve formě ma‑
lého štítku a díky němu je pak dohledání
majitele hračkou.
Získání kódu také není nic složitého.
Můžete si ho sami zdarma vygenerovat
na stránkách www.eztraty.cz, vytisknout
a nalepit. Existuje i odolnější laminovaná
varianta, tu si můžete zakoupit v sadě
18 nálepek za 120 Kč v podatelně MÚ.

Jeden z městských
bytů je k prodeji
V den konání zastupitelstva byl uvolněn je‑
den z městských bytů v nástavbě v Braune‑
rově ulici. Vzhledem k tomu, že bytový i ne‑
bytový fond našeho města je ve velmi
špatném stavu a je zapotřebí navyšovat in‑
vestice do této oblasti, většina zastupitelů
souhlasila s odprodejem tohoto bytu. Získa‑
né prostředky půjdou do správy a rozvoje
bytového a nebytového fondu města. Záměr
prodeje bude vyvěšen 1. června, obálkovou
metodou, za minimální cenu stanovenou
znaleckým posudkem na 2 090 000 korun.
Poslední bod stihli zastupitelé odsouhla‑
sit přesně ve 23.00 hodin. Poté, dle jednací‑
ho řádu, následovaly jen informace, které
bylo možné vzít pouze „na vědomí“. Patřila
mezi ně například zpráva místostarosty
T. Novotného o tom, že celý letošní rok
bude probíhat soutěž na zhotovení projektu
opravy vily čp. 125 v Tichém údolí a násled‑
ně soutěžení zhotovitele, a také fakt, že o do‑
taci v této věci bude možné žádat ve variantě
prostor pro komunitní centrum (neziskov‑
ky) v kombinaci se školkou. Vyčerpaní za‑
stupitelé opouštěli brány úřadu ve 23.15.  l
Marie Šlancarová
místostarostka

Služba se samozřejmě netýká jen našeho
města. Pokud tedy něco ztratíte třeba ve
vlaku nebo v restauraci v úplně jiném
kraji, vaše cennost nebo oblíbená věc se
k vám dostane i tak.
A jak postupovat, pokud něco s kódem
najdete? Podle pokynů na webových
stránkách eztraty.cz můžete kontaktovat
prostřednictvím kódu majitele. Uvidíte
buď kontaktní telefon, e‑mail, nebo jiné
údaje, které majitel uvede. Podle zákona
máte nárok na nálezné ve výši 10 pro‑
cent ceny nalezeného předmětu.
Součástí služby je také „Bezpečné vracení
klíčů“. Kvůli naprosté anonymitě a vylou‑
čení zneužití nalezených klíčů se v tomto
případě nálezce vůbec do kontaktu
s majitelem nedostane. Tato služba je
zpoplatněna částkou 500 Kč, pochopitel‑
ně ale až v okamžiku, kdy ke ztrátě, resp.
nálezu, dojde, a celou výměnu – opět
kvůli maximální bezpečnosti – vypořádá
pracovník firmy. I tyto klíčenky můžete
zakoupit za 65 Kč v podatelně MÚ. 
l

Jaroslav Drda
tajemník MÚ
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Výsledky přijímacího řízení do mateřských škol 2016/2017
Přijímací řízení (zápis) do všech roztockých mateřských škol proběhlo
týden po Velikonocích 4. a 5. dubna 2016. Kritéria pro přijetí dětí k před‑
školnímu vzdělávání v mateřské škole byla velmi jednoduchá, transparent‑
ní a v naprostém souladu se zákonem:

*zdroj Wikipedia, výsledky k 29. 4. 2016

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
MĚSTO/OBEC
(POČET OBYVATEL*)

POČET MÍST

POČET
UCHAZEČŮ

% PŘIJATÝCH

POZNÁMKA

Roztoky (8023)

110

166

65,06

nárůst 2,56 % oproti
2015/2016

Holubice (1464)

35

62

56,45

pouze obyvatelé
Holubice – Kozinec,
třídy navýšeny na max.
počet 28 dětí na třídu

Horoměřice (3688)

58

108

53,70

pouze obyvatelé
Horoměřic

Praha 6 – Suchdol
(6689)

71

122

58,20

pouze obyvatelé
Suchdola

Tursko (707)

15

?

?

přihlášky do 10. 5.
2016, výsledky až
25. 5.

Úholičky (714)

11

18

61,11

pouze obyvatelé
Úholiček

Únětice (629)

9

19

45

pouze obyvatelé Únětic

Velké Přílepy (2858)

60

101

59,41

+ obyvatelé ze spádo‑
vých obcí: Statenice,
Noutonice, Holubice

*zdroj Wikipedia, výsledky k 29. 4. 2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
MĚSTO/OBEC
(POČET OBYVATEL*)

POČET MÍST

POČET
UCHAZEČŮ

% PŘIJATÝCH

POZNÁMKA

Roztoky (8023)

110

176

62,5

nárůst 3,5 % oproti
2014/2015

Holubice (1464)

42

91

46

2015/2016 čekací
listina i v soukromých
školkách

Horoměřice (3688)

36

100

36

2015/2016 čekací
listina i v soukromých
školkách

Praha 6 – Suchdol
(6689)

75

90

83,33

pouze obyvatelé
Suchdola

Tursko (707)

14

20

70

Úholičky (714)

16

17

94,11

Únětice (629)

13

20

65

Velké Přílepy (2858)

51

76

1) Děti v posledním roce před zahájením
školní docházky dle zákona 561/2004 Sb.,
(školský zákon), §34 odst. 4 a děti s odkla‑
dem školní docházky.
2) Děti s trvalým pobytem v Roztokách
(s výjimkou případů svěření dítěte pravo‑
mocným rozhodnutím do střídavé péče –
předložit rozhodnutí soudu).
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67,1

nikdo ze spádových
obcí (Lichoceves,
Svrkyně, Statenice),
2016/2017 očekávají
umístění pouze pro
8 dětí

02/2015 otevřen nový
pavilon s kapacitou
50 míst, jinak by mohli
přijmout pouze 1 dítě,
nikdo ze spádových
obcí (Lichoceves,
Svrkyně, Statenice)

3) Děti s celodenní docházkou seřazeny podle
data narození od nejstaršího, a to do nejvyššího
povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsa‑
ného v rejstříku škol a školských zařízení.
Výsledky byly vyvěšeny 20. dubna. Mimo‑
chodem, zápis do všech tří MŠ se dá absolvo‑
vat i s dítětem v průběhu jednoho odpoledne,
což mi potvrdila nejedna maminka.

Celkem bylo otevřeno ve všech 3 školkách
108 míst (MŠ Přemyslovská 42 – celková ka‑
pacita 114, MŠ Havlíčkova 43 – celková ka‑
pacita 125, MŠ Spěšného 23 – celková kapa‑
cita 59) na 166 uchazečů (vytříděných), to
znamená, že se nedostalo pouze 58 dětí. Pro‑
centuálně bylo přijato 65,06 % všech uchaze‑
čů. Datum narození posledního přijatého
dítěte je 13. 6. 2013 (v MŠ Havlíčkova).
Berte, prosím, výsledky jako předběžné, jeli‑
kož odklady budou známy až koncem května.
V loňském roce, pro tento školní rok
2015/2016, bylo 110 přijatých dětí (MŠ Pře‑
myslovská 45 – celková kapacita 114, MŠ Ha‑
vlíčkova 48 – celková kapacita 125, MŠ Spěš‑
ného 17 – celková kapacita 59) na 176 uchazečů
(vytříděných), to znamená, že se nedostalo
pouze 66 dětí. Procentuálně bylo přijato
62,5 % všech uchazečů. Datum narození po‑
sledního přijatého dítěte bylo 12. 1. 2012. Da‑
tum narození posledního nepřijatého dítěte
do 3 let je 27. 8. 2012. Počet nepřijatých dětí
mladších 3 let (dovršení po 1. 9. 2012) byl 14.
Ovšem k 1. 9. 2015 bylo přijato dalších
7 dětí a poslední přijaté dítě se narodilo dne
4. 2. 2012. V letošním školním roce dokonce
funguje sdílení místa, a to v MŠ Přemyslovská.
Před 2 lety, pro školní rok 2014/2015, bylo
121 přijatých dětí na 202 uchazečů, což bylo
59 % přijatých uchazečů. Počet nepřijatých
dětí mladších 3 let (dovršení po 1. 9. 2011)
byl 14. V průběhu školního roku se uvolnilo
celkem dalších 27 míst (k 30. 4. 2015), což ve
finále uspokojilo 73 % uchazečů. Nejmladší
přijaté dítě mělo datum narození dokonce
15. 5. 2012.
Situace letos není jiná ani v okolních obcích,
což vám ukáuje tabulka. Dle prohlášení ředite‑
lů všech MŠ je situace pro tento rok oproti loň‑
skému lepší, jelikož se průměrně hlásí nižší
počet uchazečů. Jsou přijímány pouze děti
s trvalým bydlištěm v dané obci. Na spádové
děti nezbývá místo, proto většinou nejsou za‑
řazeny mezi uchazeče. Je cítit obava z další plá‑
nované výstavby, především Roztoky, Tursko,
Holubice – Kozinec, Velké Přílepy.
Možnost sdílení míst dle novely zákona
472/2011 Sb., (školský zákon), §34 odst. 9
(např. v případě střídavé péče) s účinností od
1. 1. 2012 bude pro následující školní rok vy‑
užita v MŠ Spěšného.
V Roztokách funguje několik soukro‑
mých zařízení, jež lze využít pro děti, které
se do školky nedostaly: Esedra (lesní škol‑
ka), Fantazie, Krok za krokem, Pohádka,
United Children, Václavka, Žirafa. Zápisy
na školní rok 2016/2017 stále probíhají.  l
Petra Kazdová

zastupitelka TOP 09, členka školské
komise, členka rady školy

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Duben a kus května přinesly několik dobrých zpráv
Rád se o dvě se čtenáři Odrazu podělím.
V Žalově přibude turistických značených
cest. Chci za tuto iniciativu poděkovat
Marcelu Ramdanovi, rád jsem mu byl při
jednáních s úholičskou paní starostkou
a značkaři Klubu českých turistů nápomo‑
cen. O konkrétních cestách, které od léta či
podzimu dovedou návštěvníky Žalova
k výletním cílům, píše Marcel na jiném
místě našeho listu.
Mladému průvodci levohradeckému zno‑
vu děkuji za všechny nápady a podněty, se
kterými přichází, a věřím, že společně vybe‑
reme jeho další dva kolegy, aby sezona na
Levém Hradci byla dokonale obsazena
a provedena.
Druhým dobrým počinem jsou zídky.
Obnova nízkých zídek podél chodníků

foto: Zina Bumbálková

v Masarykově ulici, to je myslím věc radost‑
ná. Chodili jsme po nich všichni, malí, velcí,
matky s dětmi a možná i někteří alkoholem
rozjaření spoluobčané, kterým se při tom
čerstvý vítr opíral tak nějak do tváří…
Opravdu mne těší, že po třech letech od‑
kladů a přesunů a jistého přešlapování na
místě tyhle opravy drobné, pro mne už his‑
torické, roztocké miniarchitektury proběh‑
ly. Věřím, že v příštím rozpočtu nalezneme
nějaký menší peníz na to, aby jejich opravy
l
pokračovaly i na dalších místech. 

Cestování s dětmi do zahraničí
Věděli jste, že:
n také dětem do 15 let lze vydat občanský prů‑
kaz, na který mohou cestovat nejen do států
Evropské unie, ale i do dalších států: Albánie,
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Islandu,
Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska;
n pro děti do 15 let činí správní poplatek za
vydání občanského průkazu pouze 50 Kč
a za vydání cestovního pasu 100 Kč;
n doba platnosti těchto dokladů je shodně
stanovena na 5 let;
n dětem do 15 let vyřizuje občanský prů‑
kaz a cestovní pas zákonný zástupce, a to
na kterémkoliv obecním úřadu obce s roz‑

šířenou působností (v Praze na úřadech
městských částí Prahy 1 až 22);
n lhůta pro vydání občanského průkazu
a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas
lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních
dnů za zvýšený správní poplatek 2000 Kč
pro děti do 15 let;
n i nově narozené dítě musí mít pro cesty
do zahraničí vlastní cestovní doklad (ob‑
čanský průkaz nebo cestovní pas) – rodný
l
list dítěte není cestovním dokladem. 
Více informací na: www.mvcr.cz/clanek/osobni‑doklady
Upozorňujeme, že tento materiál obsahuje informace
podle právní úpravy platné k 1. 1. 2016.

Tomáš Novotný
místostarosta

Konzultační den pro občany
města Roztok
s vedoucí oddělení důchodů
OSSZ Praha-západ pí Michaelou Průšovou
Odbor vnitřních a sociálních věcí MěÚ
Roztoky oznamuje, že ve středu 8. červ‑
na 2016 v době od 8.00 do 12.00 hod.
bude přítomna v kanceláři sociálního
oddělení, č. dveří B 17, paní Michaela
Průšová, vedoucí oddělení důchodů
OSSZ Praha-západ.
Paní Průšová je připravena s Vámi kon‑
zultovat Vaše problémy a otázky týkající
se důchodového zabezpečení. Těšíme se
na Vaši návštěvu. 
l

M. Kalinová
odd.sociální a DPS OVSV MÚ Roztoky

INZERCE

STROJNÍK – BAGRISTA
Náplň práce:
• obsluha kolového nakladače
• obsluha kolového rypadla
• obsluha pásového rypadla
• manuální činnost dle potřeby
Požadujeme:
• strojnický průkaz na výše zmíněnou
stavební mechanizaci
• prokazatelná praxe
• ŘP sk. B a C
• časová flexibilita
• schopnost práce v kolektivu
KVĚTEN 2016

Nabízíme:
• 5 týdnů dovolené
• dlouhodobou perspektivu stabilní společnosti
• zajímavou práci
• zajímavé platové ohodnocení odpovídající zkušenostem
a vlastnímu pracovnímu nasazení
Místo výkonu práce:
• Praha a Středočeský kraj
V případě zájmu nás můžete kontaktovat:
• telefon: +420 233 089 411 (Kateřina Krejčí, personální oddělení)
• e‑mail: roztoky@pohl.cz
7
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Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky,
a to za období od 30. 3. do 27. 4. 2016:
n Dne

30. 3. oznámeno napadení oznamo‑
vatelky ze strany jejího manžela v sklepních
prostorách bytového domu v Najdrově ulici
– zadokumentováno, kvalifikováno a šetře‑
no jako podezření z návrhového přestupku
proti občanskému soužití, v průběhu dal‑
šího šetření v následujících dnech zjištěny
skutečnosti, které vedly k podezření z trest‑
ného činu, a proto byla věc předána PČR
Libčice.
n Dne 4. 4. v rámci hlídkové činnosti na‑
lezeno na Tyršově náměstí na parkovišti
odstavené vozidlo tov. zn. Fiat Uno, nespl‑
ňující podmínky provozu na pozemních
komunikacích – zadokumentováno, na vo‑
zidlo vylepena výzva k odstranění vozidla
z pozemní komunikace, provedeno šetření
k provozovateli vozidla, oznámeno OSRM
ŽPMÚ Ro.
n Dne 4. 4. oznámeno, že v ulici Legií se‑
niorka nereaguje na bouchání, neotvírá
a oznamovatelka má obavu o její zdra‑
ví – výjezd na místo, na místo též hlídka
PČR, na místě zjištěno, že je dům zamčený
a v poštovní schránce delší dobu nevybraná
pošta, zjištěno pootevřené okno na verandu,
kterým poté vstoupila hlídka PČR do domu,
a uvnitř objektu byla nalezena zesnulá seni‑
orka, věc v šetření PČR.
n Dne 4. 4. oznámen volně pobíhající pes
rasy münsterlandský ohař, nalezen na okraji
pole u křižovatky ulic Plzeňská a Zeyerova,
oznamovatel jej přivedl na MP Roztoky –
zjištěn majitel, pes mu byl předán v pořád‑
ku, přestupek vyřešen domluvou.
n Dne 5. 4. ve večerních hodinách oznáme‑
no volné pobíhání psa po Tyršově náměstí
s tím, že oznamovatel tohoto volně pobí‑
hajícího psa dovedl na MP Roztoky – pes
umístěn do záchytného kotce MP, věc kvali‑
fikována a šetřena jako podezření z přestup‑
ku, následujícího dne zjištěn majitel tohoto
psa, pes majiteli předán v pořádku, přestu‑
pek vyřešen v blokovém řízení.
n Dne 7. 4. oznámen nález peněženky s do‑
klady u kontejneru v prostoru parkoviště
u Alberta – zjištěn majitel, nalezené dokla‑
dy mu byly předány, majitel by touto cestou
chtěl poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 9. 4. oznámeno vloupání do objektu
opuštěného domu v ulici Na Vyhlídce s tím,
že podezřelé osoby z místa utekly – výjezd na
místo, zjištěny dvě podezřelé osoby, prove‑
deným šetřením zjištěno, že nejprve přelezly
oplocení domu, vytlačily provizorní karto‑
novou výplň okna objektu domu a vnikly do
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domu, poté byly vyrušeny oznamovatelkou
a z místa utekly, vyžádána na místo PČR,
která se dostavila na místo a věc si převza‑
la i s podezřelými osobami jako podezření
z trestného činu.
n Dne 9. 4. v nočních hodinách oznámeno
rušení nočního klidu hlasitou reproduko‑
vanou hudbou z restaurace Eifel na Tyršově
náměstí – výjezd na místo, řešeno s obslu‑
hou restaurace, zjednána náprava (hudba
ztišena), přestupek vyřešen napomenutím.
n Dne 14. 4. oznámen nález klíče na dál‑
kové ovládání od vozidla Škoda na Tyršo‑
vě náměstí s tím, že oznamovatel ho donesl
na MP Roztoky – zjištěn majitel, nalezený
klíč mu byl předán ještě téhož dne, majitel
by touto cestou chtěl poděkovat poctivému
nálezci.
n Dne 14. 4. oznámeno poškození oplocení
pozemku domu v ulici Na Vyhlídce – výjezd
na místo, na místě bylo provedeným šetře‑
ním zjištěno, že k poškození oplocení došlo
v důsledku stavebních prací na sousedním
pozemku, došlo k odstranění pletiva, které
bylo smotáno, byly vytrhány sloupky oplo‑
cení a dále při provádění terénních úprav
byla nahrnuta hlína až na pozemek ozna‑
movatele, zadokumentováno, oznámeno
stavebnímu úřadu při MÚ Roztoky, věc
vzhledem k výši způsobené škody předána
PČR Libčice.
n Dne 15. 4. oznámeno podezření z naruše‑
ní občanského soužití v ulici Levohradecká –
výjezd na místo, zadokumentováno, kvalifi‑
kováno a šetřeno jako podezření z přestup‑
ku narušení občanského soužití.
n Dne 17. 4. oznámeno odcizení dámského
trekingového kola před prodejnou Na Seke‑
ře v ulici Lidická – zadokumentováno, kva‑
lifikováno a šetřeno jako podezření z pře‑
stupku proti majetku.
n Dne 19. 4. v rámci hlídkové činnosti na
louce pod Řivnáčem nalezena skládka od‑
padu (pneumatiky a napytlovaný odpad),
zadokumentováno, vyrozuměn ředitel
Technických služeb města Roztoky, které
nalezený odpad odklidily.
n Dne 19. 4. v rámci hlídkové činnosti na‑
lezeno v ulici Masarykova u dětského hřiště
odstavené vozidlo tov. zn. Ford Sierra, ne‑
splňující podmínky provozu na pozemních
komunikacích – zadokumentováno, na vo‑
zidlo vylepena výzva k odstranění vozidla
z pozemní komunikace, provedeno šetření
k provozovateli vozidla, oznámeno OSRM
ŽPMÚ Ro.

