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Lásky čas

Měsíc květen nepřišel ke svému poetickému označení náho‑
dou. Je to doba plného nástupu jara, kdy všechno pučí, zelená 
se a rozkvétá, ptáci radostně prozpěvují. I člověk pookřívá, 
odkládá zimní šat i chmurnou náladu a se zájmem se začíná 
rozhlížet kolem sebe. Zamilované páry se již nemusejí před 
zimou ukrývat, kde se dá, a držíce se za ruce, kráčejí ulicemi 
a parky.
K máji se vážou i všelijaké pověry. Třeba ta o líbání pod roz‑

kvetlou třešní. (Na té trvá moje paní, i když třešeň na naší zahradě je na 1. května 
vždy už odkvetlá a musíme hledat náhradní řešení.)
Jiná pověra zase varuje před svatbou v květnu (svatba v máji, do roka máry). 
Hodně lidí na ni dodnes slyší, jak dokládají statistiky, i když fakticky už to dnes je 
opravdu jenom pověra.
Vcelku je ale květen určitě jeden z nejradostnějších měsíců. A je to znát i na dění 
v našem městě a odráží se to v Odrazu. Společenská aktivita vzrůstá, lidé se více 
druží a scházejí, aby se poznali, pobavili a možná i nějak prospěli sobě i druhým.
Třeba se parta lidí jen tak sebere a vyčistí kousek města a jeho okolí od odpadků. 
Nebo se zpěvy a tanci posnídají v trávě a pak půjdou společně kosit louku. Uspořá‑
dají koncert, vzdělávací program v kostele, zábavný půlden pro děti, hudební nebo 
pivní festival.
Samozřejmě je ve světě plno zlého, daleko i úplně blízko, dokonce i mezi námi. 
Ale je nezbytné zlo něčím vyvažovat, říkejme tomu postaru dobré skutky nebo 
rozdávání pohody nebo jakkoli jinak. Hlavně že se to děje.
A líbat se můžeme kdekoli a kdykoli, ne jenom na prvního máje pod rozkvetlým 
stromem.  l

   Jaroslav Drda
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Nové třídy ve školkách
V  současnosti usilovně pracujeme na  ně‑
kolika projektech, které v příštích měsících 
rozšíří kapacitu mateřských škol. V  tuto 
chvíli se již čile pracuje na výstavbě jedné 
nové třídy v  ulici Palackého. Ta bude 
od září určitě otevřená. Ve stejném termí‑
nu by měly být otevřeny i  dvě nové třídy 
v budově za městským úřadem. S největší 
pravděpodobností dojde k  tomu, že sou‑
časná stará montovaná budova školky 
v  ulici Palackého, kterou má město dlou‑
hodobě pronajatou, bude zrušena. Jinými 
slovy, od září by mělo dojít k navýšení ka‑
pacity školek o  dvě třídy. Děti budou 
do  těchto nových tříd přijímány v  rámci 
mimořádného zápisu. O jeho termínu Vás 
budeme včas informovat.

Věříme, že v  brzké době dojde ještě 
k  dalšímu rozšíření kapacit mateřských 
škol. Čekáme na rozhodnutí o přidělení 
dotace. Doufám, že Vás budu moci v brz‑
ké době informovat, že jsme dotaci zís‑
kali.

Projekt nové školy
V  minulém čísle Odrazu jsem Vás infor‑
moval o aktuálním dění ohledně projektu 
na  výstavbu nové školy v  Žalově. Od  té 
doby se situace zase o  kousek posunula. 
Pracovní skupina se v  minulých týdnech 

pilně věnovala projektu a  spolu s  panem 
architektem se podařilo, aby byla drtivá 
většina všech požadavků zapracována. Rád 
bych všem členům a  zejména zástupcům 
školy v pracovní skupině za jejich výborně 
odvedenou práci poděkoval. Tato skupina 
bude ale pracovat i nadále, v průběhu celé 
investiční akce.

Zastupitelstvo města odsouhlasilo, že 
projekt na  výstavbu nového objektu zá‑
kladní školy bude dispozičně upraven 
v  rozsahu původního objemu stavby tak, 
aby v  maximální možné míře zahrnoval 
požadavky na kapacitu a prostorové vyba‑
vení. Zároveň zastupitelstvo odsouhlasilo 
podání projektového záměru k  žádosti 
o dotaci. Tento projektový záměr, který je 
prvním krokem k podání žádosti o dotaci, 
byl již městem předložen.

Stromořadí u Holého vrchu
V souvislosti s projektem svazku obcí Úho‑
ličky, Velké Přílepy a Statenice na výstavbu 
nového vodovodního přivaděče do těchto 
obcí vzniklo všeobecné znepokojení, že by 
mělo dojít k  pokácení přibližně deset let 
starého stromořadí poblíž Holého vrchu. 
Hned na úvod chci jasně říci, že za vedení 
města Roztoky pokácení těchto stromů ne‑
dopustíme. To potvrdilo i  zastupitelstvo 
města svým usnesením.

Je ovšem nezbytné dodat, že se nejedná 
o akci města Roztoky. Celá investice je ří‑
zena svazkem výše zmíněných obcí. Sta‑
vební povolení a  s  ním související řízení 
jsou v gesci černošického úřadu, nikoli na‑
šeho. Roztocký úřad byl nyní požádán 
o souhlas s kácením stromořadí, který ov‑
šem nikdy nevydá. Pan místostarosta No‑
votný o této záležitosti komunikuje s paní 
starostkou Úholiček Kořínkovou, která 
přislíbila úpravu projektu tak, aby nemuse‑
lo ke kácení stromů vůbec dojít.

Krajské zastupitelstvo
Jako opoziční krajský zastupitel považuji 
za smutné, že si krajská vláda odhlasovala 
úpravy v rozpočtu, které znamenají navýše‑
ní výdajů na  nové zaměstnance krajského 
úřadu o  15 milionů Kč a  navýšení výdajů 
na marketing a propagaci o 6 milionů Kč, 
které jsou určeny na reportáže a rozhovory 
v  TV Praha (ty budou po  dobu čtyř let, 
tedy celkem 24 milionů Kč). Rozhodně to 
nepovažuji za  efektivní využití krajských 
prostředků, zvláště když jsme na  zastupi‑
telstvu předchozím byli přesvědčováni 
o  tom, že kraj nemá finanční prostředky 
(cca 30 milionů Kč) na  nákup zámku 
v Přerově nad Labem. Osobně bych byl ra‑
ději, kdybychom zachránili jednu kulturní 
památku, než abychom nemalé peníze tak‑
to „projedli“.  l

Vážení spoluobčané, celostátní politická situace je v po‑
sledních dnech a týdnech velmi překotná, mnohdy bohužel 
až nedůstojná. V Roztokách je situace o poznání klidnější, 
ale i přesto je nemálo zajímavých témat, o kterých bych se 
chtěl zmínit.

Slovo starosty

Pronájem ordinace nové 
dětské lékařce je schválen
Na zveřejněný záměr o  pronájmu pediat‑
rické ordinace reagovali dva zájemci: Zdra‑
votnické zařízení, s. r. o., a MUDr. Kateřina 
Malá. Zdravotnické zařízení, s. r. o., stávají‑
cí a  jediný poskytovatel pediatrické péče 
v Roztokách, nabídlo za pronájem prostor 
téměř trojnásobek ceny uvedené v záměru. 
Paní doktorka Malá souhlasila s cenou uve‑
denou v záměru.

Cílem města při zveřejnění tohoto zámě‑
ru bylo zkvalitnění a zlepšení dostupnosti 
pediatrické péče v Roztokách, což byl po‑

žadavek, se kterým na jaře roku 2015 přišli 
za vedením města rodiče nespokojení se 
současnou pediatrickou péčí. Rodiče žádali 
o zajištění stabilního pediatra, který by po‑
skytoval zdravotní péči ve své soukromé 
praxi.

Přes opakované přísliby ze strany jed‑
natele společnosti ke stabilizaci situace 
ani po roce nedošlo. Vedení města se 
proto rozhodlo přistoupit na požadavek 
rodičů. K velkému překvapení nás všech 
se brzy podařilo navázat kontakt 
s MUDr. Kateřinou Malou, se kterou bylo 
zanedlouho podepsáno memorandum 
o spolupráci.

Ačkoli stávající provozovatel pediatrické 
péče nabídl vyšší cenu za pronájem, s ohle‑
dem na hledisko zájmu občanů radní od‑
souhlasili uzavření nájemní smlouvy 
s MUDr. Kateřinou Malou.

Rekonstrukce stávajících prostor se do‑
končují a paní doktorka začne přijímat své 
první pacienty v průběhu června – termín 
bude v příštím Odrazu upřesněn.

Opičí dráha Nad Čakovem
Zástupci spolku Equilibrium Education se 
přišli s radními pobavit o vzájemné spolu‑
práci při realizaci opičí dráhy v  ulici Nad 
Čakovem. Místní nadšenci v čele s Jarosla‑

Několik zajímavostí z dubnové rady

Jan Jakob
starosta města Roztoky
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vem Kolcunem se totiž rozhodli vybudovat 
opičí překážkovou dráhu podle vzoru Spar‑
tan Race závodu, která by měla vzniknout 
na městském pozemku v  ulici Nad Čako‑
vem. Pracovní tým na stavbu opičí dráhy 
má za sebou už velký kus práce. Zbývá dola‑
dit ujasnění kompetencí spolku a  města 
a další provozní a administrativní záležitos‑
ti. K tomu dojde na společné schůzce, která 
se uskuteční v  průběhu května. Nebude 
snad již trvat dlouho a roztočtí nadšenci se 
pustí do práce.

Cyklostezka Praha ‑Sedlec?
Pan radní Kubečka se stal styčným důstoj‑
níkem pro komunikaci se Středočeským 
krajem, Letištěm Praha a  dalšími orgány, 
které mají co do činění s rozvojem cyklisti‑
ky v našem kraji. Středočeský kraj i Letiště 
Praha deklarují podporu smysluplného 

rozvoje cyklostezek s  cílem zvyšovat bez‑
pečnost cyklistů i  zlepšit propojení Prahy 
s přilehlými obcemi. Místostarosta Novot‑
ný a radní Kubečka proto vstoupí do jed‑
nání se zástupci Prahy 6, aby ověřili mož‑
nost návaznosti cyklostezky na část, která 
bude realizovaná v katastru Roztok.

Rozšíření sběrné sítě
Město pokračuje v  umísťování nádob na 
tříděný odpad. Nové hnízdo bude instalo‑
váno u  dětského hřiště v  Tichém údolí. 
Kontejnery na papír a plasty přibudou také 
na parkovišti u  Maxmiliánky. U  žalovské 
školy bude umístěn kontejner na plasty.

Komise životního prostředí se bude na 
svém nejbližším jednání zabývat rozšíře‑
ním sběrné sítě stanovišť nádob na separo‑
vané odpady se zaměřením na lokalitu 
Solníky.

Výstavba v Nádražní ulici
Po delší době se obnovila jednání s inves‑
torem ohledně výstavby šesti bytových 
domů v ulici Nádražní. Investor přistoupil 
na další snížení několika budov o  jedno 
patro a  ustoupil s  uliční čárou o  jeden 
metr. Radní souhlasili se záměrem výstav‑
by dle upraveného návrhu společnosti Art‑
projekt Jihlava, s. r. o. Dalším krokem bude 
uzavření plánovací smlouvy, ve které se 
investor zaváže ke splnění dohodnutých 
podmínek. Je naděje, že zbořeniště jedno‑
ho dne zmizí, zkultivuje se a oživí prostor 
dolních Roztok.  l

Na  začátku proběhla poněkud vzrušená 
debata o  úmyslu svazku obcí budujících 
vodovodní přivaděč od  roztocké vodárny 
do  Úholiček. Úmysl, totiž vykácení části 
vzrostlé aleje na  pozemcích naší obce, se 
nelíbil ani občanům, ani zastupitelům. 

Ještě v průběhu schůze ale vyšlo najevo, 
že ani předkladatel tohoto návrhu, paní 
starostka Úholiček Kořínková, na něm ne‑
trvá.  Kácení bylo výmyslem technokratic‑
kého projektanta a konat se nebude. 

Zastupitelstvo odsouhlasilo několik 
rozpočtových opatření a vzalo na vědomí 
rezignaci paní Hyské z  finančního výbo‑
ru. Za  dlouholetou práci jí ZM vyjádřilo 
svůj dík. 

Nepříjemnou záležitostí je havarijní stav 
části stoky v Nádražní. Odbor správy měs‑
ta věc důkladně prověřil a  se souhlasem 
zastupitelstva bude spolupracovat s  od‑
bornou firmou Geostav, tak aby byla naru‑
šená část stoky pod Nádražní ulicí během 
léta opravena. Práce omezí hlavně parko‑
vací stání u  bývalé pizzerie, naší snahou 
bude, aby případné omezení dopravy bylo 
minimální.

Již devatenáct přítomných zastupitelů 
vyslechlo informaci pana starosty o přípra‑
vě projektové dokumentace ke  škole. Za‑
stupitelé poděkovali zástupcům školy, rad 
a  komisí za  jejich práci a  poté souhlasili 
s  tím, aby byl projekt upraven ve  smyslu 
připomínek učitelů a  odborných komisí 
rady. Objem stavby zůstane zachován. 

Zastupitel Jandík se zásadně vymezil proti 
solárním panelům na  budově, což nechal 
dát do zápisu.

Zajímavým bodem bylo parkování u  ná‑
draží. Zastupitelé T. Novotný, P. Flek a Z. Rich‑
ter informovali o jednání s magistrátem (ná‑
vštěva p.  náměstka Dolínka, učiněný slib 
na  spolufinancování studie, dosud marné 
uhánění a upomínání, aby slib byl prakticky 
naplněn…) a o všem, co bylo ke zřízení par‑
koviště dosud vykonáno. 

Drtivá většina přítomných zastupitelů 
odhlasovala, aby se pokračovalo v přípravě 
studie hodnotící možnosti postavení par‑
kovacího domu u  nádraží a  aby byla tato 
studie zadána co nejdříve.

Zastupitelé se rozhodli, že projednání stu‑
die se neobejde bez účasti veřejnosti a uloži‑
li úřadu toto veřejné projednání svolat. 

V  majetkovém bloku zastupitelé zřídili 
několik věcných břemen a vyslovili se pro 
prodej několika pozemků, o které požádali 
nájemci či zájemci, souhlasili s uzavřením 
smlouvy s firmou Connect Plus stran op‑
tických kabelů a prodali byt v Braunerově 
ulici, dosud v majetku města. 

Dynamickým bodem se ukázala být 
zpráva místostarosty Novotného o pokro‑
ku v akci vila č. 125 v Tichém údolí. 

Tento památkově chráněný objekt bude 
opraven podle platných usnesení zastupitel‑
stva a bude v něm zřízena školka a prostory 
pro spolky. Cena díla k  soutěži vyšplhala 
po  započtení všech požadavků památkové 

péče a podnětů od odborné veřejnosti (škol‑
ka, spolky) na 38 milionů korun.

O dotaci usilujeme, zpracovali jsme do‑
tační projekt, který byl v pořádku přijat, ale 
šance na její získání není velká.

Soutěž na rekonstrukci domu je vyhláše‑
na a  zadání počítá s  tím, že práce budou 
etapizovány do tří let, aby roztocký rozpo‑
čet nezatížily víc, než je únosné. 

Zastupitelé vzali po  bouřlivé rozpravě 
nakonec místostarostovu zprávu na vědo‑
mí, předkladatelé návrhů a protinávrhů své 
podněty stáhli. 

Krátce před koncem zastupitelstva kriti‑
zoval R. Jandík redakční radu kvůli tomu, 
že umožnila připsat před několika měsíci 
pod jeho článek věcnou reakci – vyjádření 
radnice. 

Následná debata jen dokreslila složitost 
problematiky. Část zastupitelů by uvítala, 
kdyby bylo možné se ke  kritice vyjádřit 
ihned, v  tom samém čísle, pamětníci pak 
upozorňovali na to, že Odraz již vyzkoušel 
oba modely (odpověď ihned i  následná, 
za měsíc) – a ani jeden nebyl ideální. 

Předsedkyně rady paní Frindtová  páně 
Jandíkovu kritiku odmítla, pánové Matas 
a T. Novotný připomněli, že nikdy nekon‑
čící série lživých článků nejplodnějšího 
roztockého pisatele pana Ing.  Š. úroveň 
Odrazu trvale snižuje. 

