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Na  konci dubna a  na  začátku května si každoročně připo-
mínáme události z  jara roku pětačtyřicátého. Pro Roztocké 
je to především příběh vězeňského transportu, jenž zastavil 
na místním nádraží 29. dubna 1945, příběh, který zpracoval 
dokumentární film bavorské televize a který jsme před několi-
ka dny mohli sledovat v České televizi.
Připomínáme si i další události, jež v rychlém sledu následo-
valy – pražské povstání, konec války a osvobození.

V této souvislosti se koná řada oficiálních vzpomínkových aktů s kladením věnců 
a s proslovy nejrůznějších činitelů. Vždy se zdůrazňuje, jak je důležité neustále si 
připomínat hrůzy války a zachovávat odkaz hrdinů té doby.
Hrdinou se člověk nerodí, stane se jím v  nastalé situaci. Může to být i  obyčejný 
člověk, který podá vězni ve vagonu kus chleba, ačkoli by mu opatrnost velela nepři-
bližovat se na dostřel k ozbrojeným strážcům.
Měli bychom si nejen připomínat statečnost a obětavost našich předků, ale klást si 
neustále otázku: „Uměl bych se zachovat stejně?“ Dnes nás sice bezprostředně neo-
hrožují ostře nabité zbraně, ale příležitost projevit osobní odvahu se může kdykoli 
nečekaně naskytnout.
Pietní vzpomínkové akce jsou nepochybně důležité. Pravda, zúčastňuje se jich čím 
dál tím méně lidí, a nejen proto, že pamětníků bohužel stále rychleji ubývá. Ano, je 
nutné si připomínat odkaz těch, kteří tu byli před námi a neváhali nasadit svůj život 
ve jménu budoucnosti, jíž jsme součástí.
Ještě důležitější ale je, nepošlapat tento odkaz svou zbabělostí a nečestností. Věnce, 
květiny a sebevzletnější proslovy samy o sobě nic nezmohou.   l
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Investice�–�základní�škola
Jak jsem psal minule, byla zahájena asi nej-
sledovanější stavba letošního roku, tedy 
nástavba žalovské budovy základní školy. 
Všechny práce jdou zatím podle harmo-
nogramu (v době, kdy píši tyto řádky, jsou 
hotovy bourací práce a začíná faktická vý-
stavba). Doufám, že tomu tak bude i  při 
dalších pracích. Děkuji za  shovívavost 
všem, kterých se tato výstavba dotýká, ze-
jména žákům, kuchařkám, pedagogům, 
sousedům i rodičům.
Při dostavbě školní jídelny naopak již fini-
šujeme a stavba by měla být do měsíce ho-
tová. V přízemí bude rozšířen prostor pro 
stravování, v patře vzniknou dvě třídy a pa-
třičné zázemí. Z  obou významných akcí 
připojuji fotografii (autor Petr Skřivan).

Na květnové radě města budeme schvalo-
vat zadání veřejné zakázky na  přístavbu 
jedné třídy formou dřevostavby k  staré 
budově základní školy směrem do  školní 
zahrady. Věřím, že i tato akce se brzy reálně 
rozjede.

Strategický�plán
Zastupitelstvo schválilo aktualizaci pro-
jektových karet strategického plánu měs-
ta. Strategický plán je střednědobým doku-
mentem (v našem případě pro období let 
2015 až 2025), který slouží k  plánování 
rozvoje města, investic a je v případě mno-
ha dotací nezbytnou podmínkou pro jejich 
přidělení. Autorem našeho strategického 
plánu je zastupitel Jaroslav Huk. Schvále-
nou aktualizaci jsem zpracoval já a kolego-

vi Hukovi děkuji za spolupráci. V  rámci  
77 projektových karet naleznete zejména 
nejdůležitější investiční a  rozvojové akce, 
které nás v budoucnu čekají. Znění celého 
strategického plánu včetně zmiňovaných 
karet najdete na webových stránkách naše-
ho města.

Volby�do�Evropského�
parlamentu
V pátek 24. května a v sobotu 25. května 
nás čekají volby do evropského parlamen-
tu. O těchto volbách se říká, že jsou „vol-
bami druhého řádu“, ale s  tím rozhodně 
nemohu souhlasit. Jsme součástí Evrop-
ské unie, a  proto je velmi důležité, jaké 
zástupce si do  Evropského parlamentu 
zvolíme, protože právě oni mají velký vliv 
na  to, jak můžeme toto společenství 
do  budoucna spoluutvářet. Prosím udě-
lejte si chvilku čas, využijte svého práva, 
přijďte k volbám a odpovědně volte naše 
zástupce v Evropském parlamentu. Je to 
důležité.
� l

V úctě

Vážení	spoluobčané,	dovolte	mi,	abych	vás	informoval		
o	aktuálním	dění	ve	městě.

Slovo starosty

Aktualizace�
strategického�plánu
Zastupitelstvo schválilo aktualizaci projek-
tových karet strategického plánu města. 
Jejich počet narostl z 60 na 77. Strategický 
plán včetně projektových karet najdete 
na  webových stránkách našeho města. 
K dalším aktualizacím dojde vždy na pod-
zim v  předstihu před schvalováním roz-
počtu na  další rok. O  strategickém plánu 
píši i ve Slově starosty.