n Dne 19. 4. oznámeno poškození osobního
automobilu tov. zn. Škoda Fabia, zaparko‑
vaného na Tyršově náměstí na parkovišti
u Pohody, kdy dosud nezjištěný pachatel
poškrábal nezjištěným předmětem lak pra‑
vých předních a zadních dveří vozidla.
n Dne 20. 4. oznámen volně pobíhající pes
rasy kokršpaněl v ulici Na Vyhlídce s tím,
že oznamovatel psa sám odchytil – výjezd
na místo, pes umístěn do záchytného kotce
MP, zjištěn majitel, majiteli pes vydán v po‑
řádku, přestupek vyřešen v blokovém řízení.
n Dne 20. 4. oznámen volně pobíhající pes
rasy münsterlandský ohař v ulici Jana Palacha
s tím, že oznamovatel psa sám odchytil – vý‑
jezd na místo, pes umístěn do záchytného
kotce MP, zjištěn majitel, majiteli pes vydán
v pořádku, přestupek vyřešen v blokovém
řízení.
n Dne 22. 4. oznámeno v ranních hodinách
narušení občanského soužití v bytovém
domě v ulici Masarykova – výjezd na mís‑
to, na místě jíž klid, věc zadokumentována
a šetřena jako podezření z přestupku proti
občanskému soužití.
n Dne 22. 4. oznámeno narušení občanské‑
ho soužití v ulici Levohradecká – výjezd na
místo, na místě zadokumentováno, kvalifi‑
kováno a šetřeno jako podezření z přestup‑
ku proti občanskému soužití.
n Dne 23. 4. oznámen pokus vloupání do
kostela sv. Klimenta na Levém Hradci – vý‑
jezd na místo, na místě zjištěn zvenčí o fa‑
sádu opřený žebřík a poškozená mříž okna,
zjištěno, že mříž se pokusil pachatel vypáčit,
ale to se mu nepodařilo, takže do kostela se
pachatel nedostal, věc předána PČR.
n Dne 23. 4. oznámeno opětovné narušení
občanského soužití v bytovém domě v ulici
Masarykova – výjezd na místo, na místě jíž
klid, věc zadokumentována a šetřena jako po‑
dezření z přestupku proti občanskému soužití.
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách
MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomo‑
ci při šetření výše uvedených událostí, ob‑
raťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo
telefonicky na Obvodní oddělení policie
ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882
731) nebo na Městskou policii Roztoky (tel.
602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě
e‑mail: info@mproztoky.cz.) Děkujeme pře‑
dem za spolupráci.
l



Petr Vevera



ved. str. MP Roztoky

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

TÉMA MĚSÍCE

ODRAZ slaví!

Před 25 lety, v květnu roku 1991, vyšlo první číslo časopisu ODRAZ.

Neobstojí proto prvoplánový názor někte‑
rých starostů, že „když to platí radnice, tak
je to její časopis“. To je velké nepochopení
demokratických principů samosprávy.
Po tomto oslavném úvodu je třeba také
přiznat, že úroveň našeho časopisu je a byla
proměnlivá, a to obsahově, grafikou i tis‑
kem. Psali do něj a vyráběli ho totiž jen lidé,
a proto jako každý lidský výtvor měl a má
své nedostatky. Ne vždy měl Odraz „na rů‑
žích ustláno“. Musel ustát různé politické
a mocenské tlaky, snahy ho privatizovat
a seškrtat mu brutálně rozpočet, aby samo‑
volně zašel na úbytě. Byl považován někte‑
rými představiteli města za nutné zlo, které
jen narušuje „klid na práci“. Nic z toho se
naštěstí nepodařilo prosadit, byť to byl často
téměř sysifovský boj s větrnými mlýny. Žid‑
le odpovědného redaktora byla vždy tvrdá
a pozice velmi vratká. Byly i názory, že doba
tištěných periodik je u konce a že je spoleh‑
6–7/2003

9/2004

2/2011

Jakkoli souhlasím s kolegou Boloňským, že
se Odraz nebrání ani kritickým článkům
a umožňuje celkem demokratickou diskusi,
musím připomenout, že ne vždy to bylo tak
samozřejmé jako dnes. Tendence zasahovat
do obsahu časopisu se v minulosti samozřej‑
mě vyskytly, párkrát jsem proti tomu i vy‑
stoupil a taky jsem musel jít na kobereček na
tehdejší radu města.
Samozřejmě že kritika není žádné „vrch‑
nosti“ příjemná. Stejně tak je vlastně přiroze‑
né, že vedení města vždy bude spíš zdůrazňo‑
vat své úspěchy než chyby, jde jen o to, aby
nepřekročilo určitou hranici. Není to tak dáv‑
no, kdy jste v krajských novinách doslova na
každé stránce našli fotografii tehdejšího hejt‑
mana, jak někde přestřihuje pásku. Takovýhle
kultík osobnosti jsme naštěstí v Roztokách

nezažili, byla však období, kdy informace
v Odrazu byly, jak se dnes říká, „nevyvážené“.
Důsledkem tohoto stavu pak občas býval
vznik konkurenčního zpravodaje, který se
logicky věnoval spíš negativním pohledům
na dění ve městě. V letech 2002–2003 jsem
vydával časopis Listy, který se snažil být pl‑
nohodnotným periodikem, kromě kritiky
radnice obsahoval třeba kulturní a sportov‑
ní rubriku, přinášel rady zahrádkářům atd.
Kresby na obálku nám tehdy poskytoval ne‑
zapomenutelný Václav Král. Jedna z kreseb
se dokonce někomu v tiskárně tak líbila, že
nám ukradl film s titulní stranou a my ji
museli dovézt znovu.
V roce 2006 spatřil světlo světa jiný „vzdo‑
ročasopis“ s názvem Dialogy, redigovaný již
zesnulým Ladislavem Kantorem.
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Úplné začátky Odrazu nepamatuji, do veřejných věcí jsem se začal plést až poz‑
ději. V roce 1997 jsem byl jmenován zástupcem redaktora a od té doby se kolem
Odrazu pohybuji opakovaně, ať jako redaktor, nebo jako člen redakční rady. Za ta
léta jsem zažil mnohé.
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To, že toto obecní periodikum vychází ne‑
přetržitě takovou dobu, je sám o sobě
úspěch. Ještě větším úspěchem je však to,
že se tento časopis vyprofiloval jako libe‑
rální titul, umožňující svobodnou a demo‑
kratickou výměnu názorů občanů našeho
města. Nestal se „hlásnou troubou“ radni‑
ce, což je v českém prostředí naprosto uni‑
kátní věc, ale je listem občanů Roztok a Ža‑
lova bez jakékoli cenzury. Marně bych
hledal v našem regionu podobný příklad.
Mnohokrát jsem o tom mluvil i se starosty
blízkých obcí a ti přiznávali, že jít cestou
Odrazu neměli odvahu, nebo to považova‑
li dokonce za kontraproduktivní. Naše zá‑
kladní premisa, tedy těch, kteří v průběhu
let Odraz redigovali a vydávali, byla, že
obecní časopis je sice financován z měst‑
ského rozpočtu, ale z daní občanů obce,
kteří proto mají nezadatelné právo vyjádřit
(slušným způsobem) veřejně svůj názor.

livě nahradí elektronické sociální sítě. Ani
to se zatím nepotvrdilo. Na rozdíl třeba od
Facebooku je třeba se pod článek pro Odraz
plným jménem podepsat a neschovávat se
za anonymní pseudonym. Proto také jen
málokdy stojí redakční rada před obtížným
rozhodnutím o zveřejnění bezhlavě útočné‑
ho nebo vulgárního příspěvku. Ty končí ve‑
směs v žumpě elektronických médií a tzv.
sociálních sítí. Přes svůj velký přínos k for‑
mování informační společnosti jsou tato
média i nositeli různých dezinformačních
kampaní nejasného původu a prohlubují
vulgaritu společenské diskuse.
Doufám proto, že náš Odraz ještě nějaký
čas vydrží s dechem, bude důležitým a se‑
riózním informačním zdrojem i součástí
zdravé demokratické diskuse roztocké ve‑
řejnosti. 
l

To byl zatím poslední pokus o protiváhu
k Odrazu, pokud nepočítáme server Roz‑
toky.com. Někteří městští zastupitelé na
něj sice nehledí příliš vlídně, ale já jej za
konkurenci Odrazu nepovažuji.
Jako redaktor se i nadále chci snažit o to,
aby nebyl důvod vytvářet Odrazu názoro‑
vou konkurenci. Také redakční rada při‑
stupuje k dodaným příspěvkům velmi libe‑
rálně, apriorně eliminuje pouze anonymy
a urážlivé texty.
Do budoucna bych Odrazu přál, aby se
podařilo jeho obsah dále kultivovat, aby
v něm bylo co nejméně záštiplných slov,
aby diskuse na jeho stránkách byly věcné,
slušné a o důležitých věcech. Nechceme
dělat cenzuru, ale některé spory by si aktéři
opravdu měli vyřídit spíš v hospodě než na
stránkách městského časopisu.
Na druhou stranu – někteří čtenáři mají
ty ostré diskuse rádi. Pak dělejte časopis
l
pro všechny. 
Jaroslav Drda
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ROZHOVOR MĚSÍCE

Rozhovor s Janem Chytilem, 
prvním porevolučním starostou zvoleným v demokratických volbách – o Odrazu, ale nejen o něm...

Jan Chytil (1951) byl zvolen do zastupitelstva
města na kandidátce Občanského fóra, které
v listopadu 1990 s velkou převahou vyhrálo
obecní volby, když získalo 13 mandátů z 21.
Na sklonku roku pak byl zvolen starostou,
prvním, který vzešel z demokratických voleb
po změně režimu (předchozí se stali starosty
na základě politických dohod).
Bezprostřední záminkou k našemu roz‑
hovoru je půlkulaté výročí našeho časopi‑
su ODRAZ. Byl to totiž J. Chytil, který
s nápadem vydávat tento měsíčník přišel
a také ho realizoval. V květnu 1991, tedy
před 25 lety, vyšlo první číslo.
Jaký jsi sledoval cíl s časopisem Odraz?
Původně mělo jít o regionální časopis. V té
přelomové době jsem považoval za důležité,
aby lidé a obce o sobě věděli. V té době jsme
také se starostou Okoře arch. Stefanem ini‑
ciovali sdružení obcí Severní region (myšle‑
no okresu Praha
‑západ, pozn. S. B.). Byl
obecný hlad po informacích a chtěl jsem zalo‑
žit periodikum, které bude platformou na‑
prosto otevřené diskuse. Od toho je i nepřímo
odvozen jeho název Odraz – měl být odra‑
zem dění v Roztokách a okolních obcích.
Kdo byl prvním redaktorem?
Nevím, zda označení redaktor je úplně vy‑
stihující. Dělal to z nadšení, bez nároku na
odměnu, můj spolužák, pozdější redaktor
ČT 24 Ladislav Doležal. Odraz velkou pod‑
poru v zastupitelstvu neměl, takže začátky
byly těžké, neboť peníze na výrobu byly mi‑
nimální.
Já, jako starosta, jsem se nijak netlačil na
přední stranu, ponechával jsem prostor
všem názorům, i opozičním a protichůd‑
ným.
Zpočátku se Odraz prodával, ale posléze
se začal distribuovat do každé schránky.
To byl také tvůj nápad.
Ano, zpočátku se prodával, ale nakonec jsem
prosadil to, že půjde zdarma do každé
schránky. Konečně platili si ho vlastně obča‑
né našeho města ze svých daní.
Není to úžasné, že ODRAZ stále vychází
a že si zachoval liberální tvář, prezentující i opoziční názory, že se nestal jen hlásnou troubou radnice? Jak hodnotíš úroveň dnešního Odrazu?
Odraz se za těch 25 let pochopitelně hodně
změnil. Má dnes profesionální tvář a obsaho‑
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vě dobrou úroveň. Je dobře, že umožňuje svo‑
bodnou výměnu názorů na obecní problémy,
i když hlas radnice je v něm dnes výraznější,
než býval před lety. Ale to je obecný trend.
Obraťme list. Tvoje působení na radnici
nebyla žádná „procházka růžovým sadem“.
V jakém stavu jsi vlastně v prosinci 1990
radnici přebíral?
Tu situaci si lze dnes těžko představit. Byl to
rok nula. Nikdo mi nepředal ani papír. Byl
jsem tak říkajíc hozen do vody a musel jsem
začít plavat.
Přišel jsem z Ústavu jaderného výzkumu
v Řeži, kde jsem pracoval jako technik v dozi‑
metrii. Neměl jsem ekonomické ani právní
vzdělání. Když pracovníci úřadu odešli, často
jsem tam do noci studoval právní předpisy.
Na úřadě, kde přetrvalo obsazení z minulé
éry, panovala značná nejistota, co bude…
Úřad nebyl dostatečně technicky vybaven,
neměl jasnou organizační strukturu, jednot‑
livé odbory jsem musel teprve vytvořit.
Co považuješ za svůj největší úspěch během svého mandátu starosty?
Jednoznačně založení společnosti se zahraniční
účastí pro likvidaci odpadů – Regios. Původně
jsem se domníval, že nejpalčivějším problémem
bude zdravotnictví, ale záhy se ukázalo, že pro‑
blém č. 1 je likvidace a ukládání komunálního
odpadu. Zpočátku ještě fungovala skládka
u Holého vrchu, ta však už byla přeplněná, bylo
nutné ji uzavřít, sanovat a rekultivovat.
Původně jsme uvažovali o malé spalovně, pro‑
tože žádná z obcí nechtěla na svém katastru
novou skládku umístit. Později však byla vyti‑

pována velmi perspektivní lokalita v Úholič‑
kách, kde se podařilo novou skládku – s dodrže‑
ním nejpřísnějších ekologických limitů – otevřít.
Hodně mi tehdy pomohl starosta Okoře arch.
Stefan, který měl důležité kontakty na pražském
magistrátu. Jezdili jsme po Evropě (Švýcarsko,
Rakousko, Dánsko), abychom pochopili, jak to
dělají ve vyspělejších zemích. Návrhy, které při‑
cházely z vedení tehdy ještě Okresního národní‑
ho výboru, byly poplatné představám a praxi
předlistopadového období: „Najděte si nějakou
rokli, a tam to vozte“.
Nakonec nás oslovila nabídka z Kodaně,
která byla přijatelná, i když ne úplně bez‑
problémová. Smlouvu jsem podepisoval na
kodaňské radnici po velmi složité diskusi.
Škoda že z tohoto projektu dnes nemají Roz‑
toky žádný profit, když se unáhleně zbavily
(12 procent) akcií Regiosu. Úholičky naopak
na tom založily svou současnou prosperitu.
Po rozštěpení OF se zformovala proti
tobě silná vnitřní opozice. Čím to bylo?
Ze složení zastupitelů za Občanské fórum
jsem byl zpočátku nadšen. Byla tam řada vel‑
mi schopných lidí z různých oborů. Tyto
předpoklady se však v praxi nenaplnily. Byla
to velmi hektická doba, vznikala úplně nová
legislativa i postupy, jak spravovat obec. S tím
neměl nikdo zkušenost. Takže všichni byli
chytří, ale nikdo nevěděl, jak do toho. V této
atmosféře samozřejmě docházelo ke sporům,
které ještě zhoršovaly osobní vztahy.
V roce 1993 se dokonce jednalo o tvém
odvolání z funkce. Co bylo příčinou této
konfrontace?
Já jsem se skutečně neorientoval v ekono‑
mických věcech. Třeba sestavit rozpočet
a sledovat jeho plnění byl pro mě zpočátku
problém. Nikdo mi v tom ale nebyl ochoten
pomoci. Nedařilo se mi tak třeba udržet vy‑
rovnaný rozpočet. Rozpory byly i ohledně
tvorby územního plánu a způsobu fungová‑
ní technických služeb. K tomu jsem ještě na‑
vrhl odvolat předsedkyni stavební komise
a „oheň byl na střeše“. Ale návrh na mé od‑
volání odmítlo 19 zastupitelů z 21.
Přiznávám, že nejsem rozený diplomat.
Mám rád rychlé, racionální jednání, žádné
zbytečné kecy o tom, že něco nejde. Tím
jsem šel některým lidem na nervy.
Po volbách v roce 1994 nominovala ODS,
které jsi byl členem, na post starosty
Martina Štiftera. Bylo to nečekané, nebo
jsi to tušil?

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ROZHOVOR MĚSÍCE
Otevřeně mi nikdo nic neřekl. Měl jsem zá‑
jem pokračovat, řada projektů nebyla do‑
končena, např. právě skládka Regiosu. Když
mě však měsíc před volbami „grilovali“ v te‑
levizi kvůli jedné z restitucí v Tichém údolí,
bylo zřejmé, že jde do tuhého. Překvapila mě
však agresivita akce.
Svého nástupce Martina Štiftera jsem pod‑
pořil, i proto, že jsem s ohledem na jeho od‑
bornost věřil, že úspěšně dotáhne do konce
skládku v Úholičkách. Bylo to však také ob‑
dobí, kdy v obci výrazně dominoval vliv
ODS a jejích představitelů.
Stal jsi se členem představenstva spol. Regios, a. s., ale odtamtud tě také „vymetli“.
To muselo být hodně hořké sousto.
Nepohodl jsem se s nimi. Říkám věci na ro‑
vinu. Nebyl jsem spokojen se zpožďováním
stavby (o dva roky), opožďoval se i výběr
lidí. Chtěl jsem rychlejší postup.
Rezignoval jsi i na mandát zastupitele.
Hned na začátku roku 1995 se mi přestaly
líbit některé postupy, např. způsob řízení
technických služeb. Tou poslední kapkou
pak bylo odvolání Tomáše Novotného
z funkce redaktora Odrazu, v podstatě kvůli
banalitě.