Krátce před půl dvanáctou noční upo‑
zornil přítomné zastupitele pan tajemník 
Drda, že zítra je také den. Byl to povel 
k ukončení schůze, který nešlo oslyšet.  l

Tomáš Novotný
místostarosta

Dubnové zastupitelstvo se protáhlo do půl dvanácté v noci
Osmnáct zastupitelů, rozhojněných později na devatenáct, se sešlo 26. dubna 
ke schůzi, která – jak se později ukázalo – nebyla ani krátká, ani klidná. 

Marie Šlancarová
místostarostka
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6 ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

Bylo tomu tak i letos. I přes chladné poča‑
sí se na  levohradeckém hřbitově sešlo 
na padesát občanů Roztok a Žalova. Přije‑
li i vzácní hosté – nový velvyslanec Státu 
Izrael pan Daniel Meron a zástupkyně ně‑
mecké ambasády paní Rebecca Kašens. 
Jménem ministra obrany pozdravil shro‑
mážděné náš spoluobčan, náměstek mini‑
stra Tomáš Kuchta, vystoupili také staros‑
ta Prahy 6 Ondřej Kolář, Petr Hroník 
za  Spolek pro zachování odkazu českého 
odboje a  plukovník gšt. Roman Tkačík. 
Důstojný rámec připomínce zajistila pří‑
tomnost Ústřední hudby a  Čestné stráže 
Armády ČR.

Po  proslovech zazněla česká hymna 
v milém podání školních dítek. Těm a je‑
jich paním učitelkám patří dík dvojná‑

sobný – za nácvik hymny a také za trpěli‑
vost, se kterou vydržely dlouhé čekání 
v chladu.

U  pomníku roztockým Židům před 
městským úřadem promluvil Tomáš 
Kraus, tajemník Federace židovských obcí. 
Ocenil naši obec za  to, že památku holo‑
caustu připomíná pravidelně a udržuje tak 
historickou paměť.

Tradiční a neopomenutelné bylo i piet‑
ní zastavení na  roztockém nádraží. Sešli 
jsme se tam s pamětníky konce války paní 
V. Stárkovou a panem M. Košťálem. Krát‑
kou připomínku statečnosti roztockých 
obyvatel, pomáhajících zuboženým věz‑
ňům transportního vlaku, přednesla his‑
torička Ústavu pro studium totalitních 
režimů Pavla Plachá.

Pozoruhodné je, že shodou okolností v den 
naší slavnosti vyšel v  Lidových novinách 
článek jejího manžela, Jiřího Plachého. Po‑
jednává o  jednom ze statečných, před‑
nostovi stanice Janu Najdrovi, jehož vyjed‑
navačské schopnosti zachránily před 
dvaasedmdesáti lety život mnoha vězňům 
z vlaku.

Část přítomných hostí přijala pozvání 
do Středočeského muzea, kde jim paní Pla‑
chá představila výstavu o cestě transportu 
smrti a kde bylo připraveno malé občerst‑
vení.

Děkuji všem, kdo sled pietních akcí při‑
pravovali. V první řadě duši akce, paní Ka‑
teřině Skutilové, též ostatním kolegům 
z  městského úřadu a  technických služeb, 
skautům, dobrovolným hasičům, Středo‑
českému muzeu a základní škole.

Napřesrok se na Levém Hradci opět se‑
tkáme, tentokrát u  památníku takříkajíc 
s  novou tváří. Historický sloup i  pamětní 
kámen budou samozřejmě zachovány. 
Bude ale vyměněna zeleň a  prostranství 
bude důstojněji vydlážděno.

Za  úvahu jistě také stojí, zda by trans‑
port, který je díky péči roztockých i přes‑
polních historiků opravdu důkladně 
zmapován, neměl být připomenut na roz‑
tockém nádraží podrobnější pamětní des‑
kou, třeba s akcentem na osobu statečného 
přednosty Jana Najdra…  l

Tomáš Novotný
místostarosta

Koncem dubna se v naší obci koná pravidelně úctyhodná 
akce, připomínka obětí transportu smrti ze samého závěru 
druhé světové války.

Vzpomínání na lidskou statečnost

Vážený pane místostarosto Novotný, 
pane náměstku Kuchto, dámy a pánové, 
jménem Státu Izrael a  jménem svým se 
skláním před památkou židovských obča‑
nů Roztok zavražděných nacisty a oběťmi 
transportu smrti. Skláním se též před hr‑
dinstvím českých občanů z Roztok, kteří se 
jim snažili pomoci, a  českých partyzánů, 
kteří se odvážili účinně zhatit nacistický 
plán smrti. Talmud říká: Kdo zachránil je‑
den život, jako by zachránil celý svět. A ob‑
čané Roztok zachránili životů mnohem 
víc. Jejich výjimečná statečnost je opravdu 
nečím ojedinělým. Neváhali riskovat svůj 
vlastní život, aby podali pomocnou ruku 
těm, kteří to potřebovali.

Starý židovský příběh vypráví o malém 
chlapci, který se obrátil na  svého starého, 
moudrého dědečka na  konci jeho dnů 
s  otázkou: „Dědečku, ty jsi tak moudrý, 
všechno víš. Řekni mi: Je ‑li Bůh všemo‑

houcí, může vytvořit kámen tak těžký, že 
ani on sám ho neuzvedne?“ A  moudrý 
muž odpověděl: „Ano. Ten kámen leží 
na mém srdci.“

Tato jednoduchá otázka, paradox vše‑
mohoucnosti, ztělesňuje zásadní lidskou 
touhu po  odpovědi: Jak máme rozumět 
zlu? Je to součást Vyššího plánu?

Navždy se budeme ptát, proč Bůh mlčel, 
když miliony nevinných mužů, žen a dětí 
byly ponižovány, okrádány a bity ve svých 
domovech, deportovány do nicoty, muče‑

ny a  vražděny v  nacistických koncentrač‑
ních táborech, masakrovány jednotkami 
SS v lesích Evropy…

Myslím, že onen moudrý muž z příběhu 
nás může přivést k odpovědi: Smrt jistě je 
součástí života. Ale zlo je dílem člověka.
Zároveň jsme ale dostali prostředky, jak 
proti zlu bojovat. Měli bychom je využít 
vždy, kdykoli začne zvedat svou ošklivou 
hlavu, a použít všechny své síly, abychom 
ho zastavili.

Nenávist podkopává mír, pošlapává lid‑
ská práva a  demokracii. Na  nás nyní leží 
odpovědnost nemlčet, pozvednout proti 
nenávisti hlas, a to nejen dnes.

Věřím, že právě svou přítomností zde 
jste všichni prokázali, že pevně stojíte 
za hodnotami tolerance a  solidarity, které 
jsou nutné pro to, abychom dnes společně 
mohli prohlásit: „Již nikdy více.“

Děkuji vám.  l

Proslov velvyslance Státu Izrael – J. E. p. Daniela MERONA
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ZMĚNY NA ÚŘADU PRÁCE
Změna pracovníků vyřizujících 
žádosti o dávky pro zdravotně 
postižené pro oblast Roztoky 
na Úřadu práce ČR – pracoviště 
pro Prahu ‑západ,  
Dobrovského 1278, Praha 7

Příspěvek na péči vyřizuje paní 
Renata Semová –  
tel. 950 152 373,  
e ‑mail: renata.semova@pz.mpsv.cz

Žádosti o průkazy ZTP a příspě‑
vek na mobilitu vyřizuje paní 
Hana Vlčková –  
tel. 950 152 304,  
e ‑mail: hana.vlckova@pz.mpsv.cz
� l

n�Dne 30. 3. ve schránce důvěry MP Rozto‑
ky nalezena brašnička s žákovským průka‑
zem DP hl. m. Prahy a  časovou jízden‑
kou – uloženo na  MP, zveřejněno 
na webových stránkách MP Roztoky, měs‑
ta Roztoky a roztoky.com, v následujících 
dnech předány nalezené věci majiteli, ma‑
jitel by touto cestou chtěl poděkovat pocti‑
vému nálezci.
n�Dne 30. 3. oznámen pokus vloupání 
do  zaparkovaného vozidla tov. zn. Audi 
v ulici Jana Palacha – oznámeno PČR Lib‑
čice.
n�Dne 31. 3. žádost PČR o součinnost při 
zajištění dopravní nehody osobního vo‑
zidla a  cyklisty v  místě U  Váhy v  k. o. 
Roztoky – výjezd na místo, usměrňování 
dopravy, na místě rychlá lékařská pomoc, 
hasičský záchranný sbor a policisté sku‑
piny dopravních nehod, kteří si převzali 
dopravní nehodu k jejich realizaci.
n�Dne 1. 4. oznámeno rušení nočního kli‑
du z prostor fotbalového hřiště SK Rozto‑
ky na Tyršově náměstí – výjezd na místo, 
zjištěna oslava, kontaktována odpovědná 
osoba, která byla vyzvána ke zjednání ná‑
pravy, přestupek na místě vyřešen domlu‑
vou.
n�Dne 2. 4. v  nočních hodinách v  rámci 
hlídkové činnosti zjištěno v ulici Masary‑
kova fyzické napadení taxikáře – na místo 
přivolána hlídka PČR Libčice, která si věc 
převzala k jejich realizaci i se zúčastněnými 
osobami jako podezření z  trestného činu 
výtržnictví.

n�Dne 3. 4. v  ranních hodinách v  rámci 
hlídkové činnosti nalezeno na autobusové 
zastávce U Rybníčku pouzdro s doklady – 
uloženo na  MP Roztoky, nález zveřejněn 
na webových stránkách MP Roztoky, měs‑
ta Roztoky a  roztoky.com, zjištěn majitel, 
kterému byly nalezené věci vráceny.
n�Dne 4. 4. v rámci hlídkové činnosti zjiš‑
těn v ulici Přílepská výskyt volně pobíhají‑
cího psa rasy Jack Russell teriér – pes od‑
chycen, umístěn do záchytného kotce MP 
Roztoky, zjištěn majitel, kterému byl od‑
chycený pes předán v pořádku, přestupek 
vyřešen v blokovém řízení.
n�Dne 4. 4. v rámci hlídkové činnosti nale‑
zeny v ulici Masarykova vedle dětského hři‑
ště klíče od vozidla tov. zn. Hyundai – klíče 
uloženy na  MP Roztoky, nález zveřejněn 
na webových stránkách MP Roztoky, města 
Roztoky a  roztoky.com, následujícího dne 
zjištěn majitel, kterému byly nalezené klíče 
předány.
n�Dne 6. 4. ve schránce důvěry MP Rozto‑
ky nalezena Lítačka – zjištěn majitel, které‑
mu byla Lítačka vrácena, majitel by touto 
cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.
n�Dne 6. 4. ve schránce důvěry MP Rozto‑
ky nalezeny doklady – provedenou lustrací 
v evidencích zjištěno, že jde o doklady ne‑
platné, místo nich byly již vystaveny dokla‑
dy nové, nalezené doklady odeslány na pří‑
slušné správní odbory.
n�Dne 6. 4. oznámen volně pobíhající pes 
v ulici Jana Palacha – výjezd na místo, pes 
odchycen, umístěn do kotce MP Roztoky, 

zjištěn majitel, kterému byl pes vydán 
v pořádku, přestupek vyřešen v blokovém 
řízení.
n�Dne 7. 4. oznámen porouchaný zájezdo‑
vý autobus v serpentině, který vytvořil pře‑
kážku v provozu – výjezd na místo, na mís‑
tě usměrňována doprava, přes operačního 
důstojníka PČR zajištěn odtah autobusu 
před hotel Academic.
n�Dne 8. 4. oznámena krádež tulipánů 
z veřejné zeleně na Školním náměstí – zjiš‑
těna podezřelá osoba, kvalifikováno a šet‑
řeno jako podezření z přestupku proti ma‑
jetku, vyřešeno v blokovém řízení.
n�Dne 8. 4. oznámen volně pobíhající pes 
v ulici Zaorálkova – výjezd na místo, pro‑
veden odchyt psa, pes umístěn do záchyt‑
ného kotce MP, následujícího dne zjištěn 
majitel, kterému byl pes předán v pořádku, 
přestupek vyřešen v blokovém řízení.
n�Dne 8. 4. v nočních hodinách oznámeno 
narušení občanského soužití mezi manželi 
v bytě v bytovém domě na Tyršově náměs‑
tí – bez zranění, věc kvalifikována a šetře‑
na jako podezření z návrhového přestupku 
proti občanskému soužití.
n�Dne 8. 4. v nočních hodinách oznámeno 
napadení v restauraci Eiffel na Tyršově ná‑
městí – výjezd na  místo, na  místě rychlá 
lékařská pomoc, která po ošetření odvezla 
napadeného do  nemocničního zařízení, 
provedeným šetřením na místě bylo zjiště‑
no, že podezřelá osoba, která napadla po‑
škozeného a způsobila mu zlomeninu nosu 
a zranila ruku v lokti, z místa odešla, 

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, 
a to za období od 31. 3. do 26. 4. 2017:

 ➔

Festival odstartuje vystoupení dětí z  ABC 
Academy. Dále se představí Flétničky z roz‑
tockého sdružení Roztoč. Dětský program 
uzavře představení nejmladších členů – dětí 
divadla Kvítko s Bubenickou pohádkou.

Od 14 hodin se rozezní z hlavního pó‑
dia cimbálová muzika Studánka Praha. 
Zahraje nám lidové a  zlidovělé písně 
z Moravy, Čech a Slovenska. I doprovod‑
ný program je našim seniorům otevřený. 
Účast nám potvrdil šachový kroužek nebo 
učitelé swingu, kteří budou na  nádvoří 

provádět taneční kurzy a mnoho dalšího.  
Celý program se vám představí na těchto 
stránkách Odrazu.

Odvoz pro vás rádi zajistíme – volejte 
prosím pí Kalinovou na tel. 220 400 228.
Těším se na viděnou s vámi.  l

Zámeček – pozvání nejen pro seniory
Další ročník festivalu Zámeček vypukne v sobotu 27. května 
v pravé poledne. Na své si přijdou opět všechny genera‑
ce. Přesto bych naše milé babičky a dědečky ráda pozvala 
na několik zajímavých vystoupení.

Marie Šlancarová
místostarostka
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SKLADNÍK PRO GASTRONOMICKOU SPOLEČNOST PRAHA 6 - SEDLEC
Práce v třísměnném provozu v chladírenských a  mrazírenských skladech s balenými potravinářskými výrobky

Požadujeme: Nabízíme:

XO foods s.r.o. je předním dodavatelem vybraných gastronomických surovin pro „Fine 
Dining“ do hotelů, restaurací a cateringových společností operujících ve střední Evropě.

Email: mpe@xofoods.com Tel.: 702 017 242 www.xofoods.com

- Fyzickou zdatnost
- Psychickou odolnost
- Řidičský průkaz skupiny B
- Základní znalost práce na PC
- Čistý trestní rejstřík
- Zkušenost s řízením VZV
- Velmi dobrý zdravotní stav

- Dobré platové podmínky
- Firemní benefity
- Přátelský kolektiv
- Okamžitý nástup

INZERCE

Městská policie Roztoky
ul. 17. listopadu čp. 37,  
252 63 Roztoky,  
tel. 220 910 468, 602 666 458

e‑mail: info@mproztoky.cz,  
web: www.mproztoky.cz
 

provedeným pátráním na základě zjištěné‑
ho popisu podezřelá osoba zadržena v ulici 
Jungmannova, na místo hlídka PČR Libči‑
ce, která si věc převzala jako podezření 
z trestného činu ublížení na zdraví a výtrž‑
nictví.
n�Dne 14. 4. oznámen hluk z řezání mo‑
torovou pilou z  pozemku domu v  ulici 
17. listopadu v době, kdy je to obecně zá‑
vaznou vyhláškou 2/2015 zakázáno, tj. 
ve svátek – výjezd na místo, na místě zjiště‑
na osoba, provádějící prořezávání stromů, 
tato upozorněna na znění OZV č. 2/2015 
a  vyzvána k  ukončení hlučných činností, 
přestupek vyřešen domluvou.
n�Dne 14. 4. v nočních hodinách oznáme‑
na tíseň z jednoho z bytů DPS v Jungma‑
nnově ulici – výjezd na místo, využito usta‑
novení § 16 z. č. 553/1991 Sb. – otevření 
bytu, na podlaze nalezena obyvatelka bytu, 
provedeným šetřením zjištěno, že upadla, 
na místo přivolána rychlá lékařská pomoc, 
která po  prvotním ošetření na  místě od‑
vezla poškozenou na  ošetření do  nemoc‑
ničního zařízení FN Motol.
n�Dne 16. 4. oznámeno, že se v  kolejišti 
v  místě bývalého železničního přejezdu 
(směr na  Prahu–Sedlec) pohybují malé 
děti – výjezd na  místo, na  místě zjištěny 
tři nezletilé děti pohybující se v kolejišti, 
a to v doprovodu dospělé osoby, která ne‑
chává svoje děti si zde hrát, vykázáni 
z  prostor drážního tělesa (kolejiště), do‑
spělá osoba poučena, že pohyb v prostoru 
kolejiště je přestupkem, přestupek vyřešen 
domluvou.
n�Dne 18. 4. oznámeno narušení občan‑
ského soužití v  ulici Levohradecká – vý‑
jezd, na  místě již klid, věc kvalifikována 

a šetřena jako podezření z přestupku proti 
občanskému soužití.
n�Dne 20. 4. oznámen volně pobíhající pes 
rasy německý ovčák v prostoru ulice Lede‑
rova – výjezd na  místo, pes odchycen, 
umístěn do kotce MO, zjištěn majitel, kte‑
rému byl pes vydán v pořádku, přestupek 
vyřešen domluvou.
n�Dne 20. 4. oznámen nález svazku klíčů 
v  ulici Palackého – klíče uloženy na  MP 
Roztoky, zveřejněno na  webových strán‑
kách MP Roztoky, města Roztoky a rozto‑
ky.com.
n�Dne 21. 4. oznámena tzv. černá skládka 
odpadu v  ulici Potoky v  místě točny 
na konci této ulice – kvalifikováno a šetře‑
no jako podezření z přestupku proti veřej‑
nému pořádku.
n�Dne 22. 4. oznámen zraněný pes volně 
pobíhající po  komunikaci silnice II/242 
spojující Prahu 6–Sedlec a  Roztoky – vý‑
jezd na místo, zjištěno, že volně pobíhající 
pes se pohybuje po  katastru, přivolána 
hlídka MP Prahy 6, která si volně pobíhají‑
cího psa převzala.
n�Dne 23. 4. oznámeno volné pobíhání psa 
po  volně přístupných pozemcích v  ulici 
Potoky s tím, že tento pes zakousl chovnou 
kozu a  tři kusy kachen plemene indický 
běžec – výjezd na místo, na místě zjištěno, 
že pes z  místa utekl, provedeno zadoku‑
mentování celé události a  místní pátrání 
po  tomto psu, provedeným šetřením zjiš‑
těn majitel předmětného psa, kvalifiková‑
no a  šetřeno jako podezření z  přestupku, 
přestupek oznámen příslušnému správní‑
mu orgánu k projednání.
n�Dne 25. 4. ve schránce důvěry MP nale‑
zena opencard – zjištěn majitel, kterému 

byla nalezená opencard předána, majitel by 
touto cestou chtěl poděkovat poctivému 
nálezci.
n�Dne 25. 4. oznámeno vloupání do objek‑
tu základní školy v Roztokách na Školním 
náměstí – na místě hlídka PČR, která věc 
šetří jako podezření z trestného činu krá‑
deže vloupáním.

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

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

Petr Vevera 
ved. str. MP Roztoky
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Při zjišťování okolností smrti padlých 
v  Pražském povstání jsem v  knize úmrtí 
narazil na nečekanou informaci o události 
z května roku 1945, o níž mlčí obecní i far‑
ní kronika.

Obecní kroniky jsou zpravidla bezpro‑
středním záznamem konkrétních událostí, 
kronikářem často názorově probarveným. 
Dnes, s  ohledem na  prosazování pojmu 
„paměti“ jako východiska pro pochopení 
postojů a  jednání historických aktérů, se 
kroniky stávají stále důležitějším svědec‑
tvím o místním, skupinovém a především 
bezprostředním prožívání událostí, a  pří‑
padně i jejich stylizaci.

Bohužel zápisy v roztocké obecní kroni‑
ce z let 1945 až 1958 jsou jen pozdější re‑
konstrukcí, nikoli původním svědectvím. 
Navíc je to interpretace událostí z pohledu 
nového poúnorového režimu, a to ještě jen 
pečlivě vybraných.

Nenajdete zde proto ani záznam o  – 
i  mezi historiky málo známé – události, 
k  níž došlo v  katastru Roztok 27. května 
1945.

Toho dne zde bylo z  Vltavy vyloveno 
tělo prof. PhDr. Josefa Šusty, významného 
českého historika, který byl po  skončení 
okupace nařčen z  kolaborace s  Němci. 
Smrt nastala udušením z  utopení a  byla 
označena za sebevraždu. Bylo to jen měsíc 
předtím, než v  pankrácké věznici zemřel 
Dr. Emil Hácha, státní prezident protekto‑
rátu Čechy a Morava, jeho spolužák z reál‑
ky… Obvinit někoho z  kolaborace bylo 
v  tehdejší zjitřené době plné emocí velmi 
snadné a citlivý intelektuál a introvert Šus‑

ta tento tlak některých českých žurnalistů 
zřejmě neunesl.

Prof.  PhDr.  Josef Šusta (14. 2. 1874 –  
27. 5. 1945) byl již před I. světovou válkou 
profesorem všeobecných dějin na  Karlo‑
‑Ferdinandově univerzitě. V roce 1916 zde 
byl jmenován děkanem. Byl generačním 
druhem Josefa Pekaře, s nímž byl názorově 
spřízněn a  shodoval se s  ním na  pozitiv‑
ním hodnocení rakousko ‑uherského sou‑
státí jako oblasti stability a  prosperity. 
Ve svých historických pracích se často sta‑
věl proti hodnocení českých dějin v pojetí 
Františka Palackého. Pozitivně například 
hodnotil vliv a důsledky německé středo‑
věké kolonizace českých zemí.

Po  vzniku Československé republiky 
však své odborné úsilí plně vložil ve pro‑
spěch nového státu: např. v letech 1920 až 

1921 byl ministrem školství a osvěty. Poli‑
ticky se výrazně přibližoval T. G. Masary‑
kovi a byl také členem neformální společ‑
nosti tzv. pátečníků, kteří se scházeli ve vile 
Karla Čapka; přátelil se i s Edvardem Bene‑
šem, s historikem a diplomatem Kamilem 
Kroftou (vyslancem v Římě a posléze mi‑
nistrem zahraničí), s  historikem umění 
Maxem Dvořákem a orientalistou Aloisem 
Musilem.

Osudovým zlomem v  jeho životě bylo 
jmenování prezidentem České akademie 
věd a  umění v  lednu roku 1939. V  této 
funkci, s  odpovědností sobě vlastní, vytr‑
val i po březnu 1939, a to až do konce oku‑
pace. Podle svědectví spolupracovníků se 
choval vůči okupační správě velmi stateč‑
ně, jednacím jazykem akademie byla vý‑
hradně čeština, její prostory nebyly vyzdo‑
beny portréty Hitlera a říšského protektora, 
nezdravilo se zde nacistickým pozdravem. 
Upřímně se snažil v této těžké době zacho‑
vat prostor pro provozování české vědy, 
což se mu i částečně dařilo.

Po osvobození se však stal terčem sžíravé 
kritiky některých českých žurnalistů. Pro 
těžkého introverta, jímž Dr. J. Šusta byl, to 
spolu s  jeho nervovou chorobou (trpěl 
chronickou nespavostí a  závratěmi) bylo 
impulzem k dobrovolnému odchodu ze ži‑
vota. 27. května 1945 odjel z  Hanspaulky 
tramvají č. 11 k Hlávkovu mostu a skokem 
do Vltavy spáchal sebevraždu. Ministerstvo 
vnitra nedovolilo při pohřbu jeho rakev za‑
halit státní vlajkou. Byl uložen do  hrobu 
u sv. Matěje nad Šáreckým údolím.  l

Pro většinu lidí je bádání v archivu plném zaprášených spisů synonymem nudy 
a ztraceného času. Je to pravda práce pomalá a někdy i málo efektivní. Občas 
je však úsilí badatele odměněno nečekaným nálezem – jako v případě, o němž 
chci napsat.

Co v kronice nenajdete aneb dobrodružství knihomola

Mgr. Filip Tretiník
realitní makléř

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

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

www.makler-filip.cz

Zdarma stanovíme tržní cenu nemovitosti 
v Roztokách a okolí pro účely dědického řízení
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Hrob prof. J. Šusty u západního průčelí kostela sv. Matěje  
v Dejvicích s náhrobkem z roku 1955

Stanislav Boloňský
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Každé pořádné městečko má školu, hospo‑
du a kostel. Zatímco hospod bylo v 19. sto‑
letí v Roztokách několik, pěkná (leč, jak se 
v  záhy ukázalo, kapacitně nedostatečná) 
budova školy se skvěla na  Ovčíně již 
od roku 1855, kostel naše obec (na rozdíl 
od  sousedních Únětic, Klecan a  Žalova) 
dlouho neměla. Místem, kde se před mno‑
ha lety konaly pravidelné bohoslužby, byla 
kaple ve 2. podlaží bývalé vodní tvrze, plní‑
cí ovšem více funkci produkčního vel‑
kostatku než rezidence nobility. Však také 
nalezneme zprávu z  roku 1700, že tento 
bohoslužebný prostor v zámku „připomíná 
spíše sýpku než kapli“.  

Zřízení lokálie s kaplanem
V  roce 1764 bylo s  laskavým souhlasem 
a  významnou finanční podporou knížete 
Josefa Václava z  Lichtenštejna vyhověno 
žádosti poddaných a v Roztokách byla zří‑
zena tzv. lokálie s  duchovním správcem, 
kterým se stal kaplan Pavel Kuře. Místní 
ve své žádosti poukazovali například na to, 
že přespolní kněz (z Noutonic) často dora‑
zil k umírajícímu, jehož měl zaopatřit po‑
sledním pomazáním, pozdě. Obec roztoc‑
ká se tehdy m.j. zavázala, že postaví kostel 
a domek pro duchovního.  Jak se však říká, 
„řeči se mluví a voda teče“ a „skutek utek“.  
Od slibu k realizaci tak uplynulo celé stole‑
tí. Mezitím došlo v rámci josefínských refo‑
rem ke  sloučení obcí Roztok a  Žalova 
(s kostelem sv. Klimenta na Levém Hradci), 
takže měli místní možná za to, že problém 
je vyřešen. Situace se však radikálně změni‑

la poté, co Lichtenštejni roztocké panství 
v roce 1803 prodali. Tím také vyschl zdroj 
ročního důchodu pro duchovního, takže až 
do roku 1808 byla místní duchovní správa 
neobsazena. V roce 1839 koupil panství Jo‑
sef Leder st., muž zřejmě poněkud sveřepý, 
který počínaje rokem 1841 bohoslužby 
ve  svém zámku zakázal. Později je sice 
na čas opět umožnil, ale roku 1854 defini‑
tivně kapli pro veřejnost uzavřel a vypově‑
děl posléze z  jeho příbytku v  zahradním 
domku i duchovního správce.  Bohoslužby 
se pak konaly v kostele na Levém Hradci, 
ale i v roztocké škole, a dokonce pod širým 
nebem na tzv. Suchopáru u kříže v dnešní 
Nádražní ulici (v  místě dnešního domu 
čp. 171). Obec se jala hledat řešení, což tr‑
valo (od roku 1848) téměř 20 let, až v polo‑
vině 60. let 19. století dala k dispozici nepo‑
užívanou obecní sýpku Na Ovčíně. 

Předtím ovšem, již v roce 1858, byla roztoc‑
ká lokálie povýšena na farnost. Prvním fa‑
rářem zde byl ustanoven Emilián Veverka. 

Stavba kostela
K hlavnímu tělesu špejcharu byla přistavě‑
na sakristie a celý objekt dostal novogotic‑
kou tvář. Stavba byla zahájena v roce 1865, 
kdy duchovním správcem v Roztokách byl 
Jan Šrámek, a v roce následujícím byla re‑
konstrukce prakticky hotova. Nevíme, zda 
stavba farního kostela nějak souvisela se 
žádostí císaři o  administrativní rozdělení 
sloučených obcí Roztok a Žalova na obce 
samostatné – ale tato domněnka vyznívá 
celkem logicky.  
Není také zřejmé, proč bylo posvěcení kos‑
tela prakticky o rok odloženo, ale lze se do‑
mnívat, že důvodem mohla být prusko‑ra‑
kouská válka v roce 1866 a následná krátká 
okupace Čech a  tedy i Roztok a okolních 
obcí pruskými vojsky. Obecní kronika však 
zaznamenala, že vztahy s okupační armá‑
dou nebyly v  Roztokách, na  rozdíl od  ji‑
ných obcí, např. Suchdola či Tuchoměřic, 
konfliktní. Místní „Prajzům“ dokonce 
uspořádali svatoanenskou zábavu (svátek 
sv. Anny je 26. července). 

Stavba kostela byla převážně financová‑
na z veřejných sbírek. Nejštědřejším doná‑
torem byl emeritní rakouský císař Ferdi‑
nand V. zvaný Dobrotivý, po své abdikaci 
pobývající v  Čechách, jenž přispěl vý‑
znamnou částkou 600 zlatých. Z  Roztok 
byli nejvýznamnějšími dárci obchodník 
pan Zlatohlávek, který uspořádal dvě sbír‑
ky (vynesly více než 200 zl.), navíc složil ze 
svého 50 zl. a věnoval oltářní obraz sv. Jana 
Křtitele v ceně 90 zl.; jako vybavení sehnal 
oltářní rám, svícny a lampu. Stavitel Fran‑
tišek Hladký, který také zorganizoval dvě 
veřejné sbírky s  výnosem 243 zl., poskytl 
navíc zdarma lešení a zednické náčiní. Vý‑

Dne 19. května bude naše farnost slavit velký den. Uplyne 
150 let od posvěcení roztockého kostela, k němuž vedla ov‑
šem dlouhá a dosti strastiplná cesta.

150 let farního kostela v Roztokách
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15OLET

kostela  Narození sv. Jana Křtitele v Roztokách

19.5. – 21.5. 2017

Pátek 19.5. 2017

Sobota 20.5. 2017

Neděle 21.5. 2017

18:00   Mše svatá (vigilie)
19:00  Historie kostela (přednáška, fotografie)

20:00 Děkovná modlitba se zpěvy z Taizé
(během večera možnost občerstvení na faře)

19:00   VARHANNÍ  KONCERT
Daniela Valtová Kosinová

(J.S.Bach, L. Böellmann, C.Franck, D.Kosinová)
vstupné dobrovolné

10:15 SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ
generální vikář Mons. Zdenek Wasserbauer, Th.D.

11:45  Neformální setkání u kostela a na faře
+ program pro děti

VÝROČÍ POSVĚCENÍ

15
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E
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www.farnostroztoky.cz

přijďte, jste srdečně zváni

znamným darem po  100 zl. se 
podíleli i  pánové Dr.  Limbek 
a  Glaser a  paní Práchnerová.  
Poslanec a  advokát Dr.  Fr. A. 
Brauner věnoval 50 zl., majitel 
panství Josef Leder 100 zl. 
a 10 000 cihel (zřejmě ze své ci‑
helny v  Tichém údolí). Z  darů 
byl financován i vnitřní mobili‑
ář, majitel povoznictví Matěj Vo‑
šáhlík (pozdější starosta) zajišťo‑
val dovoz kazatelny a materiálu. 
Varhany věnoval pražský kněž‑
ský seminář, přispěl i Strahovský 
klášter a ženský klášter u sv. Ur‑
šuly. Někteří zedníci odpracovali 
část zakázky zdarma a na stavbu 
přispěl i  poštmistr Karel Kohn, 
vyznání izraelského, a  mnozí 
další drobnější dárci.  

Posvěcení dne  
19. května 1867
Konečně tedy 19. května 1867 
byl nový farní kostel Narození 
sv. Jana Křtitele slavnostně po‑
svěcen pražským světícím bis‑
kupem Petrem Krejčím. 
Fary (čp. 102) se ovšem roz‑
tocký farář dočkal až v  roce 
1876 a nešlo o nijak útulný pří‑
bytek – byla to studená a vlhká 
stavba, v zimě téměř neobyva‑
telná. Vodovod byl do ní zave‑
den až v roce 1946! Žádný vel‑
ký komfort neposkytuje fara 
ani dnes.
Větších oprav se kostel dočkal 
v  roce 1905, když byly shro‑
mážděny finanční prostředky 
z veřejné sbírky. Naopak sbírka 
na  postavení kostelní věže 
skončila neúspěchem, takže 
tento záměr nikdy nedošel své‑
ho naplnění.