Později jsi měl velký zájem organizovat
dostavbu Tyršova náměstí, nakonec dostala přednost spol. Trigema.
Úkol dostavět nedokončené Tyršovo náměstí
mě velmi zajímal už jako starostu. Bral jsem
to jako výzvu. Proto jsem předložil městu
nabídku, která byla nejprve akceptována,
ale posléze dostala přednost firma Trigema.
Myslím si, že to bylo špatně, protože není
dobré, aby investor i dodavatel byl jeden
subjekt. To je pak problém s cenou i kvali‑
tou. Chtěl jsem, aby radnice měla dostavbu
pod kontrolou a aby byla realizována na zá‑
kladě kooperace drobných a středních inves‑
torů. Dodnes si myslím, že by to bylo lepší.
Z veřejného života ses zcela stáhl. Neuvažoval jsi o návratu?
Doba, kdy jsem byl starostou (1990–1994),
byla neopakovatelná. Vytvářel se úplně nový
systém samosprávy a státní správy, „vytyčo‑
valy se hranice nového hřiště“. Stálo mě to
hodně sil a některé negativní zkušenosti jsem
dosud nevytěsnil. Mrzí mě, že některé věci se
pak řešily zcela jinak, např. stavba DPS bez
vazby na mateřskou školku a zdravotní stře‑
disko. Jsem ale hrdý na to, že se podařilo po‑
stavit skládku v Úholičkách a profesionálním

způsobem sanovat starou skládku na Holém
vrchu. Začalo se i s kanalizací v Žalově, včet‑
ně přečerpávací stanice, která slouží dodnes,
nastartovala se plynofikace města, bylo pro‑
vedeno odkanalizování Tichého údolí.
Dnes máme s manželkou svůj byznys a práce
ve vlastní firmě je mi bližší než složitá vyjedná‑
vání na obci, diplomacie není má silná stránka.
Rád bych ale využil této příležitosti a poděko‑
val všem, kteří mi v tom těžkém a složitém ob‑
dobí pomáhali. Především svojí ženě Eleně,
která to se mnou vydržela a postarala se vzorně
o naše čtyři děti, a v neposlední řadě i bývalé
tajemnici MÚ Ing. Kovandové, která při všem
statečně stála na mé straně, a také Ing. Skopa‑
novi, který se velmi zasloužil o dobré nastarto‑
vání a profesionální řízení všech důležitých in‑
vestic, do kterých jsme se pustili. Poděkování
dlužím i členům bývalého zastupitelstva. Vlast‑
ně chci poděkovat i těm, kteří stáli proti mně.
Za poznání i inspiraci dělat věci lépe. Neříká se
přece nadarmo, že život je boj… Nebyla to leh‑
ká doba a my jsme byli jejím ODRAZEM!
Děkuji ti za rozhovor a na prahu tvého půl‑
kulatého jubilea ti přeji mnoho zdraví
l
a zdaru v podnikání. 
S Janem Chytilem rozmlouval
Stanislav Boloňský
INZERCE

ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU
Kvalitní a odborná montáž

přímo od výrobce!
Záruka 36 měsíců!

24 let

stejné IČO
stejná adresa
stejný kontakt

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem nebo SMSkou,
tentýž den obdržíte cenovou nabídku.

777 208 491 · info@har.cz
www.har.cz
Po předložení
tohoto inzerátu
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Klíče od budoucnosti města
Hledal jsem ve starých záznamech v počítači a narazil na fotky. Je jim
deset let a je na nich obrovská díra. Z téhle díry vyrostla do podzimu roku
2006 nová podoba Tyršova náměstí.

Určitě se najdou čtenáři, kteří budou nostal‑
gicky vzpomínat na staré zlaté časy velkého
prostoru s kinem, kdysi praskajícím ve švech
a ke konci smutně živořícím, ale jsem rád, že
se Roztoky dočkaly toho, co město činí měs‑
tem, tedy náměstí, a nedopadly jako třeba
Černošice nebo Kralupy, které zůstaly pře‑
rostlou vesnicí. Jsem rád i přesto, že pár desí‑
tek nebo stovek lidí nezlomně věří, že nosím
balíky šatstva na charitu jenom proto, abych
mohl do skříní srovnat balíky pětitisícovek,
které se mi od roku 2006 povalují po míst‑
nostech.
Připomněl jsem stavbu náměstí ale hlavně
v souvislosti s tím, že tento obrovský investič‑
ní počin provázely bouřlivé diskuse mezi za‑
stupiteli, úporná vyjednávání s investorem
a také mimořádný zájem veřejnosti. Nebylo
to poprvé a ani naposled, a často stačila ke

srocení davů i mnohem menší stavba. Někte‑
ří si vzpomenou, jak byl málem inzultován
architekt Bochňák při dokončování fasády
DPS, a já například na takovou banalitu, jako
byl klandr u silnice nad Kroupkou. Vlastně
skoro každou investiční akci ve městě prová‑
zí zostřená pozornost lidí, pochopitelně hlav‑
ně těch, kteří mají nablízku plot svého dom‑
ku, a stejně přirozené je i to, že vždycky jsou
slyšet hlavně odpůrci stavby.
Nepatřím zpravidla k nim a netajím se tím,
že bych rád vyměnil obludné pozůstatky Baru‑
mu za třetí vědeckotechnický park i torzo
Maxmiliánky za uměřenou výstavbu jiného
developera, který už pár let s městem trpělivě
vyjednává. A konečně i současné „Kralupy po
náletu v pětačtyřicátém“ poblíž Nádražní by
měla nahradit nová zástavba, a třeba i ta pro‑
jektovaná, jakkoli pozemek opravdu „vytěžuje“

až na hranu únosnosti a ke spokojenosti s po‑
dobou po dostavbě mi chybí přinejmenším
nešťastně do ulice vyrafičený barák čp. 55 (je‑
hož osud není bohužel ani v rukách develope‑
ra) a taky to, že investor by budovu divadélka
měl dát městu darem za slušné jednání anebo
za to osmé, i když už někde zredukované patro.
Vím, že pro mnohé jsou to kacířská slova
a že právě nejvyšší budovy v Roztokách budí
vášně víc než jiné stavby. Jsem ale přesvědčen,
že osud města v Nádražní neleží. Klíč od bu‑
doucnosti Roztok je na úplně jiném poli a tam
bychom měli opravdu všichni táhnout za je‑
den provaz. Pětiprocentní přírůstek obyvatel‑
stva v bytech u Nádražní město unese, kdežto
patnáct set nových nejlevnějších bytů evrop‑
ské kvality na Dubečnici by neustálo. A tak
jsem rád, že na dubnovém zastupitelstvu jsme
l
zase ten klíč postrčili o kousek dál. 
Jarda Huk

Petice za rozumnou podobu obytného souboru v Nádražní ulici v Roztokách
V měsíci březnu proběhla v našem městě pe‑
tice občanů za rozumnou podobu obytného
souboru, jehož výstavbu již několik let chystá
soukromý investor v Nádražní ulici. Petenti
vyjádřili svůj nesouhlas s aktuální verzí pro‑
jektu pro územní rozhodnutí, který předpo‑
kládá stavbu až osmipodlažních (6 + 2 pod‑
laží) bytových domů (celkem 122 bytů) na
místě bývalého továrního objektu. Plánovaný
objem výstavby by vyvolal zcela nepřiměře‑
nou koncentraci obyvatel na malé ploše, na‑
víc s předpokládanými negativními dopady

na dopravní situaci v Nádražní ulici. Petici
neprovázela žádná halasná kampaň, každý
potenciální signatář měl možnost se k ní při‑
pojit po zralé úvaze. Dne 7. dubna 2016 byla
petice předána vedení města. Na podpisové
archy se podepsalo celkem 230 občanů naše‑
ho města, 119 občanů se k petici připojilo
elektronickou cestou. Celkem tedy s peticí
vyjádřilo souhlas 349 občanů. Všem těmto
signatářům, kteří projevili aktivní zájem
o budoucnost města, bych rád touto cestou
poděkoval.

Každá legrace něco stojí
Jako sršni na vetřelce či jako svobodní a ne‑
závislí novináři na prezidenta Zemana se
v minulém čísle Odrazu vrhli někteří potre‑
fení houseři na Tomáše Šalamona. Buď ne‑
pochopili, ale spíše neakceptovali, jeho doce‑
la těžkou nadsázku v článku Anticharta
z březnového čísla. Tomáš Šalamon ale jen
vtipně okomentoval to, že zastupitelstvo při‑
jalo usnesení odsuzující, že se někdo někde
sešel, a vyjádřil tam demokraticky svůj názor.
Nebýt tohoto kroku, nikdo by nespojoval
pražskou deklaraci s naším městem. Nikdo
tedy neudělal pro popularizaci deklarace
v Roztokách víc než místostarosta Tomáš No‑
votný svou úspěšnou snahou prosadit odsuzu‑
jící usnesení zastupitelstva. Vavříny za to ale
nepatří jen jemu. Musí se o ně podělit s před‑
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sedou Strany zelených Martinem Matasem,
který ho údajně, jak potvrdil sám místostaros‑
ta, k tomuto činu navedl. Ne všichni zelení pak
ale toto usnesení na jednání zastupitelstva
podpořili.
V diskusi na Roztoky.com jeden z diskutu‑
jících pojmenoval ty, kdo návrh usnesení
podpořili, jako 13 statečných. Vzhledem
k tomu, jak se salafisté chovají k lidem, kteří
mají jiný názor, je ale třeba za statečné na‑
opak považovat ty, kdo návrh tohoto usnese‑
ní nepodpořili. Překvapilo mne, že někomu
vadí, že někdo ví, jak který zastupitel hlaso‑
val. Jmenné hlasování slouží i k tomu, aby se
voliči orientovali při příštích volbách. A tajné
to není. Kdo, kdy, jak hlasoval, je možné najít
na stránkách města.

Rada města na svém jednání dne 13. 4. 2016
vzala petici na vědomí a bude k projed‑
nání postoupena zastupitelstvu města.
Současně probíhají další interní jednání
o této věci.
Chci ujistit občany našeho města, že pří‑
pravu tohoto developerského záměru bu‑
deme i nadále sledovat a všemi zákonnými
prostředky usilovat o to, aby byl redukován
l
do opravdu rozumné podoby. 
Stanislav Boloňský

za petiční výbor

Já jsem se hlasování zdržel. Mrzí mne to.
Ale takhle to chodí, když někdo dává za‑
stupitelstvu materiály až na stůl, nikoli
s týdenním předstihem, aby se zastupitelé
mohli s problematikou seznámit. Kdybych
tuto možnost byl měl, nebyl by při hlasová‑
ní proti jen předseda ODS.
Článek Tomáše Šalamona byl údajně
jednou ze dvou posledních kapek, kdy
pohár trpělivosti TOPky a Sakury s od‑
lišnými názory koaličního partnera pře‑
tekl. Město přišlo o výborného místosta‑
rostu a místostarosta Novotný se
v kanceláři místo na Huka dívá na paní
l
Šlancarovou. 
Stanislav Čáslavka

zastupitel a předseda MO ČSSD Roztoky

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Výbor veřejného blaha
Když jsem psal svůj článek Anticharta, vnitřní pocit mi říkal –
a laskavý čtenář mi snad promine tu neskromnost – že se to
docela povedlo. Vlídné přijetí u čtenářů a minulé číslo Odrazu
mě v tom jen utvrdily. Proto už není moc co dodat. Snad jen
pár myšlenek.
Esenci problému bylo zřít v jednom
příspěvku na roztockém facebooku. „Vážně
Konvičku v Roztokách chceme?“ tázal se řeč‑
nicky diskutér. Dělicí čára podle mě ovšem
neběží mezi těmi, kdo říkají „ano“, a těmi,
kteří tvrdí „ne“, nýbrž mezi těmi, kteří jsou
na takovou otázku ochotni vůbec odpově‑
dět, a námi, kteří si myslíme: „Co je vám,
sakra, do toho, jsou snad Roztoky vaše pan‑
ství nebo co?“
Když se chce někdo vymezit proti fašismu,
nechť tak činí za sebe třeba při demonstraci.
Klidně se zúčastním taky. I s transparentem.
Ale situace, kdy se starosta města snaží pře‑
svědčit management soukromého hotelu,
aby v něm konanou privátní akci zrušil, po‑
važuji za naprosto skandální, nemající daleko
ke zneužití pravomoci. A absolutně nezáleží
na tom, jestli by akcí byl koncert neonacistů
nebo pro mě za mě třeba průvod homosexu‑
álů. Případné porušení zákona by v obou
případech bylo věcí policie, nikoho jiného.
Jde o elementární svobodu slova, která
v posledních letech dostává čím dál víc na

frak pod palbou politické korektnosti a po‑
dobných úchylných ideologií. V předsta‑
vách jejich stoupenců, mezi které se svým
neblahým činem zařadilo i těch 13 z našeho
zastupitelstva, pak svoboda slova znamená:
„Říkejte si a dělejte, co chcete, ale jenom po‑
kud je to na seznamu námi povolených ná‑
zorů“. Rozdíl mezi podobnými přístupy
a totalitou mi pak přestává být zřejmý a vý‑
sledkem může být jediné: posilování extré‑
mistů ve společnosti. Což ostatně po celé
Evropě sledujeme v přímém přenosu.
Z jiného pohledu pak jde o to, jakou roli
má hrát zastupitelstvo města. Považuji za
symptomatické, že právě zmíněná událost
vedla až k rozpadu roztocké koalice. Celé
stávající (a částečně i minulé) volební ob‑
dobí se vedl boj o charakter roztocké sa‑
mosprávy. Dlouhodobým programem
roztocké ODS je úsporná a levná samo‑
správa, která nechává maximum svobody
občanům a peněz v jejich kapsách. Směr‑
nice, které jsme prosadili, omezovaly
hlavně svévoli města samotného. Město

Školky versus zahrádkáři
Výstavba školek byla a ještě nějakou dobu bude v Roztokách
velkým tématem. Vedení města udržuje maminky a tatín‑
ky v napětí, protože další kapacitu neustále jen slibuje, tak
budeme věřit, že se školky dočkáme dříve, než budeme řešit
nedostatek domovů pro seniory.
Za poslední dobu se „podařilo“ několik
věcí: jednak hned po volbách zrušit námi
prosazenou podporu ve výši 1500 Kč pro
všechny rodiny, jejichž děti se nedostaly do
městských školek. Částka přesně odpoví‑
dala nákladům města na jedno dítě ve škol‑
ce umístěné. Se skřípěním zubů jsme to
tehdy skousli s příslibem, že na začátku
roku 2015 začne fungovat dětská skupina
v areálu Sokola. Samotný princip dětské
skupiny se mi moc líbí, není tolik svázán
předpisy a pro město vychází levněji. Jak
projekt dopadl? Začalo se stavět bez sta‑
vebního povolení, objekt Sokola byl stav‑
bou nenávratně poničen a pak se tam našel
azbest. Dětská skupina není a nebude,
a kolik bude stát kompenzace pro chudáky
sokoly, respektive pro stavební firmu s po‑
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depsanou dodavatelskou smlouvou, to bo‑
hužel zatím nevíme.
V podobném duchu se zatím vyvíjí i projekt
školky pro 25 dětí na pozemku města č. 117
za knihovnou. Opět byla nejdříve podepsá‑
na realizační smlouva na 5,8 milionu korun
a až pak se začalo přemýšlet o dalších
možnostech. Výsledek: vysoutěžená zakáz‑
ka s podepsanou smlouvou a již vyprojekto‑
vaný objekt se najednou přesouvá na jinou
parcelu v ulici Palackého. Kromě toho, že si
myslím, že to je v rozporu se zákonem o za‑
dávání veřejných zakázek, tak mám obavu,
že takhle splácané řešení bude kočkopsem,
ze kterého budou plynout další problémy
a náklady pro město. Na téže parcele má to‑
tiž být další školka pro 50 dětí, která nahradí
školku Kaštánek.

by podle nás mělo lidem ulevit od rutin‑
ních záležitosti, ale neobtěžovat je a ne‑
bránit jim realizovat se podle vlastních
představ. Neustále jsme se střetávali se
Sakurou a bohužel i TOP 09, které nechtě‑
ly samosprávu, ale městskou vládu, prosa‑
dily úpornou regulaci pomalu každičkého
pšouku, ke kterému v Roztokách dojde,
pomocí kvant nejrůznějších vyhlášek
a snahu dojit občany na daních a poplat‑
cích, co to jenom dá. Že jsme se střetli i na
tom, jestli řešit či neřešit Konvičku, před‑
stavuje jen dílek celé stavebnice. Ideál
městské vlády podle představ TOP 09
a Sakury je péče o všeobjímající veřejné
blaho.
Organizaci, která si dala veřejné blaho do
názvu, z historie známe; tenkrát se budo‑
vání blaha trochu zvrtlo. Realizovalo se
nejprve useknutím hlavy těch, kteří do
představ jeho konstruktérů nezapadali, po‑
tom těch, u kterých to potenciálně hrozilo,
a nakonec i strůjců blaha samotných, jaksi
navzájem. Tím bylo dosaženo blaha maxi‑
málního. To teď jistě nehrozí, jednak jsme
historií poučeni a jednak v Roztokách stále
ještě postrádáme gilotinu. Nicméně pacha‑
telé dobra procházejí dějinami jako duch
zdí a ostražitost před nimi je nutno udržo‑
vat stále stejnou. 
l
Tomáš Šalamon

Je pravda, že město příliš neoplývá vhodný‑
mi pozemky, na které by bylo možno školku
umístit. Nějaké pozemky by se ale našly. Jen
je to takové radniční tabu, o kterém se ne‑
smí moc mluvit. Stavební pozemky má
město v ulici Třebízského v areálu zahrád‑
kářské kolonie. Hned naproti oblíbené škol‑
ce Spěšného. Proč se o tomto řešení nesmí
mluvit? Protože na těchto pozemcích začal
l
zahrádkařit pan starosta Jakob. 
Roman Jandík
zastupitel a předseda
ODS Roztoky

Redakční poznámka:
V zájmu objektivity je nutno upřesnit,
že zahrádkářskou kolonii má od roku
1979 v užívání základní organizace
svazu zahrádkářů, stejně jako všechny
ostatní kolonie na území města.
Pan starosta je jedním z členů této
l
organizace. 
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Důstojná připomínka transportu smrti
Připomínku průjezdu transportního vlaku se zbědovanými zajatci končící
nacistické hrůzovlády si v Roztokách připomínáme každoročně.