Do  osudů kostela se promítly 
i turbulence novodobé historie. 
V  tragickém období 1. světové 
války byly v červenci a listopadu 
1917 z kostela sňaty pro válečné 
účely zvony, posléze byly zrekví‑
rovány i  cínové píšťaly varhan. 
Dramatickou epizodou byl 
i „boj o kostel“ s nově vzniklou 
Církví československou v letech 
1920 až 1922, která uplatnila ná‑
rok na tento bohoslužebný pro‑
stor, včetně fary.  Kostel i  fara 
totiž ještě v té době byly ve vlast‑
nictví obce. O  Vánocích roku 
1920 byla situace tak vyhrocená, 
že katolický farář požádal o po‑
licejní ochranu kostela, neboť 
panovaly obavy, že se ho „če‑
choslováci“ zmocní násilím. 
Po několika letech arbitráž roz‑
hodla, že výhradní dispoziční 
právo k  užívání kostela i  fary 
náleží římskokatolické církvi, 
ale hořkost z tohoto sporu pře‑
trvávala na obou stranách ještě 
dlouhé roky.

Změny po roce 1990
Vnější tvář i  interiér našeho 
kostela se za více než sto let pří‑
liš nezměnily. Jen v  roce 1929, 
kdy církev slavila svatováclav‑
ské milénium, byl na jižní prů‑
čelí osazen reliéf sv. Václava 

(nejštědřejším dárcem byl 
MUDr. L. Tichý) a v roce 1980 
bylo zbudováno nové zádveří 
(zcela dokončeno až o  patnáct 
let později). 
Významných změn ve  smyslu 
liturgické reformy se dočkal in‑
teriér kostela až počátkem  
90. let, kdy za P. Aloise Kánské‑
ho byl odstraněn veškerý histo‑
rizující mobiliář včetně kaza‑
telny, zpovědnice a  křížové 
cesty věnované v roce 1914 Li‑
buší Bráfovou. Zachovány byly 
jen lavice a barokní rám s oltář‑
ními obrazy.
Nový obětní stůl, svatostánek 
i ambon navrhl ing. arch. Vác‑
lav Mašek. Výtvarně pozoru‑
hodnou, minimalisticky poja‑
tou křížovou cestu vytvořil 
Ondřej Mašek. Kostel byl také 
znova vymalován a  znovuote‑
vřen na svátek patrona kostela 
v červnu roku 1993.
K  výročí 150 let od  posvěcení 
kostela dostali farníci s finanč‑
ním přispěním města pěkný 
dárek – nové varhany, které na‑

hradily předchozí z roku 1884. 
V současné době stojí před roz‑
tockou farností velký úkol – 
vyrovnat se s  nedostatečnou 
kapacitou svého „venkovského 
kostelíka“, který slouží desetiti‑
sícovému městu.

Malé zamyšlení 
na závěr
To, jak klopýtavě dospěly Roz‑
toky ke  svému kostelu a  ještě 
ke všemu jen adaptací nevyuži‑
tého špejcharu, jsem vždy vní‑
mal s mírným despektem. Můj 
pohled však nedávno korigoval 
Martin C. Putna, který v  LN 
napsal: „… co do symbolického 
významu lze sýpku přirovnat 
spíš ke kostelu: místo pro ucho-
vání úrody. Místo, jež zaručuje 
nasycení. Místo budoucího chle-
ba. Sýpka je tedy ‚tělesná‘ sestra 
kostela.“  
Tak je vlastně vše v pořádku.
  l

 
Stanislav Boloňský
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Zdálo by se, že bych z titulu své práce měl 
takovým plánům zuby nehty bránit, přísně 
hledět úřadům pod prsty a nadšeně pode‑
psat zveřejněnou petici (i na tu došlo!).

Právě proto, že jsem člen několika spol‑
ků a  organizací, které se aktivně podílejí 
na ochraně přírody a šířeji i kultivaci veřej‑
ného prostoru, musím se v tomto případě 
zastat místního úřadu a  mám velkou po‑
třebu to udělat veřejně.

Iniciátoři Petice za  zachování stromo-
řadí na Holém vrchu při cestě Roztoky–
Únětice totiž vzbudili dojem, že zlé město 
plánuje kácení, a vyloučilo – ať už nekom‑
petentním rozhodnutím, nebo záměrně – 
z jednání občany. Z dostupných informací 
je zřejmé, že tak tomu není a nikdy nebylo. 
Jen stručně bych rád shrnul, o  co vlastně 
šlo: nikoli Město Roztoky, ale Přivaděč 
VPSÚ, dobrovolný svazek obcí, požádal 

v souvislosti se stavbou vodovodní přípoj‑
ky o povolení k vykácení aleje podél polní 
cesty přes Holý vrch.

Informace o žádosti a zahájeném správ‑
ním řízení vyvolala děs a hrůzu a několik 
málo relevantních dotazů ze strany veřej‑
nosti.

Vyberu ty (z mého pohledu) nejdůleži‑
tější a rovnou k nim doplním odpovědi.
Proč chce vůbec město kácet?
Nechce a nechtělo, žádost podal Přivaděč 
VPSÚ, dobrovolný svazek obcí Úholičky, 
Velké Přílepy a Statenice.
Proč se k věci vyjadřuje odbor životního 
prostředí až po schválení stavebního po-
volení?
Vyjádření příslušného odboru životního 
prostředí bylo součástí stavebního řízení 
uzavřeného v  roce 2015. OŽP Černošice 
vydal své stanovisko 26. 2. 2015.

Proč byla z  celé věci vynechána veřej-
nost?
Nebyla, odbor životního prostředí přizval 
k  řízení několik spolků z Roztok, a  to, co 
iniciátoři petice popisují jako jakýsi „ná‑
hodný únik“ informací, bylo standardním 
způsobem zapojení veřejnosti do rozhodo‑
vacího procesu.
Kdo je zodpovědný za rozhodnutí ve sta-
vebním a správním řízení?
MÚ Černošice.

Všechny informace jsou veřejně přístup‑
né, mně samotnému trvalo cca 10 minut, 
něž jsem je vyhledal. Informaci o  kácení 
vyvrátili v průběhu diskuse na FB jak pra‑
covník úřadu, tak jeden ze zastupitelů 
za Stranu zelených.

Připusťme, že lidé, kteří diskusi na  FB 
iniciovali a  petici zveřejnili (těžko soudit, 
kdo je kdo – bohužel vystupují pod ano‑
nymním nickem), neměli dost umu si in‑

O výborech bdělosti a aleji, co se neměla kácet
Na začátku týdne vyvolala v místní FB skupině zpráva o údajně chystaném 
kácení aleje na Holém vrchu menší bouři ve sklenici vody.

O měsíc později, zase v pozdní noční hodi‑
ně, nastala druhá dramatická situace. Mís‑
tostarosta Tomáš Novotný zpracoval do in‑
formačního bloku zprávu o  postupu 
rekonstrukce vily čp. 125 v Tichém údolí. 
Věcně zrekapituloval celou dvouletou ana‑
bázi a kromě pozitivního faktu, že jsme se 
konečně dobrali příslušné dokumentace 
a zahajujeme výběrové řízení na dodavate‑
le díla, konstatoval, že po zpracování pro‑
jektové dokumentace vychází celková cena 
za  rekonstrukci na  38 milionů Kč bez 
DPH. Bude nás to tedy stát nikoli původně 
odhadovaných cca 25 milionů, ale 45 mi‑ 
lionů korun. A zároveň se šance na dotaci 
ztenčila na možnost požádat do „malých“ 
výzev Přemyslovských středních Čech, kde 
jsou limity podpory necelých 5 milionů 
na školku a necelé 3 miliony na komunitní 
centrum. S otazníkem, zda to vůbec půjde, 
protože při tak extrémní ceně „na  metr 
čtvereční“ nebo „na  dítě“ nejspíš nevyjde 
přijatelně analýza nákladů a přínosů.

Návrh usnesení uvedený pod materiálem 
„ZM bere na vědomí zprávu…“ mě hrubě 
neuspokojil. Kdybychom se takhle chovali 
před osmi lety, vzali bychom na vědomí, že 
výstavba základní školy nebude stát pů‑
vodně projektovaných 150 milionů, ale 
přes 300 milionů, stavba by se rozjela (ko‑
lik usnesení a deklarací, jak školu potřebu‑
jeme, jsme měli!) a dnes jsme asi řešili úpl‑
ně jiné věci než rekonstrukci vily.

Nepožadoval jsem žádný zářez, žádnou 
revokaci, pouze to, aby se ti, kteří tento 
způsob rekonstrukce vily před půldruhým 
rokem prosadili, k  pokračování rekon‑
strukce otevřeně přihlásili, i když to bude 
stát skoro dvakrát tolik. Vznesl jsem tento 
návrh s vědomím, že ani varianta přeměny 
celé vily na školku by nedopadla lépe, ne‑
boť s  takovými náklady (víc než milion 
na  jedno dítě!) bychom dotaci nedostali. 
Vznesl jsem tento návrh, i když vím, že to, 
co jsem vytrvale prosazoval, tedy rekon‑
strukci vily jako bytového domu, který by 

uchoval památku v téměř původní podobě, 
který by nám vynášel v nájmech a byl „zla‑
tým pokladem“ města, je varianta v tomto 
zastupitelstvu neprůchodná. Neprůchodná 
by byla určitě i nyní, i když i ta vlastní re‑
konstrukce by byla zřejmě o něco levnější 
než přeměna vily na  školku a  komunitní 
centrum.

Návrh vyvolal reakci ještě ostřejší, než 
jsem očekával. Padala silná slova a  proti 
této deklaraci, která vůbec nic na  dalším 
vývoji nemění, vytasil starosta protinávrh 
„tak to zastavíme“, míněný samozřejmě 
jako protiúder, nikoli jako názor předkla‑
datele. Padlo i obvinění, že využívám níz‑
kého počtu zastupitelů a  že hlasů „PRO“ 
bude málo, protože nás někdy před jede‑
náctou už opravdu ubývalo. A tak jsem ná‑
vrh stáhl, aby se mohli – příště – vyjádřit 
opravdu všichni.

Jen doufám, že nám rada města smlouvu 
s  vybraným dodavatelem rekonstrukce 
ke schválení vůbec předloží.

 l

Na březnovém zastupitelstvu jsem poněkud dramaticky 
vystoupil k nedotažené dotaci na školku v Palackého ulici. 
Ten příběh bude mít – aspoň to tak vypadá – šťastný ko‑
nec. Vedení města (byl jsem prostředníkem v elektronickém 
systému, kam se všechno zapisuje) požádalo o prodloužení 
termínu, MMR vyhovělo a do konce května bychom měli být 
schopni doložit stavební povolení s nabytím právní moci.

Nechci brát na vědomí

Jarda Huk
 



13KVĚTEN 2017

NÁZORY A KOMENTÁŘE

Do vlastnictví města se po  roce 1990 do‑
stalo převodem od  státu několik vil v  Ti‑
chém údolí, přičemž všechny měly jedno 
společné – byly původně židovským majet‑
kem. Šlo o domy čp. 105, 110, 125, 124, 192 
a  155. Některé z  nich dopadly tak, jak si 

autorka článku přeje – byly prodány a  je‑
jich majitelé se o ně řádně starají.

Dům čp. 155, vila Amálka (původně ro‑
diny Wantochů) sloužil jako dům s pečo‑
vatelskou službou a  byl spravován ONV 
Praha ‑západ. Počátkem 90. let byl majet‑

kově převeden na město. Nebyl sice v dob‑
rém stavu, ale také ho nelze označit na vy‑
bydlený objekt. Byl na něj posléze uplatněn 
restituční nárok potomků rodiny původ‑
ních majitelů. Ze dvou potenciálních resti‑
tuentů uplatnil řádný nárok jen jeden 
z nich, jemuž na základě rozhodnutí soudu 
byla polovina vily také vydána. Druhá po‑
lovina, která zůstala městu, byla potom‑
kům původních majitelů na  základě 

formace na  internetu vyhledat ani čas 
zvednout telefon a  zavolat na  městský 
úřad. I  tak by ale vhodnějším způsobem, 
jak podat dotaz, byl například otevřený do‑
pis, ke kterému by se mohli občané připojit 
svými podpisy. Petice je opravdu nátlako‑
vým nástrojem a měla by se využívat s ro‑
zumem.

Především ale byli iniciátoři petice 
na vše výše uvedené upozorněni PŘED je‑
jím zveřejněním, vypustili ven zavádějící 
a  nepravdivé informace a  uvedli v  omyl 
všechny ty, kteří v dobré víře petici pode‑
psali.

Místostarosta Tomáš Novotný sice 
na jednání zastupitelstva sám připustil, že 

mohl úřad postupovat obezřetněji a infor‑
movat veřejnost jako první a s relevantní‑
mi informacemi, máslo na hlavě ale tento‑
krát má veřejnost: iniciátoři petice použili 
přes opakovaná upozornění nepravdivé 
údaje a občané pak petici podepisovali bez 
základního ověření faktů.

Ten slavný match Občanská společnost 
vs. Zlý nekompetentní úřad tentokrát do‑
padl 0:3. Všechno to byly vlastní branky 
a bohužel jsou taky oba týmy domácí, a tak 
jaksi není co slavit. Snad jen to, že se ta alej 
nikdy kácet neměla.

Pokud chceme dělat něco víc než jen 
veřejně ventilovat své frustrace z  fungo‑
vání (komunální) politiky a politiků, po‑

kud chceme jako občané účinně kontrolo‑
vat činnost úřadů a  smysluplným 
způsobem se podílet na správě veřejných 
věcí, musíme se sami chovat zodpovědně 
a hlavně se vyvarovat toho, co nás u poli‑
tiků a úřadů štve. Mimo jiné diletantismu, 
nefér jednání a  manipulací s  informace‑
mi.

Jinak nebudeme za  příslovečné hlídací 
psy, ale za  hysterické vořechy, kterých si 
vlastně není ani potřeba moc všímat. Tak 
jako maltezáků, které lze často potkat v oné 
inkriminované aleji.  l

Tomáš Zděblo
Jestřábník,

spolek pro ochranu přírody a krajiny

Mýty a pověry o vilách v Tichém údolí
V minulém čísle Odrazu byl otištěn článek paní Renáty Bartkové Sodomové Co 
s vilami v Tichém údolí ve vlastnictví města?, který je bohužel plný polopravd 
a nepřesností, takže ač nerad, musím na něj reagovat.

 ➔

Chodím po našem městě a často si to při‑
pomínám. Pojďte se mnou.

Můžeme to vzít z Vršků k Levému Hrad‑
ci. Hned ulice V Úvoze je dobrým příkla‑
dem. Přirozenou vodoteč naši pradědové 
pohříchu zatarasili, ale po povrchu si voda 
cestu najde a valí se po dešti směrem k Ža‑
lovskému potoku. Vpusť u dětského hřiště 
je utopena hluboko a něco pobere. Ale po‑
brala by ještě mnohem víc, kdyby pár kos‑
tek zámkové dlažby za  ní se zvedlo o  pět 
centimetrů výš. V nejnižší části cesty bylo 
bláto překryto oblázky. Budiž, ale chodí se 
po  tom jako po  písečných přesypech. 
A na kole? S úzkými plášti radši ne. Kromě 
toho pár lopat těch oblázků je už v kanále.

Dvě nejproblematičtější vodoteče ve měs‑
tě ponechám stranou. Na  Žalovský potok 
a točnu autobusu v Žalově nebude stačit pár 
tisícovek, tam je potřeba nejméně dva řády 

přidat. Daň za beton a asfalt je vysoká. Ne‑
srovnatelně levněji by přišlo zaflastrovat 
díry na „parkovišti“ před odbočkou k Levé‑
mu Hradci.

A  taky spojnice ulic Levohradecká 
a Na Pískách ukazuje, co umí voda. Kdysi 
jsme ještě s  Jánem Polákem uvažovali, že 
křivé a hrbaté obrubníky z Palachovy ulice 
by ve dvou řadách ten sráz trochu zcivili‑
zovaly. A zvládli by je položit jistě i chlapi 
z Technických služeb.