Ve slunný pátek 29. dubna 2016 se na le‑
vohradeckém hřbitově sešlo tradiční piet‑
ní shromáždění právě při této příležitosti.
Do Roztok zavítal veterán válečných bojů
plukovník Pavel Vranský, ministr české
vlády Jiří Dienstbier, zástupci německé
a polské ambasády Rebecca Kasens a Piotr
Wysocki.
Armádu ČR zastupoval pplk. Roman
Tkačík, naše sousedy pak pánové Petr Hejl,
starosta Suchdola, a Jan Lacina, místosta‑
rosta Prahy 6.
Slavnostní připomínku navštívilo po‑
měrně hojné množství spoluobčanů a ně‑
kolik zastupitelů.
Květinové dary byly k památníku polo‑
ženy za sehrané asistence Čestné stráže Ar‑
mády České republiky.

Poděkování
Děkuji panu starostovi J. Jakobovi, že mi
umožnil zúčastnit se pietní vzpomínky
na oběti transportu smrti, a děkuji paní
Šlancarové za pomoc při položení květů
k pamětní desce připomínající zastavení
vlaku s vězni v transportu smrti na
roztockém nádraží.
l

Václava Stárková,
86 let

U mikrofonu se postupně vystřídali všich‑
ni výše uvedení, hlavní řeč pronesl roztoc‑
ký starosta Jan Jakob.
Krom připomenutí válečných hrůz
a obětavosti roztockých a žalovských od‑
vážlivců, kteří neváhali riskovat své životy
a pomohli zachránit mnoho transportova‑
ných nešťastníků, se většinou projevů jako
červená spojovací nit neslo varování před
dnešní xenofobií, zapomínáním na to, jak
rychle se může násilí verbální změnit v to
fyzické, jak snadno se může malování há‑
kových křížů a psaní nenávistných hesel
po fasádách přetavit ve vytloukání oken
a zakládání požárů.
Stejně jako vloni doprovodila pietní akt
svým čistým zpěvem malá školní dítka,
která vedly paní učitelky Kubánková a Bro‑
movská. Myslím, že nejednomu z přítom‑
ných při jejich zpěvu české hymny trochu
zvlhly oči…
Slavnost na Hradci měla ještě jednu vel‑
mi milou tečku: v den piety se plukovník
v. v. Pavel Vranský dožil pětadevadesáti let.
Pan starosta a paní Skutilová, organizátor‑
ka celé akce, mu předali květiny, dárek
a popřáli pevné zdraví a aby naši obec
mohl ještě mnohokrát navštívit.
Pietní vzpomínání pokračovalo u po‑
mníku roztockých Židů před radnicí. Kvě‑

Bojovali za vlast 
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tiny zde položili zástupci města a ambasád
za asistence skautů, dobrovolných hasičů
a několika hostí.
Ještě o něco později jsme se sešli na roz‑
tockém nádraží, kde krátké projevy a uctě‑
ní obětí transportu smrti obohatila osobní
dojemnou vzpomínkou na válečnou dobu
paní Václava Stárková. Jako děvče pomá‑
hala potřebným vězňům – a vzpomínku
na jejich utrpení a řádění nacistů nevyma‑
že podle svých slov z paměti nikdy.
Děkuji jménem vedení obce všem, kteří
se pietního připomenutí pohnutých udá‑
lostí roku 1945 zúčastnili. Kateřině Skuti‑
lové, Technickým službám a oddělení ži‑
votního prostředí naší radnice pak rád
vyslovuji uznání za bezvadnou přípravu
l
a výzdobu všech pietních míst. 
Tomáš Novotný

místostarosta

(2. část)

PhDr. Pavel Buchtele z Okresního archivu Praha‑západ nám
poslal další příspěvek doplňující mozaiku našich znalostí
o účastnících druhého zahraničního odboje.
V tomto příspěvku bych rád připomenul
jednoho málo známého roztockého obča‑
na, jenž patří mezi ty, kteří za války sloužili
za druhé světové války v československé
zahraniční armádě ve Velké Británii.
Václav Jílek (20. července 1922 – 12. úno‑
ra 1986) se narodil v Úholičkách jako syn
Václava a Marie Jílkových, kteří bydleli
v čísle popisném 88. Václav Jílek absolvoval
5 ročníků obecné školy a tři ročníky měš‑
ťanské školy. Poté se vyučil a pracoval jako
automechanik.
Po okupaci českých zemí v březnu roku
1939 se jeho život zcela změnil. Druhá
světová válka znamenala mj. mobilizaci
většiny mužů ve válčících zemích. V naci‑
stickém Německu řešili nedostatek pra‑
covních sil nuceným nasazením obyvatel

Legendární letec plukovník Pavel Vranský

porobených zemí. Týkalo se to i občanů
protektorátu Čechy a Morava (dobový
termín byl totálně nasazení). Jako mnoho
jeho generačních druhů musel i Václav Jí‑
lek odejít v dubnu 1942 na práci do Ně‑
mecka. Pracoval jako topič na německých
obchodních lodích. Této skutečnosti vyu‑
žil a v jednom švédském přístavu z lodě
uprchl. Švédsko bylo v době druhé světo‑
vé války neutrální a Václav Jílek se dostal
do hlavního města Stockholmu, kde se
4. května 1944 přihlásil do českosloven‑
ské zahraniční armády. Tím formálně za‑
čala jeho účast v československém zahra‑
ničním odboji. Formálně proto, že
Švédsko bylo v té době sice neutrální stát,
ale Norsko i Dánsko bylo okupováno ně‑
meckou armádou a Finsko bylo spojen‑

cem Německa, takže dostat se k našim
jednotkám v zahraničí bylo velmi obtížné.
Václav Jílek dorazil do Velké Británie až 8.
května 1945. Dnem 16. května 1945 byl
prezentován a zařazen k Náhradnímu tě‑
lesu československé armády. Náhradní
těleso byl název jednotky, kam přicházeli
nováčci. Po roce se tak stal nejen teoretic‑
ky, ale i fakticky vojákem naší zahraniční
armády – ale válka v Evropě již skončila.
S naší armádou odcestoval do osvobozené
vlasti, 4. ledna 1946 byl demobilizován
a vrátil se do civilního života.
Jeho poválečné osudy se mi zatím nepo‑
dařilo detailně dohledat. V roce 1951 se
přestěhoval s rodinou do Roztok, kde i ze‑
mřel. Pracoval mj. jako řidič. Pokud má
některý ze čtenářů o Václavu Jílkovi nějaké
údaje, bude autor příspěvku velmi vděčný
l
za jejich poskytnutí. 
Pavel Buchtele,

Státní okresní archiv Praha‑západ
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Vladimír Vidim pojede pro ADÉLKU
Kdo by neznal jezdce na vysokém kole Vladimíra Vidima?
Jezdí už pěknou řádku let a náš městský list o jeho cyklistic‑
kých podnicích přináší pravidelné zprávy.

Příští měsíc, konkrétně 21. června, se ale Vla‑
dimír Vidim chystá k akci zcela mimořádné.
Rozhodl se vyrazit na vysokém kole do Pa‑
říže. Tedy obrazně řečeno. Vypůjčil jsem si
hlavní město Francie jako příklad vzdálenosti.
Pan Vidim chce ujet rovných tisíc kilometrů
a vytvořit tak nový český, evropský – ba světo‑
vý rekord v jízdě na pozoruhodném vysokém
kole vlastní výroby.
Vladimír se letošní jízdu rozhodl ozvlášt‑
nit a spojit s dobrou věcí. Pojede svých tisíc
kilometrů pro Adélku Kosovou, patnáctile‑
tou roztockou dívku, budoucí gymnazistku.
Adélka se pohybuje na vozíku, protože se
narodila se spinální muskulární atrofií, ne‑
mocí, která jí samostatnou chůzi želbohu
znemožňuje.
Nadšený cyklista (ročník 1964) by byl rád,
kdyby se pozornost zaměřená na jeho jízdu
mohla tentokrát promítnout i do podpory
mladé Adély. Vešel s ní do kontaktu a ví,
o čem přemýšlí, co by ráda prožila, nač se
těší – a co si třeba nemůže zatím dopřát.
Adélka by ráda cestovala. V tom jsou si s Vla‑
dimírem podobní. On by dojel se svou tisícov‑
kou hravě k moři (ale neudělá to, těch tisíc kilo‑
metrů bude sbírat po středních Čechách, ne
úplně daleko od Roztok), jí by prospěl ozdravný
pobyt u moře, které ještě nikdy neviděla.
Není to ale jediné přání dospívající sleč‑
ny! Přednedávnem propadla kouzlu YouTu‑
be a připravuje pro svůj kanál videa. S chutí,

Číslo účtu na pomoc Adélce:
478437033/0300, variabilní symbol
5606, do zprávy pro příjemce uvést:
jméno a adresu dárce (pro účely vy‑
stavení potvrzení o daru).
Tato sbírka se koná v rámci projektu
Sport pro charitu – více informací
najdete na stránkách:
http://www.sportprocharitu.cz 

ráda – ale zatím bez kvalitní techniky, jakou
je dobrý notebook na stříhání videí, případ‑
ně dobrý fotoaparát.
Jak může laskavý čtenář našeho obecního
listu přispět této příjemné a dobře míněné
záslužné jízdě?
Cyklistu Vladimíra Vidima by potěšilo, kdy‑
bychom ho následovali v jisté četnosti kroků.
On ujede tisíc kilometrů. Proč se s ním nepo‑
měřit, každý ve svém ringu!? A svůj výkon
nevyčíslit v malém obolu? Přátelé atleti, neo‑
mylně vedeni asistentem hlavní trenérky, by
mohli přispět tak, že oběhnou xkrát hřiště po
dožívající škvárové dráze. Za každé kolečko
věnuje jeden každý běžec pětikorunu na účet
pana Vidima. Účet to bude transparentní
a bude určen jen a pouze na podporu tisíciki‑
lometrové jízdy – a tedy ve prospěch Adélky
Kosové, naší spoluobčanky. Fotbalisté metající
s neomylnou přesností míče do branky by
mohli věnovat za úspěšný kop dejme tomu de‑

setikorunu, na stejný účel! Turisté, vyrážející
na cesty Pohádkovým lesem či jiným putová‑
ním, by mohli přispět nějakou kačkou za kaž‑
dý zdolaný kilometr! Co zastupitel, to dárce.
Mohli bychom sečíst počet hlasování, zmateč‑
né nevyjímaje, a za každé by jeden každý
z otců a matek města mohl věnovat malou
částku dle vlastního uvážení. Vedení města by
si mohlo sčítat třeba návštěvy v úřední den,
k tomu pochvaly či hany od spoluobčanů
v tom kterém týdnu – a jejich počet vynásobit
opět nějakým přiměřeným penízem… Pokud
například dvojctihodný kolega B. vynásobí
počet svých článků v posledních třech Odra‑
zech byť jen troníčkem, konto na pomoc dob‑
ré věci se myslím střelhbitě pohne směrem
nahoru… Neodvažuji se napsat, kolik by mohl
přispět ředitel našich technických služeb, kdy‑
by zhodnotil korunou denní počet úkolů, ná‑
mětů, podnětů, dotazů a příkazů, které se
u něj scházejí od aktivních občanů, p. t. zastu‑
pitele nevyjímaje.
Kurátorka Středočeského muzea paní M.
by mohla poslat částku rovnající se násobku
počtu milovaných vil v Tichém údolí, těchto
skvostů, nu a autor těchto řádek si dává před‑
sevzetí, že vynásobí počet verbálních střetů
s mladým předsedou ODS rozumným pení‑
zem a akci podpoří též. Za pana kolegu ov‑
šem mluvit nemohu… Jezdci po květinových
pásech v Palackého by mohli zase zaplatit tzv.
hovadné. Za nejširší místa, kde se dá (i v této,
dopravně pozoruhodné ulici) vyhnout bez
problémů a kde jsou rozježděné některé ty
pěkné kytičky, by bylo dobré přispět pětistov‑
kou krát tři za každé vjetí.
Snažím se psát na přiměřeně lehkou notu,
ale chci se tím přimluvit za dobrou věc.
Cyklistická jízda pana Vidima se koná pod
záštitou Nadace Olgy Havlové, podpora na‑
šeho města je samozřejmostí.
Vysoké kolo vystartuje 21. června v 10 hodin
z Tyršova náměstí v Roztokách. Trasa povede
přes Velké Přílepy, Tursko, Kralupy, Veltrusy,
Vojkovice, Hostín u Vojkovic. Finále jízdy –
kroužení potřebné ke zdolání neuvěřitelné ti‑
sícovky – proběhne v obci zvané Chlumín.
Podporovatelé na startu i po trati jsou vítá‑
ni, jejich příspěvky, ať už vypočtené násobe‑
ním denních, tradičních, ritualizovaných
činností, nebo darované jen tak, z pocitu sou‑
náležitosti s Roztočáky, také.
Vladimír Vidím garantuje, že všechny
prostředky takto vybrané udělají radost
Adélce. Kdo ho zná, ví, že o jeho slovech
l
není potřeba pochybovat. 
Tomáš Novotný

Město Roztoky
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Veřejné okukování vil v Tichém údolí povoleno

foto: Daniela Vokounová, 2016.

Vyznáte se v Tichém údolí? Znáte jména historických vil,
osudy jejich majitelů a stavitelů?

Vila čp. 112, postavená roku 1890 pražským stavitelem Františkem Tichnou pro uzenáře Aloise Malého, byla od
roku 1915 až do druhé světové války v držení rodiny Friedmannovy. Továrník Max Friedmann zemřel roku 1923,
jeho žena Hermína, spolumajitelka firmy Káva Pelc-Platýs, zemřela v koncentračním táboře roku 1942.

Do letošního městského rozpočtu se podařilo
vměstnat i obolus na vytvoření informační ta‑
bule, která pomůže návštěvníkům i obyvate‑
lům Roztok k lepší orientaci při putování Ti‑
chým údolím. Tabule, kterou umístíme
v průběhu léta u zámeckého parkoviště, bude –
věřme – začátkem informační stezky. Tu by‑
chom rádi vybudovali během let 2016 a 2017.
Zmiňujeme‑li se o této lokalitě, stále připo‑
mínáme, že Roztoky by vypadaly jako mno‑
ho okolních vsí, které se vyvíjely tradičním
způsobem, nebýt majetných Pražanů. Ti
před 150 lety začali stavět v Tichém údolí svá
letní sídla. Proč? Aby dýchali čerstvý vzduch
(!), koupali se ve Vltavě, bavili v místních re‑
stauracích a koneckonců aby ukázali, že na to

mají. Ale měli jsme je tu! Obchodníka
s chmelem, císařského radu, majitele továrny
na margarín, obchodníka s kořením a jižním
ovocem, c. k. dodavatele pian, společníky fir‑
my Káva Pelc‑Platýz a mnoho dalších, šlech‑
tu nevyjímaje. Jmenujme alespoň hraběnku
Vilemínu Bohuschovou z Ottoschützu nebo
Marii a Mořice Lobkovicovy.
Jejich letní sídla nevznikala živelně, byla
projektována s rozmyslem, respektovala ráz
a charakter okolní krajiny, stála ve velkých za‑
hradách spolu se zahradními domky, altány,
vodními prvky a dalšími, moderně řečeno,
relaxačními zónami… Od náčrtu prvního sta‑
vebního plánu do kolaudace uplynul většinou
jeden rok. Ruku v ruce s vývojem komfortu

bydlení a novým životním stylem byly původ‑
ní stavby následně citlivě upravovány.
Středočeské muzeum před dvěma lety ote‑
vřelo novou expozici, která se věnuje proble‑
matice vzniku roztockého letoviska, a tak
mnozí návštěvníci po jejím zhlédnutí svižně
vyrážejí prohlédnout si vily do Tichého údolí.
Zde jsou bez „manuálu“ ztraceni stejně jako
místní občané, kteří Roztoky přijali za svůj do‑
mov teprve nedávno. Nejen tato zkušenost
zaujala místostarostu Tomáše Novotného.
Rozhodnutím rady a zastupitelstva začne
vznikat informační systém, pracovně nazvaný
„stezka letních vil“. Letošním prvním krokem
bude vytvoření informační tabule s plánem
Tichého údolí. Tabuli umístíme v prostoru
parkoviště u zámku. Její součástí budou foto‑
grafie historických vil se stručnou informací
o jejich vzniku a výjimečných majitelích, kteří
svou přítomností více či méně ovlivnili naši
současnost. V další fázi předpokládáme i „čet‑
bu do ruky“ – průvodce skládačku s fotogra‑
fiemi a stručným popisem staveb. 
l

Děkujeme majitelům vil, kteří s námi
spolupracovali a umožnili profesionální
fotografce architektury Daniele Vokouno‑
vé vstup na svůj pozemek. Jejich vstřícnost
nás velmi potěšila. Prosíme, aby nám za‑
chovali přízeň i nadále, neboť fotografické
práce budou pokračovat i v průběhu roku.
Marcela Šášinková

PS: Pro pořádek dodejme, že mne sice věc
velmi zaujala, ale že ji ve své nápadité hlavě
nosila autorka tohoto článku, Marcela Šá‑
šinková, již hodnou chvíli. Tu a tam tenhle
skvělý nápad připomněla a rozvinula...
Zkrátka, už se na budování stezky vil těším!
Tomáš Novotný

Setkání k projektu sv. Ludmila
Projekt Svatá Ludmila 1100 let se pomalu
rozrůstá, po krůčkách zjišťuje, kam až jej
téma sv. Ludmily a jejího kultu může zavést
a jak rozmanitý a rozsáhlý potenciál se v něm
skrývá. A tento potenciál se již nyní zdá vel‑
mi široký. I pokud vybereme pouhé střípky
se svatoludmilskou tematikou, objeví se zají‑
mavá fakta. Například jediné dva katolické
chrámy, které byly po roce 1989 v Čechách
postaveny a zasvěceny sv. Ludmile, nevznikly
na území středních Čech, které je se sv. Lud‑
milou tolik spojováno, ale na Moravě, kon‑
krétně v obci Suchá Loz a Horní Libochová.
Další pozoruhodností je sledování vývoje
rozrodu, tedy potomků sv. Ludmily až do

KVĚTEN 2016

dnešních dní a tedy i do dnešní společnosti.
Detailně se do rozrodu sv. Ludmily a knížete
Bořivoje můžete začíst na našich interneto‑
vých stránkách. A perličkou ze zcela jiného
oboru je planetka s katalogovým číslem 675,
která se nazývá Ludmilla. Možná právě doba
jejího objevení ovlivnila její jméno. Rok 1908
spadá do jedné z vln zvýšeného zájmu
o kněžnu Ludmilu.
Ohlas života a tradice sv. Ludmily lze tedy
nalézt opravdu v mnoha tématech. Aby se
však projekt neomezil na pouhé střípky, je
třeba společných setkání lidí, kterým je
téma sv. Ludmily blízké, které oslovuje nebo
kteří ho mohou obohatit. A právě hlavním

takovým setkáním k projektu Svatá Ludmi‑
la 1100 let je tento rok úvodní setkání u ku‑
latého stolu „Světice a kněžna Ludmila: Lo‑
kalita – region – svět“. Cílem kulatých stolů
je setkání vědeckých odborníků, duchov‑
ních, ale především také obyvatel regionu,
kteří se o sv. Ludmilu zajímají. Setkání by
mělo navzájem účastníky obohatit a ukázat,
jak lze na první známou kněžnu pohlížet.
Setkání u kulatého stolu se uskuteční
2. 6. 2016 od 13.30 v sále kardinála Berana
v Arcibiskupském paláci. Všichni příznivci
l
sv. Ludmily jsou srdečně zváni. 
Marie Opatrná

www.svataludmila.cz
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Charitativní sbírka na bleším trhu 28. května

SPCCH ROZTOKY
Chodíme pro zdraví a pro radost
(Nordic walking)
termíny vycházek:
» úterý 10. května 2016 v 17 hodin
» úterý 17. května 2016 v 17 hodin
» sobota 28. května 2016 v 9.30 hodin
» čtvrtek 2. června 2016 v 17 hodin

Jarní a podzimní bleší trh je už nějakou dobu stálou součástí společenské‑
ho života v Roztokách a sjíždějí se za ním lidé z široka daleka. Byť se může
zdát, že blešáků je všude spousta, vypadá to, že ten roztocký – v příjem‑
ném prostředí parku, s rozmanitým občerstvením, hrami pro děti a zajíma‑
vou kapelou (pokud ta zrovna neuvízne někde v dopravě na dálnici) – je
něčím výjimečným.

Všechny vycházky začínají i končí v Klubu
důchodců v Havlíčkově ulici,
hole zapůjčujeme za režijní poplatek 10 Kč.
Rukodělné dílny
» čtvrtek 26. května 2016 od 16 hodin –
Malování na hedvábí
» čtvrtek 30. června 2016 od 16 hodin –
Výroba šperků
Kontrolní měření kondice
Měření tlaku, cukru, saturace kyslíku v krvi.
Měření provádí registrovaná zdravotní
sestra se specializací v anesteziologicko
‑resuscitační péči, s dlouholetou praxí na
kardiologii.
Termíny: každý první čtvrtek v měsíci (2. 6.,
7. 7., 4. 8., 1. 9., 6. 10., 3. 11. a 1. 12. 2016),
vždy od 15 hodin
Klubová setkání
povídání se zajímavými lidmi při kávě, čaji
a bábovce
» úterý 7. června 2016 v 15 hodin
Rudolf Šimek – Povídání o bratru Slávkovi,
Levém Hradci, sportu, cvičení a mnohém jiném
Akce probíhají v Klubu důchodců, Havlíčkova 713.
Klub důchodců pravidelně otevřen:
» úterý 14–16 hodin
» čtvrtek 14–16 hodin
www.spcch‑roztoky.cz 

l
Za SPCCH Roztoky

Vladimíra Drdová
předsedkyně

Jarní bleší trh se tentokrát koná v sobotu
28. května. V čase vydání Odrazu už na‑
prosto jistě nebude možné se přihlásit jako
prodejce. Přihlašování, které se tradičně
spouští úderem dne přesně měsíc před ble‑
ším trhem, vyšlo tentokrát na den uzávěr‑
ky. Místa se rozebrala během několika mi‑
nut, v 0.07 bylo plno. Ke konci dne je
přihlášeno přes 100 náhradníků…
Přesto se blešáku můžete účastnit i jinak
než „jen“ jako nakupující. Jeho součástí je
už od počátků charitativní sbírka, po dlou‑
hou dobu zaměřená pouze na prodejce
a jejich neprodané zboží. Letos bude, po‑
dobně jako na podzim, otevřená i komu‑
koli dalšímu. Sbírky budou vlastně dvě –
jedna, pod vedením Mariyi Halats,
poputuje směrem na Ukrajinu, druhá, or‑
ganizovaná skupinou českých dobrovolní‑
ků, do uprchlického tábora v Idomeni. Obě
sbírky jsou na stejném, již zavedeném mís‑

tě, a to na asfaltové cestičce nejblíže k So‑
kolovně mezi prvními dvěma keři.
Darovati můžete:
čisté nepoškozené a suché ob‑
lečení a boty pro děti, ženy i muže (tam
i tam)
n hračky a jednoduché hry, sportovní po‑
třeby pro děti (tam i tam)
n skladné deky, spacáky, ložní prádlo (tam
i tam)
n batohy a větší tašky (Idomeni)
n hygienické potřeby – plínky, mýdlo, šam‑
pony, jednorázové utěrky, dámské vlož‑
ky, odpadkové pytle, potřeby pro mimin‑
ka – lahvičky, krémy proti opruzení
apod. (Idomeni)
Vaše věci jistě ocení, že dostanou místo
l
kontejneru druhou šanci. 
n praktické

Zuzana Šrůmová,

pořadatel blešího trhu
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Levý Hradec v nové turistické sezoně
Vážení sousedé, srdečně Vás zveme na prohlídku Levého Hradce. Turistic‑
ká sezona začíná v neděli 1. května, provázíme od 10 do 18 hodin. Prů‑
vodcovská služba je k dispozici každou sobotu a neděli. Můžete se těšit
na komentovanou vycházku po hradišti, uměleckohistorický popis fresek
v kostele a nahlédnutí k základům původní rotundy. Prohlídky začínají
každou celou hodinu. Bližší informace naleznete na: www.levyhradec.cz.

Náš kostel sv. Klimenta se připojí k progra‑
mu Noci kostelů. Pro roztocké školáky
průvodcovská služba připravila blok Hra‑
dec dětem – edukační program zakončený
znalostním orientačním během po levo‑
hradeckých valech. Odpoledne vyjdeme na

tematickou prohlídku Minulost dávná
i blízká, při níž se seznámíme se vzpomín‑
kami našich sousedů pamětníků. Večer se
můžete těšit na pestrý kulturní program.
Kdo by nestihl přijít v pátek 10. června,
může navštívit Nedělní dozvuky Noci kos‑

telů. Všichni roztočtí občané všech věko‑
vých kategorií mají v neděli 12. června volný
vstup na prohlídky s průvodcem. Pro děti
bude odpoledne nachystané malé tvůrčí zá‑
koutí na pódiu před kostelem. Bližší infor‑
mace k Noci kostelů budou vyvěšeny na
vývěsních plochách, viz plakátek.
Přijďte na prohlídku národní kulturní
památky, která je součástí našeho města.
l
Přijďte na Levý Hradec! 
Za průvodcovskou službu

Marcel Ramdan

Turistické značení na Řivnáč a ještě dál
S Klubem českých turistů jsme připravili
nové značení cest do nejbližšího roztocké‑
ho okolí. Jedna cesta značená žlutě povede
přes zdejší pravěké hradiště k zámku ve
Statenicích (cca 6,5 km) až k rotundě na
Přední Kopanině (cca 11 km). Cesta mimo
jiné povede přes dětská hřiště, například

lanové hřiště Švestkovna v Úholičkách. Ve‑
dle nového značení bude prodloužena ze‑
lená turistická značka z dolních Roztok,
která zavede výletníky k železniční zastáv‑
ce Úholičky a k přívozu v Podmoráni.
Můžete se těšit na propojení kostela sv.
Klimenta s románskou rotundou sv. Máří

Magdalény, tedy Levého Hradce s Přední
Kopaninou. Přímo v Roztokách bude za‑
značena cesta z Levého Hradce na Řivnáč.
Značení by mělo být hotové na začátku
l
července. 
Za průvodcovskou službu

Marcel Ramdan

Na roztockých lokalitách proběhla obnova cenných teplomilných stanovišť
Společná tisková zpráva Sdružení Roztoč, z. s., a Beleco, z. s.,
ze dne 28. 4. 2016
Tento týden končí po téměř dvou letech obno‑
va vřesovišť na lokalitách přírodní rezervace
Roztocký háj – Tiché údolí a vrch Řivnáč
v rámci projektu Obnova dlouhodobě neudr‑
žovaných biologicky cenných mokřadních
biotopů a vřesovišť. Tento projekt byl podpo‑
řen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Nor‑
ska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz
a www.eeagrants.cz. Na ploše několika hekta‑
rů došlo k odstranění náletových dřevin a byla
zde zahájena pastva ovcí a koz. Spolu s akcemi
konanými pro místní veřejnost Sdružením
Roztoč ve spolupráci s Beleco, jako výpravy do
krajiny či Prázdniny na stepi pro děti, brigády
či přednášky s ukázkami pastvy, se podařilo
v Roztokách vybudovat chodidlárium přímo
v Roztokách u prostor Roztoče a piknikovou
zónu na vrchu Řivnáč.
Zarůstání. Neobhospodařování. To jsou
hlavní hrozby pro cenná stanoviště v okolí
města Roztoky u Prahy, kde se nacházejí
cenná teplomilná stanoviště se zanikajícími
fragmenty skalních stepí. Jak uvádí Pavel
Marhoul, Beleco, který v projektu obnovní práce koordinuje, „jak v přírodní rezer‑
vaci Roztocký háj – Tiché údolí, tak na vrchu
Řivnáč probíhala historicky pastva – v Ti‑
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chém údolí soukromá, na vrchu Řivnáč
bývala obecní pastvina (tzv. draha). Pastvi‑
ny byly opuštěny před několika desetiletími
a postupně z větší části zarostly náletovými
křovinami. Z původně rozlehlých vřesovišť
zbyly již pouze fragmenty, které se viditelně
každým rokem zmenšují. Vřesoviště jsou
v současnosti přestárlá s nízkým stupněm re‑
generace a hrozí jejich vymírání. Přesto jsou
skalní step a vřesoviště v Roztokách přírodo‑
vědně mimořádně významná území s výsky‑
tem řady vzácných a ohrožených druhů.“
Včasným zavedením vhodných obnovných
a údržbových zásahů lze negativní procesy
úspěšně zvrátit.
Klíčový pro dlouhodobou obnovu a ochra‑
nu těchto cenných stanovišť je i vztah míst‑
ních lidí k těmto místům, porozumění jejich
hodnotě a zapojení do jejich ochrany. Právě
to je silná stránka Sdružení Roztoč, které se
v Roztokách dlouhodobě zapojuje do spole‑
čenského dění a které tímto projektem pro‑
pojilo kulturní a společenské aktivity s těmi
ochranářskými. „Posilování dobrého vztahu
k místu, kde žijeme, a uvědomění si jedineč‑
nosti našeho kraje, je jeden z pilířů naší čin‑
nosti. Díky aktivitám projektu jsme místním

lidem pomohli objevit nová místa a ,prohléd‑
nout‘ si je nejen očima procházejících návštěv‑
níků. Naši lektoři dokázali výjimečnou for‑
mou propojit vnímání krajiny s uměleckými
aktivitami. Pro děti i dospělé připravili umě‑
lecké instalace v krajině, zážitkové cesty pro
všechny smysly, povídání o paměti krajiny
a mnohé další,“ vysvětluje Dita Votavová, ko‑
ordinátorka za Sdružení Roztoč.
Díky zájmu místních lidí, Městského úřa‑
du Roztoky i Krajského úřadu Středočeské‑
ho kraje jako příslušného orgánu ochrany
přírody budou vybrané aktivity projektu
pokračovat i po jeho skončení – nejen past‑
va a vyřezávání, ale i akce pro veřejnost, na‑
příklad letní tábor Prázdniny na stepi. 
Odborné kontakty:
Pavel Marhoul, zoolog a koordinátor ma‑
nagementových prací, Beleco,
pavel.marhoul@beleco.cz, tel. 773 540 010
Dita Votavová, koordinátorka publicity
a osvětově‑vzdělávacích aktivit, Sdružení Roz‑
toč, dita.votavova@roztoc.cz, tel. 775 889 940
Lenka Vokasová, koordinátorka projektu,
Beleco, lenka.vokasova@beleco.cz,
l
tel. 602 750 309
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Bosé nožky v akci
Nohy jsou našimi kořeny, které nám umožňují kontakt se zemí. Jsou naší
základnou, která nás nese po celý život. Naše nohy mají „dar“ velkého cítě‑
ní a vnímání, záhy je však obujeme do bot, a tím tuto schopnost postupně
ztrácíme. A nejen to, „ochuzujeme“ i centrální nervovou soustavu o mnoho
cenných informací, které jí nohy předávají, a které pak nemohou zpětně
ovlivňovat pohybové chování našich nohou a celého našeho těla.

Všichni dobře známe, jaké to je chodit „bo‑
sky“ v mokré trávě nebo po kamíncích. Naše
tělo se bude v každém z těchto případů pohy‑
bovat jinak. Nebo si to už nepamatujete,
protože bosi nechodíte? A co děti? Znají
tento pocit? A chodí někdy bosy?
Lidská noha funguje jako opěrná část těla
a v případě porušení její funkce dává vznik
řadě patologií. Po srdci je nejzatíženějším tě‑
lesným orgánem, ale také zanedbávanou
částí těla. To, jak důležité nohy jsou, zjistí
řada lidí teprve tehdy, když nastanou první
bolesti. Téměř každý druhý dospělý kráčí ži‑
votem na nemocných nohou. Mnozí právě
proto, že si vypěstovali nesprávné návyky
v dětství. Na vývoj nohy dětské populace má
nepříznivý vliv nedostatek pohybu, nevhod‑
ná obuv, chůze po umělém povrchu apod.,
což způsobuje ochabnutí svalů na nohou.
Důležitým faktorem je prevence – správné
zacházení s vlastníma nohama. Aby nohy
byly zdravé, potřebují pohyb. Nejen pro již

poškozené, ale také pro zdravé nohy je proto
dobrá pravidelná gymnastika nohou. Při po‑
hybu se zvýší prokrvení a tkáně jsou lépe zá‑
sobovány kyslíkem, zvýší se pohyblivost prs‑
tů a celkově se posílí svalstvo nohy.
Novorozenci mají v prstech výrazný
úchopový reflex, a proto s nimi lze gymnas‑
tiku nohou provozovat od narození po celý
zbytek života. Pokud si noha uchová svou
původní pohyblivost a vytvoří silné sval‑
stvo, naprosto se minimalizuje riziko zraně‑
ní, poškození v důsledku špatného držení
těla a vad chůze. Především ohybače prstů
nohy na spodní straně chodidla poskytují
oporu a pružnost nožní klenbě. Bohužel
jsou v botách silně fixovány, a proto se příliš
neposilují.
„Začít a vytrvat“, tak by mohlo znít heslo,
s nímž lze právě v mládí – tedy u dětí – polo‑
žit základy zdravé chůze.
Pokud se chcete dozvědět více o vývoji
dětské nožičky, přijďte si poslechnout

přednášku MUDr. Marie Součkové, od‑
bornice na podiatrii a ortopedii a prezi‑
dentku České podiatrické společnosti, kte‑
rá se koná 12. května od 16 hodin
v zasedací místnosti MÚ Roztoky, s mož‑
ností screeningu nohou a konzultace.
Cvičení pro zdravé nožičky – cvičení pro
správný vývoj nožiček u malých dětí. Hra‑
vou formou pomocí speciálních cviků
s využitím říkanek a aktivní gymnastiky
procvičíme nožičky, potažmo celé tělo.
Použijeme různé pomůcky a využijeme
speciální mobilní chodníček pro bosé
nožky. Cvičení podporuje utváření vní‑
mání, pohyblivosti a posilování správných
pohybových stereotypů a hlavně správné
utváření funkce nohy. Lekce jsou vhodné
především pro děti ve věku 2 až 6 let, ne‑
boť v tomto období se nožička vyvíjí nej‑
více, ale zacvičit si mohou i starší děti
a rodiče.
První ukázková lekce zdarma se uskuteční
v úterý 17. května od 15.15 do 16.00 hod
v tělocvičně pod školní jídelnou. Poté
bude probíhat cvičení každé úterý až do
konce června. Rezervace předem na tel.
727 908 732 nebo na betty@email.cz.  l

Alžběta Kořínková
V textu byly použity úryvky z časopisu
Podiatrické listy 1/2011
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ROZTOKY
Město Roztoky a spolek Roztoky - město pro život

Vás srdečně zvou na slavnost

DĚTSKÝ DEN
V pátek 3. června 2016 od 13 hodin
v parku na Tyršově náměstí
Celým odpolednem Vás bude provázet

BERUŠKA BAND
(zpívání, tancování, soutěže)

VYSTOUPENÍ SBORU ROZTOCKÉ DĚTI
VYSTOUPENÍ TANEČNÍ SKUPINY ZUŠ
15:00

DIVADÉLKO ROMANETO

POUŤOVÉ ATRAKCE - vybraná atrakce zdarma
DĚTSKÁ HISTORICKÁ STŘELNICE - kuše, házedla,
skákadla - zdarma
UKÁZKY HASIČSKÉ TECHNIKY - SDH Roztoky
VÝTVARNÁ DÍLNA, MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ,
DĚTSKÝ KOUTEK, OBČERSTVENÍ
SOUTĚŽNÍ ÚKOLY S ODMĚNAMI

Vstup volný
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Klub železniních modelá, Nádražní 89, 252 63 Roztoky u Prahy



























Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a město Roztoky zvou na

MUZEJNÍ NOC
Národní zahájení festivalu

20. 5. 2016 / areál zámku
16.00
16.30
17.00–17.50
18.00
19.00
19.30
20.30–21.15
21.30

Zahájení Muzejní noci
Vystoupení Ewy Farne s doprovodem
Projevy hostů
Roztoč – vystoupení dětí
Blabuburo – bubenická show
Smyčcové kvarteto BBQ
Richard 3 – s jídlem roste hrb – komická variace na zlé téma divadla Tichý jelen
Žongléři + ohňová show

Průběžně: dílny pro děti, prohlídky zámeckých expozic, Ateliéru Zdenky Braunerové a výstavy – Hry a klamy, Papírová hračka ,
Památky s příběhem - obnovené památky Středočeského kraje (na Půdě), Roztoč - přehlídka animovaných filmů (vedle IC)– zdarma
Změna programu vyhrazena

KVĚTEN 2016
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KULTURA

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.
Roztoky, Zámek 1, tel. 233 029 011,
e‑mail: muzeum@muzeum‑roztoky.cz
Otevřeno: st–ne 10–18 hod.
V návštěvní době je otevřena kavárnička
„Pro Vás“.
Knihovna muzea otevřena: st 8.00–12.00
a 12.30–16.30 hod.
Vstupné: Ateliér ZB, Výstavy, Zámek – zá‑
kladní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné (2 do‑
spělí + max. 4 děti) 130 Kč.
VÝSTAVY:
n do

7. 8. 2016: PAPÍROVÁ HRAČKA: vý‑
stava, kterou byste si měli střihnout – to
nejlepší ze sbírek Muzea hraček manželů
Pecháčkových … Galerie/Kabinet
n 13. 5. – 10. 7.: HRY A KLAMY – věda je

zábavná! – experimentujte a hrajte si
s iQ Parkem …Velká výstavní síň
AKCE:
n 8.