Máte ‑li odvahu, zkuste to vzít od sv. Kli‑
menta dolů zkratkou k  žalovské zastávce. 
Ale prosím ne po  dešti, to je zkratka 
do  Motola. A  přitom pamětníci a  patky 
stožárů osvětlení dokazují, že i tudy se kdy‑
si docela bezpečně chodilo.

Ještě dvě takové strouhy máme v  obci 
a  obě donedávna sloužily k  vcelku bez‑
pečné chůzi. Od garáží na konci Žirovnic‑

kého se po  vyasfaltování nasměrovala 
všechna voda na pěšinu dolů k trati. Kdo‑
si tam už postavil aspoň hrázku z  cihel 
a  odklonil proud do  trávy a  do  lesa. Ale 
dílo zkázy už bylo vykonáno. Kořeny něco 
udrží, jen se přes ně taky na takovém srá‑
zu dobře padá.

Ještě hůř vypadá zkratka od Maxmilián‑
ky k  ulici Nad Vinicemi. To je perfektní 
koryto. Ale kdyby někdo nahoře párkrát 
kopl krumpáčem, proud by se valil do širo‑
ké strže hned vedle vymleté stezky a tu by 
šlo potom vyspravit.

Vltavě to trvalo stovky milionů let, než 
se prokousala hluboko mezi tvrdé skály. 
Proud vody po bouřce umí probrat hlině‑
nou pěšinu za pár desítek minut a náprava 
je pak pracná a někdy i drahá. A přitom by 
stačilo se dívat, že voda by mohla mířit 
z kopce dolů tam, kde neškodí. 

 l

Voda teče z kopce dolů
Bylo nám sedm osm let a stačilo nám málo. Pár kousků větve 
a Knovízský potok. Hodili jsme dřívka do proudu a vyhrál 
ten, komu doplulo k půl kilometru vzdálenému jezu nejdřív. 
Tak jsme se naučili, že voda teče z kopce dolů, a když se trefí 
dobře proud, umí to docela rychle.

Jarda Huk
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soudního odhadu a  rozhodnutí městem 
prodána. Objekt potom rychle změnil ma‑
jitele, přičemž nový majitel provedl velko‑
rysou stavební rekonstrukci (právě dokon‑
čovanou), při níž zboural přístavbu ze 
70. let a vrátil vile půvabnou tvář z dvacá‑
tých let minulého století. Jde o jednoznač‑
ně pozitivní ukázku toho, jak zacházet 
s kulturním dědictvím.

Další vilou je překrásná vila Alice čp. 192 
ve stylu art deco z roku 1913, původně pa‑
třící rodině Sonnenscheinů. Za  minulého 
režimu zde byla mateřská škola a  jesle. 
Když v 90. letech nastal silný pokles popu‑
lace, dostala vila jiné využití – sídlilo zde 
Městské kulturní středisko. To byl ale 
z  hlediska provozu a  nutných investic 
do  údržby poněkud luxus, proto městské 
zastupitelstvo rozhodlo o jejím prodeji nej‑
vyšší nabídce. Prodej se podařil za  dosti 
dobré peníze a co více – nový majitel opět 
s  velkou pokorou a  vkusem (a  značnými 
náklady) provedl celkovou rekonstrukci 
vily i  zahrady. Ta dnes patří ke  skvostům 
Tichého údolí.

Zastupitelé také rozhodli o prodeji dal‑
ších dvou vil, a  to čp. 105 a  čp. 124. Vila 
Trollerových čp. 105 v  Bělině je hezkou 
ukázkou „švýcarského“ či alpského stylu 
konce 19. století. Noví majitelé však měli 
jinou představu – chtěli objekt zbourat 
a postavit si nový dům, který by na míru 
odpovídal jejich potřebám. Trpělivým jed‑
náním s nimi a také s přispěním okolních 

sousedů se nám je podařilo přesvědčit, že 
lepší bude vilu zrekonstruovat a  upravit 
dnešním požadavkům na bydlení než sta‑
vět dům nový. I v tomto případě se rekon‑
strukce podařila a  byla při ní zachována 
i  většina ozdobných dřevěných prvků 
na fasádě objektu.

Osud domu čp. 124, jemuž se lidově ří‑
kalo „dům s  kohoutem“ podle secesního 
plechového kohouta na štítu (jehož posléze 
někdo ukradl), je bohužel tragický. Stojí 
jako předposlední v řadě v ulici Tiché údo‑
lí v  sousedství bývalé restaurace a  hotelu 
Maxmiliánka, která se dnes bohužel na‑
chází v  troskách. Protože o  Maxmiliánce 
kolují různé fámy, je třeba zdůraznit, že 
tento objekt nikdy nepatřil městu, nýbrž 
po vydání v restituci je od počátku 90. let 
v soukromém vlastnictví.

Dům čp. 124 na  rozlehlém pozemku je 
velmi kvalitní a  velkoryse koncipovaná 
stavba a byla proto prohlášena kulturní pa‑
mátkou. Až na třetí pokus byl dům prodán 
nejvyšší nabídce za nepříliš vysokou cenu 
8,5 mil. korun realitní kanceláři. Tehdy se 
zastupitelstvo řídilo podobnou úvahou 
jako paní Bartková Sodomová – sice mno‑
ho z prodeje nezískáme, ale prodejem a ná‑
slednou investicí nabyvatele dosáhneme 
jeho zachování. Bohužel, každý kupec není 
ochránce kulturního dědictví, který má 
za cíl obnovovat staré vily. Často je skuteč‑
ným cílem koupě nahrazení původní stav‑
by bytovým domem či domy, což je mno‑

hem lukrativnější byznys. Jak tento prodej 
dopadl, se může každý návštěvník Tichého 
údolí přesvědčit. K  prodeji došlo již před 
20 lety a od té doby objekt několikrát změ‑
nil majitele a dosud chátrá. Je třeba korekt‑
ně přiznat, že současný stav je také částeč‑
ně důsledkem sporu mezi městem 
a majitelem o formě a hmotě zástavby této 
enklávy Tichého údolí. Je nutné ale také 
dodat, že požadavek města (a většiny oby‑
vatel Tichého údolí) na přiměřenost nové 
výstavby v této citlivé lokalitě byl a je zcela 
oprávněný.

V tomto případě se tedy prodej soukro‑
mému majiteli vůbec neosvědčil a  lze ho 
označit za jednoznačnou prohru obce.

O prodeji zbývajících vil čp. 110 a 125, 
které do  roku 1941 vlastnila rodina Hau‑
rowitzů, také rada města vážně uvažovala. 
Obyvatelé těchto vil byli vystěhováni a byly 
jim nabídnuty adekvátní obecní byty. 
Na vilu čp. 125 již obdržela radnice zajíma‑
vou finanční nabídku. Co se zdá však pří‑
mo fatální – v tom samém týdnu byl doru‑
čen městu přípis soudu o  blokaci vil 
na  katastru nemovitostí v  důsledku toho, 
že na  ně uplatnili nárok potomci původ‑
ních majitelů. To bylo v  roce 1998 a  až 
do roku 2014 probíhal soudní spor o urče‑
ní vlastnictví – nejprve vil a  potom i  po‑
zemků. Tento soudní spor logicky blokoval 
větší investice do  obou objektů. Teprve 
po ukončení soudního sporu bylo možné 
zahájit konkrétní akci na obnovu obou vil.

Mezitím ještě došlo v  případě vily  
čp. 125 k vážné havárii, když v zimním ob‑
dobí popraskaly rozvody vody a ústřední‑
ho topení a voda způsobila na stavbě znač‑
nou škodu. Souhrou těchto skutečností 
dnes není vila v dobrém stavu a oprava, či 
spíše rekonstrukce, bude velmi nákladná.

Součástí tohoto nemovitého majetku ne‑
jsou jen vlastní objekty čp. 110 a 125. Patří 
k  nim i  velmi cenné rozlehlé pozemky 
okrasné zahrady, ovocného sadu a  bývalé 
vinice. Věřím, že rekonstrukcí těchto vil, 
obnovou zahrady a jejich novou funkcí zís‑
ká město skutečný skvost.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že z chi‑
méry o tom, že jedině soukromý vlastník je 
schopen se o majetek řádně postarat, jsme 
již plně vyléčeni. Řada stavebních objektů 
v soukromém vlastnictví na katastru naše‑
ho města, které jsou jeho ostudou, to do‑
kládá. 

 l

Stanislav Boloňský
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Jsme lesní školka Esedra, sídlící v soukro‑
mém hájku pod Levým Hradcem.

Umožňujeme dětem žít celé dny v příro‑
dě a v souladu s ní. Učíme je, že život je to 
nejcennější, co máme, a  že je důležité se 
každý den po sobě ohlédnout, jakou jsme 
zanechali stopu, co po nás zbylo.

Každý den se lesáčci starají o zvířata, kte‑
rá jsou součástí naší školky.

Husa Baruška, indičtí běžci slyšící 
na „holky“, takže když volám na děvčátka 
„holčičky“, běží lidské i kachní. Králíkárny 
s králíky beránky, zakrslými a staříky mas‑
ného plemene, které samozřejmě nikdy ni‑
kdo nejedl.

Koza Bambi už má spolu s kočkou Ma‑
řenkou post paní učitelky, jsou s  námi 
od miminek 7 let.

K tomu přibyla koza Eliška, od staré ba‑
bičky, která se už o ni nemohla starat a jejíž 
největší starostí bylo, ať ji nesníme. Nejsem 
zvyklá lhát, slíbila jsem, že určitě ne, je pře‑
ce pro děti a kamarádka pro Bambi.

A přece.
Tohle vše už není pravda. Tuto neděli 

přiběhl pes, který již dva roky předtím 
v  lese u  školky řádil, a  zmasakroval, co 
mohl. Takže husa Barunka už není – byla 
stará a umřela šokem, i když útok přežila. 
Dva indičtí běžci zardoušeni. Třetí přežil, 
v náručí jsem ho chránila, než dojede poli‑
cie, ale křídlo mu viselo ukouslé jen na žíle 

a  kůži… A  Eliška vykrvácela ze zadních 
nohou, které byly rozervány jak kus had‑
ru… A třetí běžec, který při amputaci, kte‑
rou přijel provést kamarád veterinář, také 
odešel…

Takže máme králíky a kozu a nešťastné 
děti, které přišly o kamarády.

Pes byl labrador čili žádný zabiják.
Apeluji tedy za  všechny rodiče, děti 

a zvířata domácí i divoká na pejskaře, ne‑
nechte své miláčky běhat volně! Jsou to 
zvířata a  do  hlavy jim nevidíte. Kdyby se 
nedej bože tohle stalo v  přítomnosti dětí, 
jsou tím postižené na dlouhou dobu v lep‑
ším případě. Vždyť mají obličej ve  výšce 
psí tlamy!

Pejskaři, když je vystopuji po proběhnutí 
psa lesem, se ještě rozčilují, že nevědí, že 
dole je školka. To ale vědět nemusejí. I srny, 
divočáci a zajíci mají svá práva a vyhláška 
mluví jasně.

Sama jsem roky bývala pejskař a poprav‑
dě ne stoprocentně ohleduplný, ale to člo‑
věk pochopí, až když se karty obrátí.

Poslední dny, když se ohlédnu, je mi 
z toho smutno. Tři roky po sobě zbytečně 
zmařené životy a vždy slib majitele, že už se 
to nestane. A ono se to stává. Co to bude 
příště?  

 l

Zuzana Sýkorová
ředitelka lesní školky

Myslela jsem si, že do tohoto časopisu nikdy psát za školku 
nebudu, ale přece.

Sliby chyby

Bílkoviny pro stavbu a obnovu tkání, tvor‑
bu enzymů, hormonů a  imunitních látek. 
Tuky, především rostlinné, pro tvorbu bu‑
něčných membrán, vstřebávání řady vita‑
minů a termoregulaci. Sacharidy jsou pro 
člověka hlavním zdrojem energie, ale mají 
úlohu i v redukčních dietách, protože při 
jejich dlouhodobém nedostatku se zpo‑
maluje metabolismus. Musíme ovšem roz‑
lišovat mezi jednoduchými a  složenými 

sacharidy. Mezi jednoduché sacharidy 
(monosacharidy) patří řepný a  třtinový 
cukr, med a  ovoce. Jsou nejrychlejším 
zdrojem energie, ale po  jejich konzumaci 
prudce stoupne hladina krevního cukru, 
což vyvolá pocit hladu a únavy. Když tento 
hlad zaženeme znovu potravou obsahující 
převážně jednoduché sacharidy, kruh se 
uzavírá. Proto si myslím, že cukr je v  re‑
dukční dietě ještě méně žádoucí než tuk. 

Ovoce nemůžeme zcela vynechat, je to 
spolu se zeleninou hlavní zdroj vitaminů, 
med je vzhledem k svému složení lepší než 
cukr, ale s mírou. Zdrojem sacharidů slo‑
žených (polysacharidů) jsou obiloviny 
a všechny výrobky z nich, brambory a ze‑
lenina. Obsahují důležitou vlákninu, která 
zlepšuje střevní peristaltiku a snižuje mož‑
nost nádorových onemocnění střev.

Kromě toho, že energii z potravin získá‑
váme, je dobré vědět, že na trávení potravy 
energii také vydáváme. Nejméně energie je 
třeba na zpracování jednoduchých cukrů, 
nejvíce na  zpracování bílkovin. To je to 
hlavní, co musíme vědět, než začneme 
mluvit o redukčních dietách. 

 l

Rudolf Šimek

Z jakých potravin se má skládat redukční dieta?
Naše potrava se skládá ze tří živin: sacharidů, bílkovin 
a tuků. Sacharidy a bílkoviny mají stejnou energetickou hod‑
notu (1 g = 17 kJ), tuky mají energetickou hodnotu více než 
dvojnásobnou (1 g = 38 kJ). Zdá se proto, že když vyloučíme 
ze své potravy tuky, máme vyhráno, ale to je omyl, protože 
potřebujeme vyváženou stravu. 
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SEKNE TI TO NA LEVÁČI 
KURZ PRÁCE S RUČNÍ KOSOU
A DÍLNA KOSÁCKÝCH PÍSNÍ

Přijďte se naučit pracovat s nástrojem, který tisíci lety
uživatelského testování došel dokonalosti. 

 Letos se zpěvy a tanci a společnou snídaní v trávě!!!

Místo: Levý Hradec 
sraz u podia za kostelem

Čas: 7:00 až 12:00
Den „S“: 21.5.2017
Kurzovné: 150 Káčé na sekáče

S sebou: pevnou obuv, vhodný oděv, 
své oblíbené pracovní rukavice 
a chuť k práci. 
Kosu a hrábě, máte-li. 

Něco dobrého na společnou snídani.

Vlastníkům kos bude jejich technika odborně seřízena, 
bezkosým  budou nástroje zapůjčeny. 

Rezervace vhodná.        Info: w  ww.spolek-jetrabnik.cz, tel: 608 106 643
Pořádá Jestřábník, spolek pro ochranu přírody a krajiny. 

•  
•  
•

STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST
NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

HLEDÁME

OBCHODNÍ

ZÁSTUPCE

70.000 KÈAŽ  

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

• OBSLUHY ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PLASTŮ          
• OBSLUHY CNC STROJŮ 

 
 

 
                     Koever CZ - Libčice nad Vltavou – Česká republika 

s tradicí od roku 2006 
 

 
NABÍZÍME: 

Stálé zaměstnání na HPP v Libčicích n. Vlt.  
(200 m. od vlakového nádraží) 

 

Nástupní plat 135,- Kč/hod. a po zapracování navýšení mzdy. 
+ Prémie za kvalitu (0 Kč - 2500 Kč) 

+ Prémie za přesčasy (250 Kč - 3500 Kč) 
+ Prémie za pravidelnou docházku (1000 Kč) 

+ Příspěvky na životní pojištění (750 Kč) 
+ Prémie za nenemoc (15000 Kč) 

+ 5 týdnů dovolené  
+ Stravenky 

 

Po 6ti odpracovaných měsících odměna 7500 Kč 
 
 
 
 
 
 

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

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

INZERCE
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Nádherné výročí
V sobotu dne 22. 4. 2017 oslavila roztocká 
občanka paní Eliška Vetyšková 100. narozeni‑
ny. Oslavenkyni blahopřejeme a do dalších let 
přejeme pevné zdraví a mnoho krásných chvil 
v kruhu jejích nejbližších.  l

Město Roztoky

Poděkování
Protože jsem to nestihla na schůzi SPCCH dne 
11. 4. 2017, dovolte, abych touto cestou podě‑
kovala za všechny členy roztocké organizace 
SPCCH naší předsedkyni pí. Vlaďce Drdové 
za obětavou práci předsedkyně. Kdo trošku 
zná činnost SPCCH, ví, že tato funkce vyžaduje 
mnoho času, obětavosti a trpělivosti.