5. (9.00–17.00) VETERÁNI 2016 –
37. ročník soutěže elegance historických
vozidel … Park muzea
n 10. 5. v 19. 00 Komorní orchestr Dvořá‑
kova kraje – koncert ke 40. výročí založení
… Historický sál
n 20. 5. (16.30–22.30) MUZEJNÍ NOC –
národní zahájení festivalu v Roztokách!
JIŽ BRZY:
n 4.

6. od 12.00 Zámeček – festival muzej‑
ních žánrů … Areál muzea
n 6. 6. od 19.00 Tango se Soňou Červenou –
v zajetí rytmu … Historický sál

n 19. 6. v 17.00 Filharmonický komorní or‑

chestr ladí – koncert před odletem do Ja‑
ponska … Nádvoří zámku
Změna programu vyhrazena.
Více informací na www.muzeum‑roztoky.cz
Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy, p. o., přijme na období červen
až září brigádníky na dohled ve výstavách; 80 Kč/h; vhodné pro důchodce.


l

Kontakt:

Marcela Uhlíková
(uhlikova@muzeum‑roztoky.cz;
tel. 233 029 041)

Papírová hračka v Roztokách
Středočeské muzeum zve na výstavu, kterou byste si měli střihnout!

Papírové hračky jsou obecně považovány
za objekty sloužící pouze k dočasné zábavě
dětí i dospělých. Jejich tradice pochází
z Dálného východu. Dělíme je na skládač‑
ky, vystřihovánky, makety a plastické ob‑
jekty z papíroviny… V Galerii/Kabinetu
Středočeského muzea v Roztokách u Prahy
jsou papírové unikáty ze sbírky manželů
Pecháčkových k vidění na výstavě PAPÍ‑
ROVÁ HRAČKA od 15. dubna do 7. srpna
2016, od středy do neděle, 10–18 hodin.
Papírové hračky mají dlouhou historii,
pestrou škálu druhů a často se stávají sbě‑
ratelskými objekty. První papírové sklá‑
danky tzv. origami pocházejí z Dálného

Co možná nevíte:
n Dokladem velké popularity papírových
skládanek origami je i Pomník dětským
obětem atomové bomby v Hirošimě –
Děvčátko skládající jeřába…
n V roce 1547 se ve vojenské příručce
hraběte ze Solms‑Lich objevují první
trojrozměrné vystřihovánky, které jsou
určeny k výuce skládání vojenských
stanů a ležení…
n Ve druhé polovině 18. století se staly
populárními ploché pohyblivé figury,
tzv. hampelmani…
n Vystřihovánky panenek k oblékání
z papíru byly poprvé uvedeny Anglii,
v módním Journalu v roce 1791; šlo
o poměrně drahou novinku…
n Mezi papírové hračky paří i papírové
„jesličky“, první vznikly v Evropě
v 17. století…
n V roce 1860 byl sestrojen první stroj
na vykrajování puzzle…
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východu, tedy z oblasti, kde byl papír obje‑
ven. Zatímco dnes jde o populární ruko‑
dělné umění, původně bylo origami urče‑
no k výzdobě chrámů. Už v 15. století se
začínají objevovat první papírové modely
a vystřihovánky, svou roli zde sehrálo zdo‑
konalení tiskařské techniky a rozšíření tis‑
ku svatých obrázků. Nejstarší známou vy‑
střihovánkou v Evropě jsou z roku 1470 dvě
opice jedoucí na koni, které bylo možno
složit do tvaru větrníčku, jenž byl poháněn
teplým vzduchem z kamen. V 18. století se
v západní Evropě začaly tisknout první pa‑
pírové převlékací panenky. Ovšem papíro‑
vé vystřihovánky nebyly jen hračkou pro
děti. V roce 1802 vyšla kniha zabývající se
kreslením staveb, sloužila především archi‑
tektům a stavitelům pro názornou prezen‑
taci projektů. Pozoruhodným dokladem
dobové obliby papírových objektů je
i Langweilův model Prahy z dvacátých let
19. století. Období 1. světové války přines‑
lo velký zájem o vystřihovánky vojáků
a papírové modely vojenské techniky. Za
zlatou éru tvorby hraček z papíru se dá
označit období od konce 19. až po první
polovinu 20. století, vystřihovánky na
svých stránkách přinášela po válce celá
řada nově vzniklých časopisů.
U nás se historie papírové hračky začala
psát za první republiky. Ovšem skutečná
modelářská vlna přišla až s počátky vydává‑
ní časopisu ABC (v lednu 1957), který obje‑
vil „papírového krále“, architekta Richarda
Vyškovského. Na jeho papírových mode‑

lech vyrostla nejedna generace. (Richard
Vyškovský se narodil 13. 7. 1929 ve Vídni.
První papírový model – Karlštejn, dobývání
hradu – vydán v roce 1968. Do roku 2009
připravil více než 600 modelů, které před‑
stavují na 1500 tiskových stran.) V druhé
polovině 20. století se staly populárními
dětské časopisy Mateřídouška nebo ABC,
z příloh se dala postupně slepovat malá pa‑
pírová divadla.
Manželé Miroslava a Jiří Pecháčkovi si
s papírovými hračkami „hrají“ již přes
20 let. V Roztokách návštěvníci uvidí více
než 200 unikátních exponátů z jejich sbír‑
ky, ty nejstarší pocházejí z let 1870–1880,
ty nejnovější si zcela jistě pamatujeme ze
svého dětství. Součástí výstavy je tvořivý
l
koutek pro děti. 
Marcela Uhlíková
PR – informační a tiskové vztahy
Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy, p. o.
uhlikova@muzeum-roztoky.cz
Tel. 733 710 567, 233 029 041
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Marika Singers předávají energii
Snažím se českou mentalitu probudit temperamentním duchem, říká
Marika Divišová v pořadu Slovo o hudbě (10. 2. 2015 Český rozhlas
stanice Vltava) a prozrazuje v rozhovoru mnohé z receptu, jakým
způsobem a směrem sbor vede.

I v roce 2015 to sbormistryně a umělecká
vedoucí krůček po krůčku s jasnou před‑
stavou tlačila kupředu. Promyšlené budo‑
vání repertoáru mnoha žánrů, kde se klou‑
bí tradiční i moderní vokální tvorba,
ukázky etnických kultur, se skladbami
z pokladnice duchovní hudby. Taková pes‑
trost pak umožňuje velkou dramaturgic‑
kou kreativitu, a to sestavit program citlivě
šitý na míru každé příležitosti.
Těch příležitostí, koncertů, bylo v loňském
roce přesně 15, v Praze a blízkém okolí, ale i ve
vzdálených místech. Potvrdilo se, že se diváci
k vokálnímu tělesu vracejí a organizátoři posí‑
lají pozvánky opakovaně. Vyzdvihnout za‑
slouží zejména charitativní koncerty – napří‑
klad na podporu festivalu Sadská dětem,
Domácího hospicu Athelas v Písku nebo Do‑
mova Alzheimer v Roztokách. O adventu se
pak již tradičně rozezněly sály v Korunní ulici
v Praze a na zámku v Průhonicích.
Vedle kvalitního repertoáru je charakteristika
vokálního tělesa Marika Singers postavena na

efektu střídání a prolínání sólových a sboro‑
vých partů. Z velkého sboru se „vyloupla“ dvě
menší uskupení – mužský Voices a ženský
Cocktails, mající i svá samostatná vystoupení.
Silný zážitek však poskytují především kombi‑
nované aranže, kde se hlasové party nevšedně
propojují a velké těleso sólisty efektně podpo‑
ruje. Radost z takové harmonie je obrovským
prožitkem pro členy sboru a sáláním se pak
přenáší na diváky. Povedená interpretace pís‑
ně někdy vede i k potlesku vestoje, a to je nej‑
lepší odměnou za obrovské množství práce
a investovaného času.
Také letos sbor pokračuje v intenzivní
práci z roku předešlého. Kromě jiného bude
po dvou letech opět reprezentovat Roztoky
v zahraničí – po Itálii (2010), Francii (2012)
a Slovensku (2014) vyráží na letní turné do
Německa. Do té doby se ale opakovaně vrátí
do Sadské i do Písku a v okolí Roztok je
možné navštívit koncerty ve Velkých Příle‑
pech (3. 6. 2016 v 19.30) a v Praze (12. 6. od
19.00 v hotelu International).

Přijďte si vyzkoušet, jestli jsou Marika Sin‑
gers opravdu schopni předat kus své ener‑
gie divákům. Z prožitku, který sami ze zpě‑
vu a harmonie cítí. 
l

Iva Syslová

Iva.syslova@email.cz

Tango se Soňou Červenou
Dovoluji si vás pozvat na mimořád‑
né setkání se Soňou Červenou, které
se koná v pondělí 6. června 2016 od
19 hodin v Historickém sále
Středočeského muzea.
Paní Soňa Červená, jedinečná operní
pěvkyně, herečka a nositelka řady
ocenění, bude mít v Roztokách svůj
recitál. V pořadu zazní její oblíbené
písně, šansonya básně.
Doprovázet ji bude soubor Bona
Fide Tango. Součástí programu je
také ukázka argentinského tanga
v podání předních tanečníků.
Vstupenky bude možné zakoupit
v předprodeji od 10. května v ob‑
chodě Pasparty a rámy – Helena
Chvojková, Tyršovo nám. 380, Roztoky.
l
Jednotné vstupné činí 400 Kč. 

Václav Pavlík
INZERCE

KVĚTEN 2016

23

KULTURA
KULTURNÍ KALENDÁRIUM – KVĚTEN–ČERVEN
15. 4. – 7. 8. 2016

Papírová hračka – výstava ze sbírek manželů Pecháčkových.

Středočeské muzeum, Roztoky

13. 5. – 10. 7. 2016

Hry a klamy – experimentujte a hrajte si s IQ parkem

Středočeské muzeum,
velká výstavní síň

So 14. 5.

Kde je únětický sládek, tam je Ivan Mládek – 5 let znovuotevření únětického
pivovaru Od: 13.00 hod.

Únětický pivovar, Únětice

Ne 15. 5.

Rodina se baví – dětské divadélko Inka Rybářová.
Od: 16.00 hod.

CVA, Velké Přílepy

St 18. 5.

Hravé čtení s Adélou.
Od: 16.15 hod.

Městská knihovna, Roztoky

Čt 19. 5.

Absolventský koncert žáků ZUŠ.
Od: 18.00 hod.

Historický sál roztockého zámku

Pá 20. 5.

Muzejní noc – národní zahájení festivalu v Roztokách.
Od: 16.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

Pá 20. 5.

David Kraus a kapela Davida Krause – info o vstupenkách v kavárně,
počet míst omezen. Od: 20.00 hod.

Café bar Eiffel, Tyršovo nám., Roztoky

So 21. 5.

Jíst spolu 2 – společný oběd před budovou MÚ (Na Ovčíně).
Od: 12.30 hod.

Před MÚ, Na Ovčíně, Roztoky

Po 23. 5.

Laco Deczi & Celula New York - info o vstupenkách v kavárně, počet míst omezen.
Od: 20.00 hod.

Café bar Eiffel, Tyršovo nám., Roztoky

Út 24. 5.

Taneční představení žáků tanečního oddělení ZUŠ.
Od: 18.00 hod.

Multifunkční sál ZŠ, Roztoky

Út 24. 5.

Pálí nás palmový olej? Dokument v rámci ozvěn festivalu Země na talíři.
Od: 18.30 hod.

Městská knihovna, Roztoky

St 25. 5.

Divadelní večer na půdě Středočeského muzea – divadelní vystoupení kroužků
Sdružení Roztoč. Od: 18.00 hod.

Půda Středočeského muzea

Pá 27. 5.

Příběh lesa – kino pro děti.
Od: 15.00 a 17.00 hod.

Kino Velké Přílepy

Pá 27. 5.

Muž na laně – kino.
Od: 19.00 hod.

Kino Velké Přílepy

So 28. 5.

Jarní bleší trh – tržiště s hudbou a občerstvením, více na www.blesak-roztoky.cz
Od: 9.00–15.00 hod.

Park na Tyršově náměstí, Roztoky

So 28. 5.

Pohádkový les.
Od: 10.00 hod.

Tiché údolí, Roztoky

Ne 29. 5.

Vernisáž na půdě Středočeského muzea – výstava celoročních prací výtvarných
kroužků Roztoč. Od: 17.00 hod.

Půda Středočeského muzea

Čt + Pá
2.–3. 6.

Přílepské ladění III – hudební festival.
Od: 19.00 hod .

Sál domu U Korychů
a CVA Velké Přílepy

Pá 3. 6.

Den dětí s Beruška Bandem – den plný soutěží a písniček, divadélko Romaneto,
vstup volný. Od: 14.00 hod.

Tyršovo náměstí, Roztoky

Pá 3. 6.

Koncert Marika Singers.
Od: 19.30 hod.

Velké Přílepy

So 4. 6.

Výstava modelové železnice – Vysočany- Libeň
Od: 10.00–17.00 hod.

Klubovna KŽM, 2. budova nádraží,
Roztoky

So 4. 6.

Dětský den s myslivci – hry a soutěže o ceny.
Od: 8.30 hod.

Holý vrch, Únětice

So 4. 6.

Zámeček 2016 – letní festival pro celou rodinu plný hudby, her a jiné zábavy,
vstupné dobrovolné. Od: 12.00 hod.

Zámek, Středočeské muzeum Roztoky

Po 6. 6.

Tango se Soňou Červenou – v zajetí rytmu.
Od: 19.00 hod.

Historický sál, Středočeské muzeum

Út 7. 6.

Klubová setkání – Rudolf Šimek – povídání o bratrovi Slávkovi, o Levém Hradci aj.
Od: 13.00 hod.

Klub důchodců, Havlíčkova 713

St 8. 6.

Festival animovaných filmů – Roztočená premiéra – nové filmy studia Anima
Roztoč, více na www.roztoc.cz

Kino Bio Oko

So 11. 6

Roztocké pivní slavnosti – hrají kapely Bluesberry, Jimiband, Pakáš a And the end,
občerstvení, atrakce. Od: 14.00 hod.

V parku na Tyršově nám.

Ne 12. 6.

Evelínka se učí uzdravit – dětské divadélko Pod čepicí.
Od: 16.00 hod.

CVA Velké Přílepy

Koncert Marika Singers.
Od: 19.00 hod.

Hotel Intenational, Praha 6

Ne 19. 6.

Filharmonický komorní orchestr ladí – koncert.
Od: 17.00 hod.

Nádvoří zámku, Roztoky

Ne 26. 6.

Hurá na prázdniny – Beruška Band – pohádkové odpoledne pro malé i velké.
Od: 15.00 hod.

Občerstvení U Šraněk, Roztoky

Ne 12. 6.
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Nabízíme vám výběr z nově zakoupených knih.
BELETRIE

NAUČNÁ

Diamond, L., Bude to dobrý rok
Duchovny, D., Kráva nebeská
(pohádka pro dospělé)
Cabicar, M. M., Dítě školkou
povinné (humorné příhody oči‑
ma odvážného otce)

Erisman, P. , Alibaba. com (příběh
největšího on‑line tržiště světa)
Harmachová, J., Od patchwor‑
ku po artquilt
Stolze, C., Nemocní z léků
(Když antibiotika vyvolávají de‑
presi, hypnotika demenci a an‑
tihypertenziva impotenci.)

HISTORICKÉ

Harrod
‑Eagles, C., Dynastie
Morlandů (35 dílů darováno
paní B., děkujeme)
Roth, H., Říkej tomu spánek
DETEKTIVKY

Březina, J., Na kopci
Dugoni, R., Hrob mé sestry
Preston, D. J., Child, L., Karmí‑
nový břeh
PRO DĚTI

Hawking, L., Hawking, S. W.,
Jirka a neprolomitelná šifra
Niklíčková, A., Sněhurka (zvu‑
ková knížka)
Saxon, V., Ledové království

PROGRAM NA KVĚTEN

18. 5. 16.15 Hravé čtení s Adélou
21. 5. 12.30 Jíst spolu 2 – společ‑
ný oběd před budovou MÚ (Na
Ovčíně)
24. 5. 18.30 Pálí nás palmový
olej? (Dokument v rámci ozvěn
festivalu Země na talíři)
Změna programu vyhrazena.
Informace o programu a mnoho
dalšího můžete zjistit osobně
v knihovně, na plakátovacích
plochách města či na webu
l
knihovna.roztoky.cz 
Za městskou knihovnu

4. června
od 12 hodin
festival

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

vstupné
dobrovolné

Zámecek 2016
Top Dream Company (soul-funk)
Wolfjam (street jazz)
BomBarďák (Příhody kluka BomBarďáka)
Dora Bondy & Bondages (písničkářka)
Romba (čardášová muzika)
Vasilův Rubáš (folk-punk)
Twisted Rod (rockabilly)

Doprovodný program:
šermíři, divadlo, slackline, taekwondo,
lego-robotika, modelářská dílna, RC modely,
trampolína, lidová řemesla, dobrovolní hasiči,
africké bubny, výtvarné dílny, program nejen
pro seniory a mnoho dalšího.

Pořádá RR, z.s., město Roztoky,
Středočeské muzeum Roztoky

Městská knihovna informuje

Mgr. Michal Špaček

INZERCE

SPIRI
TU
KVIN AL

Příl
eps TET
ké
lad
ění
III.