Obdivujeme ji obzvláště, když víme, že paní 
Vlaďka má i další povinnosti a aktivity (Be‑
ruška apod.). Malé poděkování patří i jejímu 
manželovi, který jí určitě pomáhá, jak jsme se 
přesvědčili i na výše jmenované schůzi.

Moc děkujeme.  l

Za členy SPCCH Roztoky
Marie Zámecká

INZERCE

e-shop tisku

Parta „serpentýna“ vyčistila 
okolí serpentiny od  nádraží, 
svahy kolem schodů a část par‑
ku u  Tyršova náměstí. Sešli se 
nejdříve čtyři a  dalších pět 
účastníků se přidalo po  cestě. 
Čtyřčlenná parta „střelnice“ 
uklidila cestu k vodárně, kolem 
vodárny a  cestu k  Tichému 
údolí. Pytlů s  odpadky a  slu‑
nečného počasí bylo víc, než 
jsme očekávali. Přes zamrače‑
nou deštivou předpověď neče‑
kaně svítilo sluníčko! Pomohlo 
tedy také, zahřálo a  zahnalo 
zimu a  déšť. Strávili jsme tak 
hezké dopoledne prací pro naše 
město. Všichni z  toho máme 
radost a nikdo z nás nelituje.

Děkujeme tímto všem, kteří 
se zúčastnili, spřátelenému 

spolku Jestřábník za  perfektní 
spolupráci a  také Technickým 
službám Roztoky za  pytle, ru‑
kavice a  odvoz odpadu. Podě‑
kování za pytle a rukavice patří 
také pořadatelům celostátní 
akce „Ukliďme Česko“.

Upozorňujeme ty, kteří od‑
padky odhazují nebo je přímo 
do lokalit vozí, že v Roztokách 
máme sběrný dvůr, kde je 
skládkovné zdarma a bez rizika 
pokuty.

Díky a těšíme se zase na příš‑
tě! (Budou ‑li nějaké odpadky ...)

Váš Okrašlovací spolek Roztoky
www.osroztoky.cz

� l

Okrašlovací spolek Roztoky s mírným předstihem oslavil 
Den Země a zároveň tak slavnostně zahájil letošní okrašlo‑
vací fyzickou činnost. V sobotu 8. dubna jsme se sešly dvě 
party, „serpentýna“ a „střelnice“, a uklidily odpadky. Jak 
prosté.

Náš Den Země v Roztokách

Smuteční oznámení
Dne 6. 4. 2017 zemřela naše 
maminka Otakara Adamová, 
ve věku 87 let.
� l

Zbyněk, Vlaďka  
a Karel s rodinami



P O H Á D K O V Ý  L E S  

 
oztocké turistické oddíly mládeže zvou deti do sedmi let,  
jejich rodice a prarodice (v k neomezen!) na tradicní procházku 
lesem plným prekvapení.  

V sobotu 3. cervna 2017   zacneme v 10 hodin  
za torzem Maxmiliánky a vyšleme vás na trasu plnou 
pohádkových postav. U startu bude možné zakoupit si 
obcerstvení, tradicní burtíky… Pripravíme i pohádkovou 
tombolu. 

Predpokládáme, že na startu budete muset chvíli  
cekat - prosíme o trpelivost. 

Nemusíte být proto na startu presne v 10.00, lze dorazit kdykoliv mezi 
desátou a jedenáctou hodinou.  

Tešíme se na vás! 

Pohádkový les sponzorují laskaví roztoctí a žalovští patrioti. 

Akce se koná za podpory Mesta Roztoky. 
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ž

e ž
ž

ž

ž ž ž ž

ž
ž ž

ž ž

ž

ž

ž

ž

ž



ODRAZ  měsíčník Roztok a Žalova20

KULTURA

Průběh:  
vysvětlení pravidel hry 
samotný průběh turnaje 
vyhlášení vítězů 
a rozdání cen 

Cena 100Kč
Maximální počet osob: 48

3. 6. 2017 / 13-17

KARETNÍ TURNAJ
ZCELA NOVÉ HRY 

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy zve na

BALANC

Rezervace nutná: papir@muzeum-roztoky.cz
                                       233 029 060, 723 121 692
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p.o.
Zámek 1, 252 63, Roztoky

 

INZERCE

MUZEUM ROZTOKY
CO JEŠTĚ UVIDÍTE: 
Bratři v triku, výstava mapující nejstarší 
a nejslavnější studio kresleného filmu. 
Děti si vyzkoušejí, jak se animace dělá. 
Každý čtvrtek workshop pro školy.  
Do 9. 7. 2017

Jmenuji se Sajetta – svět prvních země‑
dělců, unikátní archeologická výstava spo‑
jená s pátráním po osudu neolitické dívky 
na zámecké půdě s možností zvládnout 
dovednosti z doby kamenné.  
Do 22. 10. 2017

CO PROŽIJETE: 
Vernisáž výstavy Letní keramická plasti‑
ka 10. 6. od 16 hod v areálu zámku

Soaré věnované manželům Foerstrovým, 
prvním mozaikářům u nás. Seznámí vás 
s nimi Magdalena Kracík Štorkánová 
a Martin Hemelík. V ateliéru Zdenky Brau‑
nerové 2. 6. 2017

Muzejní noc ve Středočeském muzeu 
v Roztokách, 10. 6. od 16 do 23 hod.

CO SI ZKUSÍTE: 
Klobouky na stejnojmenné výstavě  
Magdalény Kopotové. Do 30. 7. 2017

SLEDUJTE aktuální INFO na  
www.muzeum ‑roztoky.cz
� l

Do  Roztok zavítá výjimečná hudební osob‑
nost. Václav Hudeček vystoupí jako sólista 
s Filharmonickým symfonickým orchestrem 
v  neděli 11. června v  podvečer na  nádvoří 
zámku. V  rámci programu Svátky hudby 
s  Václavem Hudečkem přednese skladby  
E. Elgara, J. S. Bacha, A. Dvořáka a A. Vivaldiho.
Václav Hudeček zahájil svoji cestu mezi hu‑
dební elitu v šedesátých letech. Už jako pat‑
náctiletý vystoupil v  Londýně s  Royal 
Philharmonic Orchestra. A  druhý den mu 
David Oistrach nabídl pedagogickou po‑
moc. Vystupoval na  nejprestižnějších pó‑ 

diích světa, s nejlepšími orchestry a na nej‑
slavnějších festivalech. Známý je nejen jako 
vynikající virtuos, ale i uváděním děl soudo‑
bých českých autorů a péčí o nastupující tu‑
zemské interprety, ty nejlepší zve na své kon‑
certy a pořádá pro ně letní houslové kurzy.

Koncert v historickém prostředí zámku 
začíná 11. června v 17 hod., vstupné dospě‑
lí 250 Kč, studenti a senioři 100 Kč. Před‑
prodej vstupenek Pasparty Chvojková, 
Tyršovo náměstí. V případě špatného po‑
časí se koncert koná v Historickém sále.  l

Daniela Kupsová

Kdo hraje karty, ví o taktice své. Pokud ne‑
vyhraje, snaží se ze hry alespoň co nejlépe 
vybalancovat. Dr. Václava Lišku, teoretika 
umění a znalce deskových her, mrzelo, že 
v záplavě nových her karty zaostávají, a tak 
vymyslel hru BALANC. Pro žhavou no‑
vinku zatím nejsou na  trhu ani karty. 
Na  karetním turnaji v  sobotu 3. června 
máte šanci zahrát si s unikátními kartami, 
vyrobenými speciálně pro tuto příležitost. 
Nástrahami hry vás provede její autor. 

Princip hry BALANC je jednoduchý, po‑
dobný prstové hře Kámen, nůžky, papír.

Chcete ‑li klání zkusit (maximálně 48 hrá‑
čů a hráček), přihlaste se předem (papir@
muzeum ‑roztoky.cz, tel. 233  029  060, 
723 121 692) a připravte si 100 Kč. Pak už 
na vás čeká napětí a pěkné ceny. Vezmete ‑li 
děti, užijí si pexeso, omalovánky a hru Prší. 
Začínáme ve  13 hod. v  Historickém sále 
zámku.� l

Daniela Kupsová

Václav Hudeček na zámku

BALANC karet na vlastní kůži
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Složení kapely z  úspěšných výtvarných 
umělců se stalo světovou raritou. Vystavo‑
vali a  hráli doma i  v  zahraničí. Současná 

výstava je poctou 100. výročí založení 
sdružení českých umělců grafiků Hollar, 
v němž všichni vystavující působí, a připo‑

mínkou, že letošek je Rokem české grafiky. 
Vystavená díla připomínají i jejich zesnulé 
přátele – Kamila Lhotáka, Adolfa Borna, 
Albína Brunovského, Oldřicha Kulhánka 
a Miroslava Hucka.

Jam session je sice opožděnou vernisáží 
výstavy, ale kde jinde uvidíte, aby umělci 
na vlastní výstavě také koncertovali! Vy‑
stoupí s  nimi i  jejich přátelé, přední ja‑
zzoví muzikanti a  zpěvačky, třeba Jitka 
Zelenková, Martha Elefteriadu, Petr Jan‑
da a další. Stálým hostem kapely je klaví‑
rista Miroslav Kořínek, člen divadla Ypsi‑
lon.

Grafičanku tvořili akademičtí malíři: 
Jiří Anderle (1936), bicí nástroje, Karel 
Demel (1942), pozoun, Jaroslav Hořánek 
(1925–1995), akordeon, Jan A. Pacák 
(1941–2007), kontrabas, Jiří Slíva (1947), 
kytara, Vladimír Suchánek (1933), klari‑
net, kapelník.

GRAFIČANKA 1972–2017, hudební 
legenda české grafiky
14. 4. – 27. 8. 2017, Galerie Kabinet
20. 5. – 15–18 hodin, Jam session, zámec-
ké nádvoří� l

Daniela Kupsová

Šest předních českých grafiků, kteří se dali dohromady před 
45 lety a pro potěšení si hráli swingovou muziku – to je  
GRAFIČANKA. Nyní se její členové v původní sestavě setká‑
vají na společné výstavě ve Středočeském muzeu v Rozto‑
kách. V sobotu 20. května odpoledne si spolu i zahrají na jam 
session na nádvoří zámku.

Opožděná vernisáž výstavy Grafičanky
Jam session na zámeckém nádvoří

Letošní koncert měl nepochybně vyšší am‑
bice a nutno hned dodat, že je beze zbytku 
naplnil. Jednalo se totiž o regulérní koncert 
hudebních umělců, kteří vesměs odvedli 
výkony vysoké profesionální úrovně. Po‑
směšný výrok „kdo neumí, učí“ je zde zcela 
nemístný. Naopak je velmi radostné zjiště‑
ní, že naše děti učí muzikanti, kteří toho 
hodně umějí.

Ocenění rovněž zaslouží skutečnost, že 
nikdo z  účinkujících nevsadil na  efektní, 
ale snazší skladby, všechna předvedená čís‑
la vyžadovala vysokou technickou i  inter‑
pretační kvalitu.

Za velmi zdařilý dramaturgický krok po‑
važuji také společná vystoupení několika 
nedávných absolventů v duetech se svými 
učiteli. Je to nejlepší důkaz toho, že roz‑
tocká ZUŠ vede své žáky až na úroveň, kdy 

mohou být svým pedagogům rovnocen‑
nými partnery. A že to není úroveň ledaja‑
ká, nám koncert v  roztockém zámečku  
11. dubna 2017 přesvědčivě dokázal.  l

Jaroslav Drda

Učitelský koncert ZUŠ
Po dvou letech se opět usku‑
tečnil koncert učitelů roztoc‑
ké základní umělecké školy. 
Před oněmi dvěma roky jsem 
psal, že hlavním cílem tohoto 
podniku je předvést rodi‑
čům žáků, že jejich děti jsou 
v dobrých rukou.
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Pod záštitou města Roztoky pořádá RR, z.s. 
a Středočeské muzeum Roztoky.

vstupné dobrovolnévstupné dobrovolnévstupné dobrovolnévstupné dobrovolnévstupné dobrovolné
Přívoz Roztoky–Klecany prodloužen do 22 hodin.Přívoz Roztoky–Klecany prodloužen do 22 hodin.Přívoz Roztoky–Klecany prodloužen do 22 hodin.Přívoz Roztoky–Klecany prodloužen do 22 hodin.Přívoz Roztoky–Klecany prodloužen do 22 hodin.Přívoz Roztoky–Klecany prodloužen do 22 hodin.

Justin Lavash 

INZERCE

Milí Roztočtí,  
srdečně Vás zveme na náš  

výroční koncert,  
kterým se chystáme oslavit  

desetileté výročí naší existence.
Roky utekly jako voda, prozpívali jsme je s velkou láskou 
a pílí. Náš repertoár se obohatil o mnoho písní mnoha žán-
rů. Stále nás baví zpívání, stále studujeme a připravujeme 

nové kousky a stále nás těší vaše přízeň. 
Na koncertě, který se koná 4. června od 19 hodin  

v krásném prostředí hotelu International v Dejvicích, 
zazní jak „staré pecky“, tak mnoho písní nových, od lidových 
až po muzikálové. Uslyšíte skladby sborové i sólové, jistě si 
najdete ty „své“ a pevně věříme, že budete opět odcházet 

nabiti radostí a pozitivní energií.
Moc se na tento koncert těšíme a těšíme se na Vás, přijďte. 

Vstupenky jsou ke koupi v recepci hotelu nebo si je  
můžete objednat mailem  

(na webových stránkách: www.marikasingers.cz)
Tam také naleznete informace o našich dalších koncertech.

Srdečně
Vaši Marika singers

Program po poledni odstartuje cimbálová 
muzika Studánka Praha.

Pohřební kapela se rozzáří jako hlavní 
hudební hvězda, která vás smrtelně jistě 
roztančí lidovkami laděnými do  ska, 
punku, hip hopu, folku či reggae. Jejich 
hudba se dá charakterizovat jako „urban 
folkcore“.

Festival v  doprovodném programu na‑
bídne například swingový workshop, nové 
taneční dovednosti bude možné zúročit 
během následného vystoupení uskupení 
Swingkopa.

Na  zklidnění je možné jen doporučit 
blues a folk Justina Lavashe.

Soundokan je podle vlastních slov instru‑
mentální sondou do lidské duše; šamanem 
proti své vůli. Jejich hudba evokuje posvát‑
ný tanec na drátech vysokého napětí.

Přepětí budete moci nechat rozpustit 
v barevném světě energických beatů, koša‑
tých melodií a  rozmanitých, nejen jazzo‑
vých nálad kapely Bitosti.

Jiří Šámal představí mimozemsky vypa‑
dající i znějící nástroj Hang Drum a zpro‑
středkuje vám nejen hudební nadpozem‑
ský zážitek.

Divadlo Fígl přijede s  pohádkou Rokec 
a  Žužu, další příběh pro malého diváka 
odehraje Divadlo Kvítko. Hlavy bude mož‑

né protáhnout v  IQ parku, bránice jógou 
smíchu. Ruce a kreativitu ve výtvarné dílně 
nebo při pletení proutěných výrobků, nohy 
na trampolíně. Žízeň i hlad uhasí kvalitní 
občerstvení, oheň – kromě toho ve vašich 
srdcích – dobrovolní hasiči.  l

Aleš Novák

Nadšenci a dobrovolníci z občanského sdružení RR pro vás 
již posedmé připravují festival Zámeček. Poslední sobota 
v květnu, tedy 27. 5. 2017, bude ve znamení výjimečného 
kulturního zážitku v areálu roztockého zámečku, především 
v krásném parku. Akci každoročně navštíví několik tisíc lidí. 
Za dobrovolné vstupné si můžete dosyta užít hudbu  
různých žánrů, divadlo a bohatý doprovodný program  
pro malé, větší i velké. Festival je koncipován jako  
rodinný. Své si najde opravdu každý.