2.června2016 od 19:00hod.
sál domu U Korychů
3.června 2016 od 19:00 hod.
budova CVA Velké Přílepy
Dále účinkují:

Marika Singers

vokální soubor Chláchol

ZUŠ pěvecký sbor Libčice nad Vltavou
ZUŠ pevecký sbor Kralupy nad Vltavou
Pěvecký sbor Scandula Libčice nad Vltavou
předprodej vstupenek od 28.4.2016 v podatelně OÚ

KVĚTEN 2016

vstupné 150 Kč
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Školní okénko
Vážení rodiče,
momentálně jsme sice teď všichni učitelé
napjati, jak dopadne konkurz na nového
ředitele/ku školy, ale to nic nemění na tom,
že pomalu začínáme v práci finišovat
a tedy zároveň chystat nové učebnice a po‑
můcky pro další školní rok. Úplně nově se
bude od září poprvé učit anglický jazyk
v celé škole, nově tedy i ve druhé třídě, loni
se totiž začalo s Aj v 1. třídách.
V tomto čísle Vám samozřejmě jako
vždy přinášíme ukázky z bohaté činnosti
nejen se žáky ve škole při výuce, ale i ze za‑
jímavých akcí mimo školu, ze školní druži‑
ny i školní jídelny. Žáci, kteří dělali přijí‑
mací zkoušky na střední školy či gymnázia,
už teď vědí, jak dopadli, a Vy se zase může‑
te dozvědět závěrečné informace o prospě‑
chu svých dětí na posledních třídních
schůzkách, které se konají 16. a 17. května.
Pak už jen proběhnou školy v přírodě, zá‑
věrečné absolventské práce žáků 9. tříd,
pár závěrečných testů a letní prázdniny
jsou na dosah. Hezké počtení přeje
Věra Zelenková

Putování na Skalku

V neděli 10. dubna jsme časně ráno vyrazili
na jarní výlet za barokními památkami
v krajině. Nejprve jsme si prohlédli kostel
v Mníšku, kde nás provedla paní průvodky‑
ně, která se narodila a do školy chodila
u nás, v Roztokách. Bylo to hezké shledání.
Nejvíce nás tu zaujal Brandlův obraz, který
byl původně stropní freskou. Krátce jsme se
zastavili na zámku a pak jsme už šplhali
do kopců. Na Skalce jsme si prohlédli opra‑
vený kostel a klášter s poustevnou i křížo‑
vou cestu, vyprávěli jsme si o historii tohoto
místa a o jeho současné podobě. Také jsme
se tu naobědvali, kluci se snažili v jezírku
objevit nějakou rybu, ale byli tam jen pulci.
Dál jsme putovali lesem a hráli hry, na roz‑
cestí jsme pak odbočili na Babku, kde nás
čekala skalní rozhledna a pod ní pařezové

pole. Ve vlaku jsme pak luštili pracovní listy,
neboť tam bylo příjemné teploučko a sucho.
Někdo nad křížovkou skoro až usnul. Byl to
dlouhý jarní výlet.
Poutníci z kroužku Putování

Vítání jara

Jaro jsme u nás přivítali v obrázcích, sázeli
jsme rostlinky a pozorovali na vycházkách
měnící se přírodu. Jako každý rok jsme vy‑
provodili zimu k Vltavě a poslali Smrtku co
nejdál po vodě. V době ředitelského volna se
v tělocvičně hrálo, tančilo a zpívalo s cimbá‑
lovou muzikou Muzička. Protože se 22. břez‑
na slavil Světový den vody, i naše společná
dílna nesla název Voda, voděnka. Naučili
jsme se také nová říkadla, která se určitě
v pondělí hodila chlapcům při koledování.
Navštívili jsme rovněž levohradecký kostel,
který byl velikonočně vyzdobený, i žalovskou
ovčí babičku, kde jsme viděli čerstvě naroze‑
ná jehňátka. Ve středu 7. dubna k nám přijel
Honza Hrubec se svou pohádkou Honza
a drak, která se dětem velice líbila. Pomáhaly
Honzovi zachránit princeznu, a tak nakonec
všechno dobře dopadlo. Čeká nás jarní pře‑
chod Řivnáče, výlet za včelkami a výlet
na Loučeň či na Okoř a mnoho dalšího, na co
se můžeme těšit.
Žalovská školní družina

Američtí studenti u nás

V březnu jsme přivítali 21 amerických vy‑
sokoškolských studentů s jejich profesor‑

kami. Žáci 9. B seznámili studenty s našimi
českými velikonočními tradicemi – malo‑
váním vajíček, pletením pomlázky atd.
Studenti ochutnali velikonočního beránka,
kterého výborně upekla Adéla Dvořáková.
Matouš Malý a Adam Turner ze 7. A si při‑
pravili vlastní prezentaci o sobě a vtipný
kvíz, kdy američtí studenti hádali správ‑
nou odpověď. Na oplátku nás studenti po‑
bavili, když česky zazpívali písničku „Táto,
mámo, v komoře je myš“. Všichni si vzá‑
jemně zatleskali a ve skupinkách začala
volná diskuse.
Studenti navštívili i naše menší žáky
ve 4. B a povídali si s nimi. Bylo úžasné po‑
zorovat dětskou bezprostřednost, kdy naši
žáčci plynule odpovídali a rozuměli tomu,
na co se jich američtí studenti ptali.
Na amerických studentech mě zaujalo, že
se snažili mluvit česky. Povídali jsme si an‑
glicky o fotbale, o hokeji a o populární
hudbě.
Bylo to super. Povídali si s námi a na to,
že to byli Američané, tak uměli dobře čes‑
ky. Jsme poctěni, že navštívili naši třídu.
Rádi bychom se za nimi podívali do Ame‑
riky. Fotografie jsou ve fotogalerii na webo‑
vých stránkách školy.
Michaela Černá a žáci 4. B

Pohádkový týden

Pro některé z nás je oběd jasným bodem
v pracovním dnu. V jednom týdnu měsíce
dubna si kolektiv pracovnic školní jídelny
připravil jídelníček vskutku „pohádkový“.
Jídla s pohádkovými názvy, jako např.
Rumcajsovy broky v rajské omáčce nebo
Špagety Štaflíka a Špagetky se sýrem, neby‑
ly pouze lákadlem pro děti. Jídlo vydával
Rákosníček, Špagetka, Kočička a další po‑
hádkové bytosti. Pokud ještě strávník
správně odpověděl na 2 soutěžní otázky,
obdržel sladkou odměnu.
Dětem i nám dospělým strávníkům pohád‑
kově chutnalo a kuchařkám díky za gastrono‑
mický pohádkový týden. Fotografie z akce
hledejte na www.zsroztoky.cz – fotogalerie.  l
M. Bartulíková

Jaro ve Václavce
Jaro jsme ve školce Hlídání Václavka přiví‑
tali setím osení. Každé dítě si dalo na za‑
hradě zeminu do květináče a zaselo obilí.
Společně jsme pak ve školce zalévali, sledo‑
vali každým dnem, jak roste, tety pak kvě‑
tináč ozdobily krepákem, děti si zapíchly
své vyrobené zápichy a hrdě si nesly domů.
Pro děti s rodiči jsme připravili Velikonoční
dílničku. Malovali společně vajíčka na několik

26

způsobů, každý se naučil a upletl si pomlázku
s lektorem pedigu Evženem Novákem, díky
paní Sosnovcové jsme zdobili perníčky. Na zá‑
věr si děti složily papírový košíček, jarně ho
ozdobily a odnesly si v něm své výtvory domů.
Rodičům jsme předvedli, co se děti ve školce
naučily. Měly jsme zrovna dopravní téma –
takže to byly básničky a písničky o letadlech,
autech a nechyběla klasika „Jede, jede mašin‑

ka“. U toho se děti tak rozřádily, že se smíchy
mašinka několikrát úplně rozpadla.
K dopravnímu tématu jsme navštívili
představení „Nejlokomotivovatější loko‑
motiva“ v Praze na Hlavním nádraží. Už
samotná cesta vlakem a projití si dvou ná‑
draží byl zážitek. A pohádka? Zmoderni‑
zovaná klasická pohádka od Pavla Nauma‑
na v hávu velkého jeviště plném kolejí,
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projíždějících mašinek, rozsvěcujících se
světýlek, loutek, kouřící sopky a promítání
oblohy na strop děti zaujala. Celých 60 mi‑
nut vydržely bez hnutí – tedy s hýbáním,

protože se zapojovaly, radily herečce
na scéně, odpovídaly na dotazy, prosily
o otevření závory k černokněžníkovi Zaba‑
bovi – prostě vydržely pozorností. Ve škol‑
ce sotva poobědvaly, úplně znavené.
Bližší byl výlet dolů na roztocký zámek,
kde nám lektorka muzea připravila program
ve výstavě Opus musivum. Prošli jsme si vý‑
stavou, kde jsme dostali vzhledem k věku dětí
přiměřený výklad – co je to mozaika, z čeho
se může tvořit, kde ji můžeme najít. Sympa‑
tické bylo, že na některé exponáty jsme si
mohli sáhnout. Dětem se „obrazy“ moc líbi‑
ly. Pak jsme přešli do dílny a každý si vytvořil
svoji mozaiku. Děti dostaly připravené papí‑
rové rámečky a vybíraly z bohaté barevné
škály kamínků, které lepily na obrázek.
Na závěr se dílka zalila barvenou sádrou,
a než na sluníčku uschla, šli jsme běhat do zá‑
meckého parku. Sledovali jsme párek kachen
na rybníčku, zaskákali jsme si panáka na ces‑

tičkách, schovali se v telefonní budce – kni‑
hoautomatu a vrátili se pro mozaiky. Bylo to
super strávené dopoledne.
Přijďte se k nám podívat! Máme malý
kolektiv dětí, kterému jsou k dispozici dvě
tety. Socializujeme i ty nejmenší. Pracuje‑
me ve čtrnáctidenních tématech, ve kte‑
rých se učíme nové písničky, básničky, ta‑
nečky a ve kterých vyrábíme. Zpíváme
s kytarou a klavírem. Denně jsme na pro‑
cházce nebo zahradě. Pravidelně děláme
výlety, spolupracujeme se Středočeským
muzeem. Pondělky plaveme ve Via Vestře,
úterky jezdíme na exkurze ke koním
do Holubic. Každý měsíc dílničky pro ro‑
diče s dětmi, kde se děti pochlubí, co se
naučily. Stabilně fungujeme 6 let. Ceník
neměníme 4. rokem. Dle zájmu otevřeme
angličtinku, tanečky nebo flétnu. Více
na www.hlidanivaclavka.webnode.cz.  l
Mgr. Irena Čermáková

Zprávy ze Sdružení Roztoč
Přichází jaro

S přicházejícím jarem začíná být v Roztoči
čím dál více akcí. Máme za sebou dílnu Intuitivního háčkování pod vedením Zden‑
ky Převrátilové, která všem účastníkům
dokázala, že na háčkování nepotřebujeme
studovat dlouhé a složité návody.
Další den se konala Keramická dílna,
na které si děti, ale i rodiče mohli společně
zakusit potěšení ze svého vlastnoručního
výtvoru. Souběžně s ní se odehrávala Kuličkiáda – každoroční napínavý kuličkový
turnaj v Tichém údolí, který organizuje TK
Draci.
Následující víkend se Historický sál Stře‑
dočeského muzea rozezněl díky Jarnímu
koncertu dětí a lektorů z hudebních krouž‑
ků Sdružení Roztoč – Sboreček, Flétna,
Klavír, Trumpeta, Housle, Kapela.
Další týden bylo slavnostní otevření
Chodidlária na dvorku roztočího ateliéru
v Jungmannově ulici. Na stezce Chodidlá‑
ria nohy namasírovaly kameny, kamínky,
šišky, dlaždice...
Na závěr tohoto jarního rozjezdu jsme se
sešli opět na roztočím dvorku, ale pro změ‑
nu v ateliéru Havlíčkova. Za hudebního do‑
provodu kapely MUZIČKA jsme zahájili
cyklus Tančící dvorky. Děkujeme Roztocké
vinárně za příspěvek na tuto akci.

Úspěchy roztočích dětí

Děti z roztočího kroužku Hra s flétnou se
zúčastnily teplické soutěžní přehlídky
Flautohry a vedly si velmi dobře. Ocenění
získaly soubory Rozpištěné veverky (Anto‑
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nín Rozkydal, Kateřina Matoušová, Marek
Šantora, Klára Pekárková, Eliška Šontoro‑
vá) a Roztočtí pištci (Radka Kristová, Klára
Chobotová, Bára Součková, Marco Souza,
Antonín Skružný a Kateřina Čermáková).
Dětem i lektorovi Adamovi Janouškovi
gratulujeme!
Další úspěch přišel z řad animátorů.
Tvůrci z animačního studia opět získali
ocenění na zemském postupovém kole ce‑
lostátní přehlídky – a postupují dále. Kuba
Ratiborský s Matějem Roubalem se umísti‑
li na 2. místě v kategorii animovaných fil‑
mů s filmem „Poslední výběr“ a Natan Mi‑
lota s Tobíkem Pařízkem získali čestné
uznání s možností postupu do finále
v Blansku za film „Strašidelný vlak“. (Kuba
s Matějem taky postupují do finále). Film
„Košíček“ od Báry Langové získal rovněž
čestné uznání – a také postupuje.

Divadelní přehlídka

V neděli 24. dubna jsme se dvěma skupinami
dětí z dramaťáku vyrazili na krajskou pře‑
hlídku dětského divadla do Nového Strašecí.
Skupina Cára carara nazkoušela představení
„Vačice, která se nesmála“ o střetu civilizace
a přírody na motivy knihy Franka Tashlina
a z přehlídky si odváží cenu diváků – modré‑
ho delfína. O něco mladší divadelní skupina
přijela do Nového Strašecí se „Životem lido‑
žroutů“, představením o tvorech, kteří tajně
žijí v našich domácnostech a živí se lichými
ponožkami. Život lichožroutů získal od od‑
borné poroty doporučení na celostátní pře‑
hlídku dětského divadla ve Svitavách.

Moc děkujeme všem dětem i rodičům. Obě
představení bude možné vidět i v Roztokách
na Divadelním večeru na půdě Středočeského muzea 25. května – od 18 hodin.
Vernisáž výstavy „V letu“ na půdě Středočeského muzea
29. května – 17 hodin
Půda Středočeského muzea
Přijďte se podívat na výstavu celoroční čin‑
nosti výtvarných kroužků Sdružení Roz‑
toč.

Festival animovaných filmů

8. června – od 16 do 19 hodin
Kino Bio Oko
Během večera promítneme všechna díla,
která se nám během tohoto školního roku
podařilo natočit, budeme hlasovat o nej‑
lepší filmy v různých kategoriích a na zá‑
věr dětem předáme vysvědčení. Výsledky
hlasování oznámíme na Zahradní slavnos‑
ti, kde vítězné filmy promítneme a auto‑
rům předáme ceny. 
l
Za Sdružení Roztoč

Kateřina Korychová
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Ocenění Studia Po špičkách na jarních přehlídkách scénického tance
Tanečnice Studia Po špičkách se v březnu a dubnu 2016 zúčastnily podle
jednotlivých skupin různých přehlídek scénického tance a získaly hned
několik ocenění.

Krajská postupová přehlídka dětských sku‑
pin scénického tance pro Středočeský kraj se
i letos konala v Kulturním domě Josefa Suka
v Sedlčanech. Atmosféricky laděná taneční
kompozice Hledám…, kterou na vlastní
zvukový i hudební doprovod (flétny, violon‑
cello) tančily tanečnice IV. skupiny (8 let),
získala Ocenění za tvořivost a hudební cítění.
V křižovatkách, choreografie o přátel‑
ství a jeho cestách na hudbu Philipa Glasse,
vytvořená taktéž s významným podílem
samotných tanečnic III. skupiny (9 let) si
odvezla za Ocenění za práci s prostorem
a světlem.
Středočeskou krajskou přehlídku ovšem
dětského divadla navštívila IV. skupina
(7 let). Tanečně ztvárněné vybrané příběhy
o Kanafáskovi s názvem Kdo už spí? s živým
kytarovým doprovodem Kateřiny Judové
našel pozitivní odezvu i u divadelního pub‑

lika a odborníků, kteří ocenili jak vzájem‑
nou možnost inspirace dětského tance a di‑
vadla, tak i samotné zpracování předlohy.
Předtím ještě tato choreografie získala Ocenění za vtipný nápad s využitím živé hudby
a slova na pražské přehlídce dětského scé‑
nického tance v Salesiánském divadle, kde
na hudbu Niccoly Paganiniho tančila odleh‑
čenou taneční hříčku, příznačně nazvanou
Hra s míčem, i II. skupina (10 let).
Nejstarší 14–15leté dívky z I. skupiny
Studia Po špičkách, které se již prezentují
jako Taneční soubor Na patě, tančily cho‑
reografii Pohyb před bodem nula na je‑
vištních prknech Severočeského divadla
opery a baletu v Ústí nad Labem. Zde
od odborné poroty obdržely Ocenění za výbornou taneční připravenost dívek. Diskutabilní téma pravdy a lži způso‑
bilo na rozborovém semináři vzrušenou
diskusi. Ovšem o různorodosti diváckých

názorů a individuální vnímavosti svědčí
i Ocenění za čitelnost vybraného tématu,
které soubor obdržel o několik dnů pozdě‑
ji na téměř druhé straně Čech ve Žďáru
nad Sázavou. Zde poprvé tanečnice Studia
Po špičkách využily vzhledem ke svému
věku možnost účasti i na krajském kole po‑
stupové přehlídky scénického tance mlá‑
deže a dospělých. I zdejší městské divadlo
má působivou atmosféru a bohatou taneč‑
ní historii.
Diváci asi nebudou mít příležitost vidět
přehlídkové choreografie přímo v Rozto‑
kách, neboť se jedná o představení určená
pro divadelní prostor s odpovídající veli‑
kostí a technickým vybavením pro umělec‑
ký tanec. Nicméně zkrátka určitě nepři‑
jdou, naopak. Tu výjimečnou atmosféru,
jakou dokáže vytvořit jen tanec pod širým
nebem, si budou moci vychutnat 20. červ‑
na v podvečerním čase na závěrečném vy‑
stoupení všech skupin Studia Po špičkách.
Jste srdečně zváni. Podrobnosti na www.
l
tspospickach.cz 
Zuzana Smugalová

Lexik – vzdělávání do prázdnin i během nich
Čas prázdnin a dovolených se blíží, a tak je nejvyšší čas se přichystat,
přihlásit děti na tábor anebo využít dnů volna o prázdninách a spojit pří‑
jemné s užitečným. Tím mám na mysli – studium jazyka spojeného s poby‑
tem s dětmi a jejich hlídáním v Harrachově.

Na dovolenou připraveni
Čeká vás pobyt v zahraničí a nejste si jisti
svojí jazykovou vybaveností? Nic není
ztraceno. Přihlaste se na letní jazykové
kurzy a dejte si před odjezdem opáčko. Intenzivní angličtinapro mírně a středně
pokročilé od 26. 6. do 1. 7. a druhý týden
v červenci od 11. 7. do 15. 7. 2016. Tyto
oblíbené intenzivní kurzy trvají vždy
od pondělí do pátku a pořádáme je jako
dopolední (4 vyučovací hodiny od 9.00
do 12.30) nebo večerní (3 vyučovací hodi‑
ny denně od 17.30 do 20.20).