Festival Zámeček 2017

Festival pořádá občanské 
sdružení RR ve spolupráci se 
Středočeským muzeem v Rozto‑
kách u Prahy, vzniká za podpory 
města Roztoky.
� l
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KULTURNÍ AGENTURA  
ROSA COELI DO ČERVNA 2017
13. 5. Otvírání studánek – 
Bohuslav Martinů, Středo‑
české muzeum, 16 hodin

účinkují: R. Janál – baryton, 
Rudolf Kvíz – recitace,  
Růžena Sršňová – housle, 
Chikako Tomita – housle,  
Eri Shimizu – viola

Foerstrovo komorní pěvecké 
sdružení, sbormistr –  
Jaroslav Brych

14. 6. VIVAT TANGO – histo‑
rie tanga s tancem profesio‑
nálního páru.

účinkují: Bona Fide Tango

Více informací viz  
www.rosa ‑coeli.cz a mobil 
605 932 708  l

V. Pavlík

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

DETEKTIVKY

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

PRO DĚTI

Peirce, L., Velkej frajer Nate startuje
Schwab, V., Můj anděl strážný. Nové za-
čátky
Thorpe, K., Víly Nevíly. Svatební závoj

NAUČNÁ

Kuna, M., Počátky raného středověku 
v  Čechách: archeologický výzkum sídelní 
aglomerace kultury pražského typu v Rozto-
kách

Tolle, E., Moc přítomného okamžiku
Zibura, L., 40  dní pěšky do  Jeruzaléma: 
o pouti bez cukrové vaty

PROGRAM NA DUBEN:

n�5. 4. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
n�13. 4. Fungující životopis aneb jak se 
dostat na pohovor, seminář z cyklu BPW 
ČR (10.00–12.00), přihlášení na  lenka.
svecova@bpwcr.cz
n�18. 4. Domácí chov slepic – možná bu-
dou i  kuřátka (18.30), zkušenosti s  cho‑
vem v  domácích podmínkách. Vstupné 
dobrovolné.
n�19. 4. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)

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

� l

Za městskou knihovnu
Mgr. Michal Špaček

Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihovny během 
měsíce března 2017.
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM – KVĚTEN–ČERVEN

14. 4. – 27. 8. 2017 Grafičanka 1972–2017, hudební legenda české grafiky Středočeské muzeum Roztoky

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

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

20. 4. – 22. 10. Jmenuji se Sajetta, svět prvních zemědělců – výstava Středočeské muzeum Roztoky

13. 5.
So

Rosa Coeli zve – Otvírání studánek Bohuslav Martinů 
Od: 16.00 hod.

Středočeské muzeum Roztoky, 
Historický sál

13. 5.
So

Den indické kultury 
Od: 10.00–17.00 hod.

Areál Středočeského muzea, 
Roztoky

14. 5.
Ne

Koncert sv. Janu Nepomuckému Kvítečku májový –  
účinkuje sbor Local Vocal. Od: 19.00 hod.

Kostel sv. Klimenta na Levém 
Hradci

20. 5.
So

Grafičanka Jam Session, Hudební vystoupení ke stejnojmenné výstavě
Od: 15.00–18.00 hod.

Středočeské muzeum Roztoky, 
nádvoří zámku

25. 5.
Čt

Absolventský koncert ZUŠ 
Od: 18.00 hod.

Středočeské muzeum Roztoky, 
Historický sál

25. 5.
Čt

Kde se líbat v Praze – literární pořad
Od: 19.00 hod. Galerie Academic, Roztoky

27. 5.
So

Festival Zámeček 2017
Od: 12.00 hod. Středočeské muzeum Roztoky

28. 5.
Ne Jarní koncert – vystoupení žáků hudebních kroužků sdružení Roztoč Středočeské muzeum Roztoky, 

Historický sál

2. 6.
Pá

Soaré s Foesterovými – přednáška
Od: 16.00 hod. Středočeské muzeum Roztoky

3. 6.
So

Pohádkový les
Od: 10.00 hod. Tiché údolí – Maxmiliánka

3. 6.
So

Balanc karet
Od: 13.00 hod.

Středočeské muzeum Roztoky, 
Historický sál

9. 6.
Pá

Noc kostelů
Od: 9.00–22.00 hod. Levý Hradec

10. 6. – 31. 10. 24. letní keramická plastika Středočeské muzeum Roztoky

10. 6.
So

Roztocké pivní slavnosti
Od: 14.00–22.00 hod. Tyršovo náměstí

10. 6.
So

Muzejní noc
Od: 16.00–23.00 hod.

Středočeské muzeum Roztoky, 
areál

11. 6.
Ne

Svátky hudby s Václavem Hudečkem
Od: 17.00–19.00 hod.

Středočeské muzeum Roztoky, 
nádvoří (při nepřízni počasí 
v Historickém sále)

14. 6.
St

VIVAT TANGO 2017–koncert a tanec 
Od: 19.00 hod.

Středočeské muzeum Roztoky, 
Historický sál

15. 6.
Čt Filmový festival animovaných filmů studia Anima Roztoč Kino Ponrepo
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Varhanní  koncert 
v Roztokách 
 
Ke 150. výročí posvěcení kostela 
Narození sv. Jana Křtitele v r. 1867 
 
Daniela Valtová Kosinová – varhany 
 
program:  Johann Sebastian Bach / Léon Böellmann,  
César Franck / Daniela Kosinová  
 
Sobota 20. května 2017 v 19:00 
Kostel Narození sv. Jana Křtitele,  
Nám 5.května 102, Roztoky 
 
Vstupné dobrovolné 

15
O

 
LE

T 

INZERCE

Děti navštěvující kroužek Hrátky s flétnou 
pod vedením Adama Janouška se zúčast‑
nily celorepublikové flétnové soutěžní pře‑
hlídky Flautohry, která se konala na teplic‑
ké konzervatoři od  21. do  23. dubna. 
Soutěžily ve  2. kategorii souborové hry, 
přičemž soubor „Roztočníci“ ve  složení 
Kačka Matoušová, Klárka Pekárková, To‑
ník Rozkydal, Marek a  Eliška Šantorovi 
získal čestné uznání 1. stupně, další soubor 
„Roztočtí pištci“ získal 3. cenu. V Pištcích 
hrají Radka Kristová, Bára Součková, Ka‑
teřina Čermáková, Klárka Chobotová 
a Antonín Skružný.

Dramatické kroužky pod vedením Adama 
Krátkého a Dory Krátké si vyrazily na pře‑

hlídku dětského divadla Otvírání 2017 
v Karlínském Spektru, a  to s  inscenacemi 
Lichožrouti a Zrádce. Obě inscenace byly 
doporučeny do širšího výběru na celostát‑
ní přehlídku Dětská scéna 2017.

Spoustu cen v  celostátních soutěžních 
přehlídkách animovaných filmů Junior‑
film a Zlaté slunce vyzobaly opět animač‑
ní kroužky roztočího studia Anima Roz‑
toč. Nejvýznamnější ocenění, první místo 
v  kategorii do  patnácti let, náleží Majdě 
Křístkové s  filmem Parník. Druhá místa 
připadla Viki a  Verče Křístkovým s  fil‑
mem Z  Čech až do  Himálaje, Metoději 
Pojetovi s filmem Vesmírný fotbal a Šimo‑
nu Roubalovi s filmovou hříčkou Bez ná‑
zvu. Čestná uznání získali Jan Marhoul, 
Patrik Procházka a David Procházka s fil‑
mem Amon Dwarf a  Matouš Felkel 
a Kryštof Härtel s filmem Chameleon.

Všem dětem i lektorům děkujeme za je‑
jich chuť dělat odvážné kroky do  světa 
a svoji tvorbu tak posouvat.  l

Za Sdružení Roztoč
Zuzana Šrůmová

Jsme skvělí! (Už zase.)
Dá se v umění soutěžit? V Roztoči často vyrážíme na různé přehlídky a vý‑
stavy, mnohdy soutěžní nebo postupové. A to, že umění nejde změřit na stop‑
kách, zvážit na váze ani přeměřit metrem, nám ani trochu nevadí. Přehlídky 
nám totiž dávají možnost vyletět z hnízda a podívat se trochu do světa. 
Setkáme se s těmi, kteří mají podobný zájem – s dětmi i dospělými – a něco 
se od nich naučíme. Jdeme sami s kůží na trh. Poznáváme díla jiných a in‑
spirujeme se jimi. Stáváme se součástí světa opravdových animátorů, herců, 
muzikantů… A samozřejmě dostáváme i zprávu o tom, jak si to, co děláme, 
stojí v konkurenci s ostatními. V Roztoči pro nás nebývá překvapením, že si 
to stojí často opravdu velmi dobře.

Zrádce – Divadlo Cára Carara
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Nechce se tomu ani věřit, že jsou před 
námi už jen poslední dva měsíce tohoto 
školního roku, tedy poslední třídní schůz‑
ky 16. 5., focení 16. a 17. 5., školy v přírodě 
či jednodenní výlety, dokončení progra‑
mu Školáček pro budoucí prvňáčky, testo‑
vání NIQUES žáků 5. a 9. tříd od 9. květ‑
na, dva jazykové pobyty v  cizině a  14. 6. 
obhajoby absolventských prací žáků  
9. tříd. To je tedy letem světem přehled ně‑
kterých budoucích akcí a na čtenou příště 
se těší

Věra Zelenková

Netradiční výtvarná výchova
Dne 20. 3. 2017 jsme měli netradiční výu‑
ku výtvarné výchovy. Přišla mezi nás paní 
lektorka Alena Trávníčková a  spolu s  ní 

jsme navrhovali a vyráběli dětské pokojíč‑
ky. Všem se hodina velmi líbila. Každý žák 
si svůj pokojíček odnesl domů.

Iveta Bártová  
a žáci 3. A

Oslava Velikonoc
Jarní období s sebou nese největší změny 
v přírodě a přináší nám též svátky tohoto 
období – Velikonoce. Dne 7. 4. 2017 jsme 
proto spolu s paní učitelkou Maruškovou 
a  s  žáky 1. A  navštívili Čechovu stodolu 
v  Bukové u  Příbramě. Po  krásné výstavě 
s poutavým vypravováním nás čekala tvo‑
řivá dílna, kde jsme vyráběli dřevěné oz‑
doby.

Iveta Bártová  
a Ludmila Marušková

V SČM si „zaanimujte“
V březnu jsme se vypravili na moc hezkou 
interaktivní výstavu do  Středočeského 
muzea v  roztockém zámečku. Nejprve 
jsme navštívili „Bratry v triku“ a opravdu 
si vyhráli. Poté, co jsme zhlédli portréty 
výtvarníků, které jsme vesměs znali z dět‑

Vážení rodiče, jistě jste si někteří stejně jako my učitelé 
pořádně oddechli, že jsou konečně ty povinné „přijímačky“ 
na střední školy za námi. V době odevzdání tohoto příspěv‑
ku do Odrazu bohužel stále nevíme, jak testy na SŠ dopadly, 
ale doufáme, že naši žáci v přijímacích testech uspěli a větši‑
na z nich se na své vybrané školy dostala.

Školní okénko

Středočeské muzeum  
v Roztokách u Prahy, p. o.

Zámek č. 1
přijme 

 pomocnou účetní
na DPP

Požadujeme:
Minimálně středoškolské vzdělání,  

zkušenost se zpracováním  
účetních dokladů.

Nástup dle dohody.
Platové podmínky dle mzdových tarifů.

Bližší informace na čísle  
233 029 027 nebo 602 882 518,

p. Náhlovská
případně e ‑mailová adresa:  

ekonom@muzeum ‑roztoky.cz

ZŠ Roztoky u Prahy.
 Naše škola stále roste,  

proto hledáme od září 2017  
posily do našeho týmu:

 3 kvalifikované učitele 1. stupně,  
kvalifikované učitele M, F,  

vychovatele do ŠD,  
asistenty pedagoga,  

speciálního pedagoga  
a školního psychologa.  

 
Dále hledáme  

kuchařku do školní jídelny. 
Nabízíme výbornou dostupnost z Prahy, 
dobrou vybavenost, podporu začínajícím 

učitelům a vstřícné prostředí. 
Kontakt: info@zsroztoky.cz  

nebo 797 979 550.
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V rámci cílevědomého posilování zájmu 
dětí o  technické dovednosti a  podporu 
práce s  technickými materiály jsme se 
rozhodli festival zaměřit na  řemesla 
a  zvolit takové činnosti, které by byly 
schopny zvládat předškoláci, ale i  malí 
školáci.

Původní myšlenkou festivalu bylo pře‑
dávání zkušeností a  dovedností prostřed‑

nictvím dílen, které by vedli šikovní dědeč‑
kové nebo tatínkové, ale bohužel, přihlásil 
se jen pan David Lomos, Živnostník roku 
2016, který nám pak vydatně pomáhal 
s  vozením koleček a  šroubováním ohrad‑
níků k  záhonkům. Tímto mu tedy velmi 
děkujeme.

Na festivalu si děti mohly ve spolupráci 
s rodiči vyrobit jednoduchou hračku – au‑

tíčko ze dřeva, ptačí krmítka, která rozvěsí‑
me na zahradě školy, jednoduchou loutku 
či rámečky do úlů pro včelky na med. Sku‑
pina dětí připravila a uvařila výbornou ze‑
leninovou polévku pro všechny k nedělní‑
mu obědu.

Současně někteří rodiče – tatínkové 
předškoláků i  školáků – pod vedením  
M. Bromovské postavili šest vyvýšených 
záhonů, které budou sloužit třídám na   
1. stupni k praktické výuce prvouky a pří‑
rodovědy.

ských knížek a  animovaných pohádek, 
a  prohlédli si vystavené knížky s  jejich 
pracemi, mohly si děti samy vyzkoušet 
animování. Na ně má muzeum připravená 
papírová leporela, která si děti pomalova‑
ly připravenými pastelkami. Na  velkém 
stole, kam jsme se skoro všichni vešli, se 
snažily malovat a vybarvovat a rozfázovat 
pohyb ve  svém leporelu. To poté vložily 
do  otáčecího bubnu se zrcadlem upro‑
střed, točily jím a pár sekundový film se 
rozehrál. Ruka utrhla květinu, motýl od‑
letěl a přiletěl, vyrostla bledulka apod. Ka‑
ždý se snažil po  svém a  všem se nám to 
líbilo, výtvory jsme si vzájemně obdivova‑
li a  sdíleli nové nápady. Moc hezká byla 
i  práce s  průhlednými fóliemi, které se 
daly různě překrývat. Na každé byla něja‑
ká postavička z večerníčku či knížky, tak‑
že se na jednom obrázku mohl setkat kr‑
tek s  malou čarodějnicí či maxipsem 
Fíkem. To všechno snímá kamera a pro‑
mítá na malou obrazovku, takže děti hned 
vidí, jaký příběh tvoří. Moc hezké a nápa‑
dité. Malá, ale líbezná výstava klobouků 
byla veselou tečkou na konec, což můžete 
sami vidět na přiloženém fotu. Snad Vám 
bude inspirací k výletu.

2. D a Petra Zwinz

Zdravá strava 
O  správném stravování jsme si v  březnu 
povídali s nutriční terapeutkou paní Miro‑
slavou Pavlíkovou Peterkovou. Připravila 
si pro nás bohatý program, zajímavé soutě‑
že i krátký test. Všem se taková hodina pr‑
vouky velmi líbila.

Iveta Bártová a žáci 3. A

Den učitelů v Parlamentu ČR
Dne 28. 3. jsem se s  naší paní ředitelkou 
Janouškovou zúčastnila programu organi‑
zovaného v Parlamentu ČR, který byl vě‑
nován Dni učitelů. Na recepci jsme dostaly 

visačky, odložily si, prošly bezpečnostním 
rámem a  šly se posadit do  společenské 
místnosti, kde se akce měla konat.

Akce byla zahájena úvodní řečí paní po‑
slankyně a poté postupně podle programu 
předstupovali profesoři, docenti, zástupci 
fakult aj., kteří pronesli svůj projev či pre‑
zentaci na téma, jaký by měl dnešní učitel 
vlastně být a  kdo to ten učitel vlastně je. 
Některé projevy zabíhaly až do  filozofie. 
Poté se konala diskuse mezi hosty na stejné 
téma. Nechybělo ani občerstvení v podobě 
koláčů, kávy apod. Po skončení akce jsme 
se vrátily zpět do Roztok.