Příjemné s užitečným v horské
přírodě pro děti i dospělé
Pojeďte s námi od 7. do 12. srpna 2016
na báječný Letní pobyt s angličtinou
a hlídáním dětí do Harrachova. Do pří‑
jemného horského hotelu Fit Fun s námi
může vyrazit celá rodina, bezdětný pár
nebo rodič/prarodič s dětmi.
Připravili jsme pro vás aktivní dovolenou. Zatímco se dospělí budou dopoledne
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věnovat studiu angličtiny pro mírně po‑
kročilé, o zábavu pro děti bude postaráno
profesionální chůvou.
Čeká na vás ubytování s polopenzí, pro
děti do 12 let je obojí zdarma. Všichni
pak můžete využít volný vstup do bazénu
a na ping-pong či služby wellness studia se
slevou 20 %. Budete-li chtít odpoledne re‑
laxovat, umíme zařídit hlídání dětí i v této
době. Po dohodě je možnost i odpolední
angličtiny pro pokročilé. Bude tu prostor
i pro aktivní odpočinek, tato lokalita nabízí
spoustu sportovních i turistických mož‑
ností. První a poslední večer strávíme spo‑
lečně u táboráku. A budou-li za vámi chtít
v pátek dorazit rodinní příslušníci, můžete
si pobyt prodloužit až do neděle a užít si
pohádkový víkend. Jazykové znalosti zís‑
kané v Harrachově si můžete hned od září
začít prohlubovat v našich kurzech, na kte‑
ré vám poskytneme 10% slevu.

Příměstské tábory pro děti

SOS – sportovně turistický tábor s angličtinou – termín od 15. srpna, ve stejném
týdnu Rozjezd před školou (čeština

a matematika) a od 22. srpna Rozjezd před
školou (čeština a angličtina) a oblíbený
Novinářský tábor.
Pro předškoláky a malé školáky dopole‑
dní zábava – Malý objevitel s tvořivou angličtinkou poslední srpnový týden a Speciální tvoření (předposlední týden
v měsíci).

Nový kurz pro profesionální
chůvy od června
Koncem května nám pomalu končí pří‑
pravný kurz pro státní zkoušku pro rekva‑
lifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné
školní docházky. V červnu začne další.
Od června mohou nejen ti, kdo jsou
na úřadu práce, využít náš AKREDITOVANÝ kurz (MŠMT) pro tuto kvalifikaci. Máte
na dosah jedinečnou možnost účastnit se
rekvalifikačního kurzu, který vám může
proplatit úřad práce. Tento kurz vás připraví
na státní zkoušku, garantovanou MPSV, dle
Národní soustavy kvalifikací Chůva pro
děti do zahájení povinné školní docházky.
Zkouška vám umožní založit si vázanou
živnost i pro děti mladší 3 let, můžete si
otevřít vlastní dětskou skupinu, věnovat se
hlídání dětí profesionálně, popřípadě najít
uplatnění v jeslích nebo ve školce.
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Akreditovaný kurz je časově náročnější
než neakreditovaný, proto stále nabízíme
i neakreditovanou verzi, při níž pohodlně
stihnete chodit do práce, protože se jedná
více o samostudium na základě e-learnin‑

gu a prezenční dny jsou pořádány o ví‑
kendech.
Další informace a podrobnosti o jednotli‑
vých akcích se dozvíte na našem webu
www.lexik.cz. V případě jakýchkoli dotazů

pište na info@lexik.cz nebo volejte na tele‑
fon 739 035 000. Budeme se těšit na setká‑
vání s vámi i vašimi dětmi! 
l
Za kolektiv Lexiku

Mgr. Lenka Červenková

Sporťáček – sportovní kroužek pro předškolní děti
Tento kroužek na celé dopoledne lze doporučit všem rodičům, kteří hledají
příležitost motivovat své dítě atraktivní cestou ke sportu. V malém ko‑
lektivu dětí zde najdou nové kamarády. Děti zde mají dostatečný prostor
k pohybu, vyřádění se pod dohledem vyškolených cvičitelek a hlavně
k postupnému získávání kladného vztahu k pohybu a sportu vůbec.

Kroužek probíhá od září do června v pro‑
storách TJ Sokol Roztoky. V průběhu celé‑
ho dopoledne zde mohou děti rozvíjet své
pohybové a tvůrčí dovednosti. Program
pro děti je koncipován všestranně a různo‑
rodě.
Přibližný program:
Po příchodu, než dorazí všichni „sportov‑
ci“, mají děti čas na hraní. Poté se v kruhu
pozdravíme vítací říkankou a začíná cviče‑
ní, které obsahuje základy atletiky a pohy‑
bových her. Používáme i netradiční spor‑
tovní náčiní, různé balanční plochy,
gymbaly, overbaly aj.

Pak následuje svačinka – každý má svoji,
připravenou od maminky.
Po svačině začíná vzdělávací blok. Děti si
vyzkoušejí různé výtvarné techniky, mode‑
lování, práci s různými materiály (papír,
plast, dřevo, látky, korek, keramická hlína,
sklo aj.). Jiné dopoledne zase děti zábavnou
formou procvičí základy angličtiny nebo si
zazpívají při hraní na Orffovy nástroje. Kaž‑
dý den si děti kromě zážitků domů odnášejí
i malý výrobek nebo pracovní list.
Pro nás, cvičitelky, je důležité nejenom
děti profesionálně pohybově rozvíjet, ale
hlavně je k pohybu motivovat a hravou for‑

mou je přilákat k budoucím sportovním
koníčkům.
Případní zájemci si mohou už nyní re‑
zervovat místa k docházce od 5. září. Infor‑
mace o kroužku a ostatních aktivitách stu‑
dia Neposedná pastelka najdete na www.
l
neposedna-pastelka.wz.cz 

Martina Sasková

Neposedná pastelka

INZERCE

Robinsoni a superhrdinové
Příměstské tábory jsou fenoménem posledních let.
Jejich obliba a popularita neustále stoupá

Co je příměstský tábor?
Tábor bez přenocování. Ráno ro‑
diče předají děti organizátorům
na předem domluveném místě
a večer si je opět vyzvednou. Noc
děti tráví doma s rodinou.
Během dne je pro děti připra‑
ven zábavný i naučný program,
soutěže, hry a výlety.
Příměstský tábor může být
prvním krokem k osamostatně‑
ní dětí a „přípravkou“ na oprav‑
dové tábory bez rodičů. Zároveň
je to jednoduché a cenově do‑
stupné řešení pro pracující rodi‑
če v období letních prázdnin,
kdy je problém sehnat hlídání.
Příměstský tábor také prohlu‑
buje vztah dětí ke svému bydliš‑
ti a jeho okolí. Umožnuje dětem
trávit čas se svými kamarády
a objevovat a prostřednictvím
her poznávat místo, kde žijí.
Co nabízí CK Robinson?
Moderní a profesionálně připra‑
vený příměstský tábor! Jeho zá‑

kladem je nabitý dobrodružný
program, který kombinuje po‑
hybové a sportovní aktivity,
tvůrčí činnosti, dobrodružství,
objevování okolí a výlety. Děti
získají spoustu nových doved‑
ností, a zároveň si užijí hromadu
zábavy. Maximum času budeme
s dětmi venku v přírodě, na hřiš‑
ti nebo na koupališti. V případě
špatného počasí bude k dispozi‑
ci bohatě vybavená klubovna.
Letošní prázdniny budou
ve znamení superhrdinů. Děti si
procvičí obratnost i sílu, vyrobí
si svůj superkostým a sestaví
originální komiks. V Roztoc‑
kém háji a na Kozích hřbetech
proběhne velká dobrodružná
bojovka. Na hlavní výlet vyrazí‑
me do nového pražského Jump‑
Parku. Protože každý superhr‑
dina umí létat nebo alespoň
hodně daleko skákat! A to se
v JumpParku trénuje nejlépe.  l

Příměstský tábor
Robinson v Suchdole
Rezervujte co nejdříve!
www.ckrobinson.cz

Saša Karfíková
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Taekwon-Do Roztoky
Za náš oddíl bychom se rádi s vámi všemi
podělili o naši radost z výsledků ze závodů
Czech Open, které se konaly 19. 3. – 20. 3.
v Nymburce. Jednalo se o mezinárodní závo‑
dy, kterých se zúčastnilo kromě ČR dalších
deset států. Celkem bylo přihlášeno 39 škol
a rekordní počet 415 závodníků. Odjížděli
jsme s představou, že každá medaile bude
hodně cenná, a se zlatými jsme skromně až
tak moc nepočítali. Ale máme skvělý tým
Za náš oddíl závodilo 11 závodníků v tech‑
nických sestavách a toto jsou výsledky:
◆ Honzík Lebeda – žáci – zlato
◆ Katka Kohoutová – juniorka – zlato
◆ Matyáš Kohout – junior – zlato
◆ David Mrázek – senior – zlato
◆ Saša Fishman – žák – stříbro
◆ Terezka Mrázková – žákyně – bronz
◆ Anička Lebedová – juniorka – bronz
Druhý den pokračovaly speciální tech‑
niky, kde jsme v juniorech měli Kačku
a Matyáše Kohoutovy. Matyáš ve skoku
do dálky škrtl patou o pásku a ta se přetrh‑
la, takže chybělo opravdu jen pár centime‑
trů a mohl mít nejhorší stříbro, protože

Celkově náš oddíl skončil na 8. místě z 39 od‑
dílů – BRAVO!

toto skočil pouze jeden závodník. Takže
příště už to vyjde.
Kačka desku ve výskoku mírně vyklopila,
dostala za to 1 bod, ale k nominaci potřebo‑
vala 3 body. Z deseti závodnic to zvládla
pouze jedna, Kačka měla tedy k medaili
hodně blízko, takže také to příště už vyjde.
Zde je vidět, že to není opravdu jednoduchá
disciplína, ale budeme na tom pracovat, aby
závodníků z oddílu bylo stále více.
Nejvíce nás překvapil a potěšil náš jediný
soutěžící senior David Mrázek – červeno‑
černý pásek, jeho zlato bylo opravdu vybo‑
jované, byly to nervy a halou burácelo
„Roztoky“.

Jsem nesmírně pyšný na všechny naše
závodníky, neboť do jednoho odvedli skvě‑
lé výkony, a věřím, že si všichni závody ne‑
jen užili, ale budou mít chuť pustit se
i do ostatních disciplín, jako je matsogi
a speciální techniky.
Určitě za tyto výsledky může i tvrdý tré‑
nink s novými cvičebními pomůckami,
které jsme začátkem roku zakoupili včetně
tatami (odpružený koberec), a to díky do‑
taci od Města Roztoky, kterou jsme pro le‑
tošní rok dostali. Děkujeme!
Také velice děkujeme manželům Kohou‑
tovým, kteří našemu oddílu nechali zhoto‑
vit sponzorským darem přerážecí stojan.
Na závěr ještě krátkou informaci o Mistrov‑
ství republiky ČR, které se konalo v listopadu
2015 – účast 7 závodníků a medaile 2 – 1 – 1.
Noví členové vítáni – tréninky v žalov‑
ské tělocvičně, úterý 18.00–19.30 hodin
a čtvrtek 17.00–18.30 hodin. Kontakt:
Anna Pösingerová st., tel. 721 507 672.  l
Vedoucí oddílu Kwang Myong

Dětské akce na léto
Když píšu tyto řádky v době uzávěrky čísla, jsou hory pokryty sněhem…
Věřím ale, že teď, když máte Odraz v ruce, už teplo a sluneční paprsky
mnohem více lákají k letním radovánkám.

V létě samozřejmě nezahálíme ani my na Ža‑
lově a máme pro děti připraveny letní intenziv‑
ní příměstské kurzy, které jsou ideálním zpest‑
řením prázdnin pro děti od 4 let. Kurzy
probíhají celé prázdniny a přihlásit se můžete
i na jednotlivé dny. Pro aktivní a sportovně za‑
ložené děti je připraven letní tábor na Orlíku
10.–16. 7. a pro pokročilejší tenisty všeho věku
pak kemp v Rakovníku 24.–30. 7. Podrobnos‑
ti ke všem akcím najdete na našem webu
www.tenis-zalov.cz a facebook.com/tenis.skola.
n Koupím

byt, tel. 737 828 207
paní na úklid RD v Roztokách
1x týdně nebo 1x za 14 dní, v dopoledních
hodinách. Nabízím 500 Kč za úklid. V pří‑
padě zájmu volejte tel. 603 402 661
n Pronajmu byt 2+1 v Roztokách na Ma‑
sarykově ul., nezařízený, nájem 7000 +
3500 poplatky. Volný od června, v případě
zájmu volejte tel. 734 604 294
n Pronajmu, případně prodám řadovou
garáž Nad Čakovem – Roztoky. Tel.
728 527 211
n Koupím použitou popelnici na biood‑
pad. Tel. 602 345 700
n Hledám
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V květnu a červnu proběhne každý měsíc
jeden tenisový turnaj pro děti a turnaj Žalov
Open ve dvouhře a čtyřhře dospělých – sle‑
dujte web pro bližší informace nebo se in‑
formujte na recepci areálu.
Prvním květnovým víkendem začaly
také mistráky – utkání družstev, kde má
tým SK Žalov zastoupení v kategoriích
minitenis, babytenis, mladší žactvo
a dorost, a naši dorostenci z fotky srdeč‑
ně zvou diváky k návštěvě některého
l
utkání. 
Květen plný lásky přeje
Jan Šrámek

n Byl by někdo ochotný zapůjčit (za přimě‑

řený poplatek) slušný karavan pro 2 (3)
osoby? Prosím kontaktujte SMS nebo tel.
723 388 216
n Prodám Babetu. Hezká. Tel. 606 884 380
n Koupím auto do 50 000 Kč. Tel. + SMS:
777 282 720
n Koupím byt v Roztokách – garsonka,
1+kk, 1+1. Nejsem realitka, hledám byt
pro tchyni. Tel. 777 282 420, david.kuce‑
ra75@email.cz
n Restaurace Bernard‑In přijme pracovní‑
ky na pozice kuchař/kuchařka a paní
na úklid a pomocné práce v kuchyni. In‑

formace v restauraci nebo na tel.
608 341 483
n Prodám domek v Roztokách, ulice Poto‑
ky za 2,5 mil. Kč. Tel. 736 674 553
n Prodám zahradu v Žalově. Tel. 603 705 944
n Pronajmu byt 2+kk v Roztokách od čer‑
vence. Tel. 736 674 553
n E‑shop s elektronickými cigaretami, ná‑
plněmi a příslušenstvím. Nabízíme pouze
kvalitní a ověřené produkty a dlouholeté
zkušenosti. Možnost osobního odběru
v Roztokách. Více na www.ecigarety
‑roztoky.cz
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ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

PRODEJNÍ ZAHRADA ČERNÝ VŮL

TREES

Hlavní náplní naší práce je zahradničení a základem našeho
myšlení je úcta: úcta k přírodě, materiálu, kvalitní práci
a ročnímu období, která se navenek projevuje v kvalitě
nabízeného sortimentu. Chceme nabídnout přirozenost,
jednoduchost, nadčasovost. Nejsme pouhé zahradnictví,
ale snažíme se našim zákazníkům nabídnout něco více: zážitek.
Už 12 let u nás nacházíte inspiraci a odborné poradenství.
Těšíme se na vás také v letošní zahradnické sezóně!

ZAHRADNÍKŮV KVĚTEN
V květnu můžeme vysazovat všechny kontejnerované (v nádobách předpěstované) rostliny.
Jiřiny a mečíky zasadíme nejpozději do poloviny měsíce, dosny ještě o něco později. Vysazujeme už všechny předpěstované letničky a zeleninu; nejchoulostivější druhy (petúnie, muškáty,
okurky, dýně, rajčata) sázíme ale až ve druhé polovině měsíce - po „zmrzlých“. Při mrazících
použijeme k zakrývání bílou ochrannou textilii. Věnujeme se také zálivce, a to především
u nově vysazených rostlin.
Po odkvětu ukončíme prořez broskvoní a dalších peckovin, provádíme opravný řez u růží
a řežeme listnaté živé ploty i všechny právě odkvetlé dřeviny. U rododendrónů a azalek po
odkvětu vylamujeme semeníky. Průběžně přihnojujeme komplexními hnojivy. Zakládáme
výsevem nový trávník, doséváme poškozená místa a travní porost zavlažujeme. Pravidelně už
sečeme a důležité živiny doplňujeme hnojením. Odkvetlým cibulovinám odlamujeme stonky
a listy na rostlinách ponecháme tak dlouho, dokud nezačnou žloutnout.
Způsob chemické ochrany rostlin vždy zodpovědně uvážíme, ne vždy je soustavné chemické
ošetřování nezbytné. Nově založené výsadby se hned zpočátku snažíme udržet i s pomocí
chemie v bezplevelném stavu, abychom už v dalších letech nemuseli příliš zasahovat. Pokud
jsme nesázeli proti chorobám rezistentní čili odolné odrůdy, postřikujeme angrešty proti
angreštovému padlí; jabloně můžeme ošetřit proti strupovitosti, hrušně proti rzi hrušňové.
Ze živočišných škůdců se bráníme postřikem pilatce a pilatěnce na růžích, dále píďalkám,
housenkám a dalším. Nebezpečně rychle se dokáže rozmnožit v tuto dobu i mšice či sviluška. Průběžně ničíme plže, ať už pouhým mechanickým sběrem či kladením různých návnad
a nástrah. Silně toxické preparáty z nabídky ale volme jen v krajní nouzi! Jsou bohužel velmi
jedovaté nejen pro nevítané škůdce, ale i pro další na zahradě žijící živočichy, kteří nám na
zahradě mohou pomáhat s udržením přírodní rovnováhy. Při požití jsou ohrožena i domácí
zvířata.
Koncem měsíce už můžeme sáhnout k letnění pokojových rostlin a také přezimované subtropické rostliny umístíme trvale ven. Zpočátku rostliny otužujeme a raději přistíníme.
Hlídáme výskyt škůdců, postřik provádíme včas a mimo byt. Truhlíky s cibulovinami a dalšími
odkvetlými jarními květinami nyní nahradíme letničkami, které nám při dobré péči vydrží kvést
až do prvních podzimních mrazíků.
Olga Kubalová Wankeová, Trees

ZAHRADNICTVÍ
každý den 9 –18

RYBÁRNA
sobota 9–18

WWW.TREES.CZ
www.facebook.com/prodejnizahradatrees
Únětická 146, 252 62 Statenice Černý Vůl
tel.: 220 970 790, email: cernyvul@trees.cz

PŘIPRAVTE SE NA LÉTO!
Dezinfekce autoklimatizace
Servis, opravy a plnění autoklimatizace

Objednání servisu klimatizace:
Miroslav Vejbora +420 731 862 462
Tomáš Pražák +420 603 172 954
PNEUSERVIS: +420 220 911 128 | AUTOSERVIS: +420 233 910 042 | PRODEJNA: +420 220 515 853
Prodej pneu a disků za internetové ceny!

www.superpneu.cz

www.autohouser.cz