K. Hykešová, žákyně 9. B

Školní akademie
V  pondělí 24. dubna proběhla v  malém 
multifunkčním sále školy jako každým ro‑
kem naše Jarní akademie. První část tříd 
prezentovala svá nápaditá a pestrá vystou‑
pení od 17 hodin, druhá od 18.30 hodin. 
Zhlédli jsme vystoupení taneční, pěvecká, 
sportovní i pohádková. Děti pod vedením 
svých vyučujících podaly skutečně obdivu‑
hodné výkony. Jako vždy sklidili všichni 
srdečný potlesk přítomných. Za  rok 
na akademii opět na shledanou.

Věra Zelenková

Matematické úspěchy!
Letošní rok naši žáci v matematických sou‑
těžích opravdu excelují. Po úspěchu pátých 
ročníků v  matematické olympiádě je dal‑
ším velkým úspěchem postup dvou našich 
žáků do finálového kola matematické sou‑
těže Pangea. Lukáš Franta ze 4. E postoupil 
se skvělou 100procentní úspěšností, Josef 
Litoš z 8. B pak s úspěšností 80procentní, 
která je v jeho kategorii jedna z nejvyšších. 
Oběma našim žákům moc gratulujeme  
a 5. května budeme držet palce při finálo‑
vém celorepublikovém kole, kam podle 
propozic zavítá i televize, která s některými 
účastníky udělá na kameru rozhovor.  l

Tereza Náhlovská

Řemeslo má zlaté dno
Prvnímu ročníku festivalu, který proběhl v neděli 23. 4. v ZŠ Roztoky, sice 
počasí moc nepřálo, ale návštěvníky to rozhodně neodradilo.
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Cena: 2890 Kč/5 dní 

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

Příměstský tábor
Robinson v Roztokách

Rezervujte co nejdříve!
www.ckrobinson.cz

Pro děti 
již od 
5ti let

CKR_inzerce2017_90x129_Roztoky.indd   1 29.03.17   22:12

Krok za KrokemKrok za Krokem

ČÁSTEČNÁ VÝUKA V ANGLICKÉM JAZYCE, 
FORMOU HRY

PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ, DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
A PRIMA KOLEKTIV

VYHOVÍME VAŠIM POŽADAVKŮM

FINANČNĚ DOSTUPNÉ

PŘIJĎTE SI NÁS ZDARMA VYZKOUŠET
KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK DOPOLEDNE

WWW.KROK-ZA-KROKEM.CZ

ŠKOLIČKA - ROZTOKY

INZERCE

Zdravíme Vás opět  
ze školičky Pohádka! 
U nás jsme s dětmi přivítali jaro 
a rozloučili se s paní Zimou vynáše‑
ním Morany. Po dalších úspěšných 
pátečních přespáních nabízíme dva 
následující termíny, a to 2. 6 a 23. 6., 
prosíme, rezervujte. Také byl u nás 
velikonoční zajíček s pokladem. 
Děti si odnesly spoustu krásných 
výrobků s jarní tematikou. Přijí‑
máme též rezervace na prázdniny 
a na září – zbývají 3 místa, tak 
neváhejte, volejte, pište, přijďte 
se k nám podívat na školičku, děti, 
zvířátka a paní učitelky. 

Těšíme se na Vás.

Janičky z Pohádky

www.detskyklubpohadka.cz,  
tel. 777 977 244  l 
 Jana Buštová

Dalším dubnovým vrcholem bylo Taneční 
představení (25. 4.). Opět v  Multifunkč‑
ním sále ZŠ předvedli naši tanečníci velmi 
zdařilou směsici moderního a  lidového 
tance. Představením se prolínali nejmenší 
i  ti velcí tanečníci, doplnění studenty 
Pražské konzervatoře. Již podruhé k nám 
zavítal jako host sólista Laterny magiky 
Libor Kettner a i on přispěl k vysoké úrov‑
ni kreativního večera, doplněného hudeb‑
ními čísly a  také uměleckým přednesem. 

To vše zorganizoval a nacvičil náš pedagog 
Petr Muric. Díky za krásný zážitek!

A co přinese zbytek školního roku? 11. 5. 
a 25. 5. dva absolventské koncerty na zám‑
ku, na přelomu května a června zkouškové 
období a  uměleckou sezonu zakončíme 
Zahradním koncertem 15. 6. na louce před 
Městským úřadem. 

 l

MgA. Bohumír Šlégl

Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem… Tak této 
pranostice žáci a učitelé na ZUŠ rozhodně nedávali za prav‑
du. Hned začátkem dubna se v Multifunkčním sále ZŠ usku‑
tečnily dva výchovné koncerty pro mateřské školy. 11. 4. 
na zámečku předvedli své umění učitelé a jejich hosté a jed‑
nomu z nejzdařilejších koncertů za poslední dekádu tleskal 
zcela zaplněný sál (zhodnocení na jiném místě).

Duben na ZUŠ

K zábavě festivalu přispělo vystoupení dět‑
ské skupiny Malého Kvítka pod vedením  
V. Čermákové, loutkové představení Spol‑
ku roztockých loutkařů a na závěr festivalu 
nám zahrála k  tanci i  poslechu Muzička.

Festival byl finančně podpořen Letištěm 
Praha, a. s. – děkujeme. 
Dík patří také organizátorům akce 
a dobrovolníkům při stavbě vyvýšených 
záhonů.

Fotografie z akce najdete na zsroztoky.cz 
ve fotogalerii.� l

Monika Bromovská, 
Marie Bartulíková
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SPORT

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:
trať kategorie čas

Eliška Veselá 300 m 2010 a mladší 01:05,8

Matěj Matas 300 m 2010 a mladší 01:00,6

Barbora Vaňková 600 m 2008–2009 02:14,0

Adam Kalina 600 m 2008–2009 01:59,1

Šimon Trávníček 900 m 2006–2007 03:20,8

Eliška Heřmanová 900 m 2006–2007 03:36,5

Tomáš Hanousek 1200 m 2001–2005 04:21,8

Daniela Krejčová 1200 m 2001–2005 04:41,7

Martin Mikula 1200 m OPEN 03:55,2

Alice Vaňková 1200 m OPEN 04:54,4

Dne 18. května 1927 byl fotbalový klub  
S. K. Roztoky zapsán do matriky fotbalo‑
vých klubů Středočeské župy, takže lze 
tento den slavit jako jeho narozeniny.

Byl to již druhý pokus o založení fotbalo‑
vého klubu v bouřlivě se rozvíjejících Roz‑
tokách, když první Slavoj Roztoky skončil 
neúspěchem, rozpadem. Poté mladí roz‑
točtí fotbaloví nadšenci působili v  oddí‑
lech „Union“ a  Čechie“, ale až v  polovině 
dvacátých let se domluvili na  společném 
postupu.

Úplný začátek klubové činnosti S. K. 
Roztoky lze nalézt již 25. dubna 1926, kdy 
byla do  hostince „U  českého lva“ svolána 
ustavující schůze přívrženců, vlastně první 
valná hromada klubu. Byl zvolen jeho 
předseda, Josef Tichý, dva místopředsedové 
i  dalších deset členů výboru. Zápisné 
do klubu bylo stanoveno na 6 korun a roční 
příspěvek 24 korun. Veškerá činnost klubu 
se však omezila na  několik přípravných 
utkání a vybrání členských příspěvků, a tak 
se o  rok později začínalo vlastně znova. 
Tentokrát se v  polovině dubna 1927 sešli 
v hostinci „U Bambasů“ v pražské Celetné 
ulici Václav Suchý s  Ferdinandem Ocma‑
nem a Karlem Davídkem, prokuristou fir‑
my Batovec, kteří se dali již opravdu do sys‑
tematické práce – učinili nutné 
administrativní kroky k  registraci a  také 
zahájili jednání se sokolskou jednotou o zís‑
kání (pronájmu) vlastního hřiště. Tohoto 
cíle bylo úspěšně dosaženo za roční nájem‑

né 500 korun ročně, ale vlastní činnost S. K. 
Roztoky v roce 1927 ještě nezačala. Skuteč‑
ný rozjezd činnosti klubu nastal až v dubnu 
1928, kdy 25 zakládajících členů zvolilo 
nové vedení klubu v  čele s  Oldřichem 
Štrynclem. V  prvním památném utkání  
s S. K. Olympie Praha dosáhly Roztoky vý‑
razného vítězství 4:1, když 2 branky vsítil  
Fr. Suchý, po  jedné K. Davídek a  Švejcar. 
A to ještě Fr. Suchý neproměnil penaltu!

Atmosféra v klubu však rozhodně nebyla 
fádní, již v červenci bylo zvoleno nové vede‑
ní klubu v čele s Aloisem Šarochou. Bilance 

roku 1928 byla skvělá. 32 sehraných zápasů, 
z  toho 28 vítězství, 3 porážky a  1 remíza. 
V tomto roce také začíná druhá stránka čin‑
nosti S. K. Roztoky, a to společenská. Klub 
uspořádal první tancovačku v hostinci pana 
Strýčka.

Výborová schůze také rozhodla o konání 
každoročního benefičního utkání ve  pro‑
spěch pokladny Církve československé 
(která v té době ještě neměla v Roztokách 
vlastní sbor) a také bylo rozhodnuto, že se 
fotbalový S. K. Roztoky stane zakládajícím 
členem spolku pro postavení sokolovny 
v Roztokách.

V  roce 1930 již měl oddíl 131 řádných 
členů a byl zařazen do mistrovské soutěže 
V. třídy, kde skončil na  5. místě. V  roce 
1932, v době hospodářské krize, byl uspo‑
řádán benefiční zápas s  A. F. K. Žalov 
ve  prospěch nezaměstnaných. V  tomto 
roce také S. K. Roztoky zvítězil v soutěži V. 
třídy a postoupil do vyšší. V roce 1935 již 
mužstvo bojovalo o účast v I. B třídě, což 
mu o  skóre na  druhém místě tabulky 
uniklo. Výkon mužstva, jež bylo složeno 
výhradně z  amatérů, však nebyl stabilní, 
takže v  průběhu let docházelo nejen 
k vzestupu, ale i pádům do nižší soutěžní 
třídy. Úspěšná byla 40. léta, v  roce 1941 
hráli roztočtí fotbalisté v I. B třídě. Předse‑
dou klubu byl tehdy JUC. J. Kaucký, pová‑
lečný předseda národního výboru.

Fotbalový S. K. Roztoky se po 10 letech 
existence stal trvalou součástí sportovního 
a společenského života našeho městyse, or‑
ganizoval i  cyklistické a  běžecké závody, 
volejbalový a  šachový turnaj, a  dokonce 
koncerty klasické hudby v sále biografu.  
 l

Stanislav Boloňský
Pramen: 1926–1941 S. K. Roztoky, příležitostný tisk

90. výročí fotbalového klubu v Roztokách
Před devadesáti lety nebyl ještě fotbal, resp. tehdejší ter‑
minologií football, v obcích přirozenou součástí sportovních 
aktivit, jakými byla třeba sokolská cvičení. Byl považován 
za poněkud exotický a agresivní sport. Také v Roztokách jen 
pomalu hledal cestu na výsluní.

➔

Po halové sezoně přichází na řadu konečně 
závodění venku pod širým nebem. Mladší 
ročníky (2006 a mladší) se chystají na zá‑
vody atletických přípravek, mladší žáci 
(ročníky 2004 a 2005) mají již první závo‑
dy za sebou. Stejně tak i starší žáci a dospě‑
lí, kteří již závodili v rámci Krajského pře‑
boru dospělých ve Staré Boleslavi.

V  závodech mladších žáků dosahuje 
nejlepších výsledků Tomáš Hanousek. Ze‑
jména jeho nový osobní rekord v  běhu 
na 60 m překážek – 9,85 s – budí respekt. 
Příslibem je také dobré zapojení 

Májová atletika TJ Sokol Roztoky

Pamětní medaile S. K. Roztoky z roku 1941
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SPORT

TABULKA ŽEN:

TABULKA MUŽŮ:

n�Koupíme byt 3+1 (3+kk). Jsme přímí 
zájemci. Tel. 737 184 263

n�Pronajmu garážové stání na  Tyršově 
nám. v  Roztokách – vjezd za  vinárnou. 

Cena: 20 000 Kč/rok. Tel. 728 255 582 
 l

 Soukromá inzerce

do kategorie mladšího žactva Míši Čapko‑
vé, sourozenců Cedidlových a Ondry Čur‑
dy. Vytrvalost v  tréninku a  píle přinášejí 
ovoce ve formě nových osobních rekordů 
a radosti s týmových úspěchů.

Také jsme zorganizovali tradiční (již 
třetí!) Svatojiřský přespoláček za účasti 

bezmála padesáti atletů z Roztok a oko‑
lí. Závod se konal „U  oveček“ v  ulici 
Nad Vinicemi a za krásného počasí zá‑
vodili děti a  rodiče s  velkým zápalem 
a vervou.

Velké díky za pomoc s organizací závo‑
dů a  tréninkem Vlaďce Hanouskové, 

Lence Veselé, panu Tomiškovi a  dalším. 
Dále děkujeme městu Roztoky a  Sokolu 
za podporu sportování v Roztokách. 

 l

Martin Matas
asistent hlavní trenérky atletiky,  

TJ Sokol Roztoky

1. VK Tuchlovice A

2. TJ Sokol Benešov u Prahy

3. TJ Sokol Roztoky u Prahy

4. TJ Sokol Dobřichovice B

5. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou

6. TJ Slavoj Český Brod

7. TJ Sokol Vlašim

8. VK Rakovník A

9. SK Volejbal Kolín A

V  letošní sezoně bojovali naši muži 
o  nejvyšší příčky v  1. třídě Krajského 
přeboru Středočeského kraje ve volejba‑
lu. Tým vedený zkušeným kapitánem 
Zdeňkem Záhořem vybojoval na  závěr 
sezony skvělou bronzovou příčku, za vel‑
mi ambiciózními týmy Tuchlovic a  Be‑
nešova.

Ženy TJ Sokola Roztoky A  se umístily 
na  krásné sedmé pozici. Nebýt pár smol‑
ných zápasů, kdy se štěstěna odvrátila zády 

a soupeřky zvítězily, mohly naše ženy po‑
mýšlet na místa nejvyšší.

Za  podporu děkujeme městu Roztoky 
a  sponzorům, jmenovitě firmám Ecolifts, 
a. s., MCompanies a VYKY DZ, s. r. o.  l

1. TJ Baník Příbram

2. TJ Sokol Družba Suchdol

3. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou

4. VK Rakovník A

5. TJ Sokol Komárov A

6. TJ Sokol Benešov u Prahy

7. TJ Sokol Roztoky u Prahy B

8. TJ Neratovice

9. VK Tuchlovice A

10. TJ Kralupy

11. TJ Auto Škoda Mladá Boleslav

Volejbalová sezona 2016/2017 volejbalistů a volejbalistek TJ Sokol Roztoky je za námi

Ondřej Čurda při skoku dalekém (St. Boleslav 28 .4. 2017) Start nejmladší kategorie (2010 a mladší)

Šplíchal na bloku, v poli zasahuje Záhoř (10)

Martin Matas
TJ Sokol Roztoky



DĚTSKÝ DEN
Vás srdečně zvou na slavnost

Město Roztoky a  spolek Roztoky - město pro život
 

V pátek 2. června  2017 od 13 hodin 
v parku na Tyršově náměstí

VÝTVARNÁ DÍLNA, MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ,
DĚTSKÝ KOUTEK, OBČERSTVENÍ

             SOUTĚŽNÍ ÚKOLY S ODMĚNAMI

  
Vstup volný

Celým odpolednem Vás bude provázet

BERUŠKA BAND 
(zpívání, tancování, soutěže) 

ROZTOKY

VYSTOUPENÍ SBORU ROZTOCKÉ DĚTI 

POUŤOVÉ ATRAKCE - vybraná atrakce  zdarma

DĚTSKÁ HISTORICKÁ STŘELNICE - kuše, házedla, 
                                                             skákadla - zdarma
UKÁZKY HASIČSKÉ TECHNIKY - SDH Roztoky

VYSTOUPENÍ TANEČNÍ SKUPINY ZUŠ

15:00 DIVADÉLKO ROMANETO



LETNÍ PNEU

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

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

Economic PROGRAM
  Výběr nejlepších pneu za cenu nejlevnějších

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

VYBERE SI KAŽDÝ

Garance PROGRAM
  100 % pojištění pneu 

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

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

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