TJ�Sokol�Roztoky
Zasedání zastupitelstva navštívili zástupci 
roztockého Sokola, starosta Martin Švarc 
a člen výboru Martin Matas. Informovali 
zastupitele o  fungování nové atletické 
dráhy i roztockého Sokola obecně a před-
stavili priority nově zvoleného výboru So-
kola.

Územní�studie�Potoky
Architekt Gogolák prezentoval předběžný 
návrh územní studie pro lokalitu Potoky. 
Budoucímu schválení zastupitelstvem 
bude předcházet veřejná prezentace.

Finanční�záležitosti
Zastupitelstvo vzalo na  vědomí čerpání 
rozpočtu města a přijalo 15 rozpočtových 
opatření (např. poskytnutí a  přijetí darů, 
nákup dodávky, vyrovnání nevyčerpaných 
dotací spolkům, navýšení příjmů z  věc-
ných břemen či drobné opravy). Byl schvá-
len plán kontrol finančního výboru. 

Majetkoprávní�záležitosti
Zastupitelstvo vzalo na  vědomí informaci 
místostarosty Hadraby o záměru daru ně-
kolika částí pozemků od firmy Talora v lo-
kalitě Na Panenské. Pokud k tomuto daru 
dojde, usnadní se možnost realizace kru-

Dubnové zasedání zastupitelstvaSerpentinou�na�semafor�
13.	května	začala	cca	pětitýdenní	sa-
nace	skal	nad	serpentinou.	Akci	nutnou	
pro	bezpečnost	projíždějících	aut,	kte-
rou	inicioval	a	financuje	Krajský	úřad	
Středočeského	kraje,	musíme	vytrpět	–	
myslím	teď	zejména	řidiče	bezpochyby	
iritované	zdržením,	které	představuje	
semafor	propouštějící	obousměrně	
vozidla.

Vzhled	některých	částí	serpentiny	se	
výrazně	promění.	Budou	instalovány	
nové	sítě	místo	stávajících,	v	některých	
místech	keře	a	stromy	zmizejí	zcela.	

Termín	jsme	ovlivnit	nemohli.	Vzešel	
z	plánování	krajského	úřadu,	resp.	ze	
soutěže,	kterou	tento	úřad	na	zakázku	
vyhlásil.	Nemohli	jsme	ani	žádat,	aby	
byla	akce	sladěna	s	plánovanou	opra-
vou	průtahu	Roztoky.	Její	termín	není	
znám.	Původně	nadějný	rok	2020	
není	–	například	podle	projektantů	
průtahu	–	příliš	pravděpodobný.	

Akce	skončí	podle	slibu	firmy	Strix		
cca	20.	června.		 l

Tomáš�Novotný�
místostarosta

Jan�Jakob
starosta	města	Roztoky
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Schválili jednomyslně účetní závěrky zří-
zených příspěvkových organizací a souhla-
sili i  s  jejich hospodářským výsledkem. 
Souhlasili s tím, aby v případě školky Pře-
myslovská byl několikatisícový hospodář-
ský výsledek převeden do rezervního fon-
du školy. U základní školy radní rozhodli, 
že dvě stě padesát tisíc korun bude převe-
deno do formu odměn školy, bezmála čtyři 
stovky tisíc do  rezervního fondu a  rovný 
milion bude použit na  investice právě 
do  školství, které spotřebovává největší 
částky z městského rozpočtu. 

Radní V. Drdová informovala o jednání 
s ředitelkou školy, rada vzala v tomto kon-
textu na  vědomí vyjádření ředitelky ZŠ 
ke stížnosti rodičů na výuku. 

Městská rada nesouhlasila s tím, aby mezi 
novou budovou základní školy v  Žalově 
a budoucí tělocvičnou (oboje bude postave-
no v areálu někdejšího Barumu) byl vybu-
dován nákladem cca pět milionů spojovací 
podzemní tunel. Tuto investici si město ne-
může s ohledem na finance dovolit. 

Radní pověřili místostarostu M. Hadra-
bu zastupováním města na  všech staveb-
ních, územních řízeních a  nevyhověli žá-
dosti o  zrušení stavební uzávěry na  pěti 
parcelách do doby schválení nového územ-
ního plánu. 

Rada kývla na žádost doktorky K. Malé 
a souhlasila s tím, že se město bude finanč-
ně podílet na  elektronickém zabezpečení 
pediatrické ordinace, poskytla neinvestiční 
podporu sdružení Přemyslovské střední 
Čechy, stejně tak souhlasila se žádostí uči-
telky naší školy o přidělení služebního bytu.

Rada se podrobně seznámila s tím, jaké 
dřeviny bude třeba vykácet při opravě prů-
tahu obcí, a  souhlasila s  jejich odstraně-
ním. Půjde o  staré hrušky a  třešně a  také 
část keřů podél Lidické, vzrostlé lípy na-
opak zůstanou zachovány. Místo vykáce-
ných stromů bude provedena náhradní 
výsadba. Radu kácení netěší, respektuje 
však projekt, díky kterému se výrazně vy-
lepší polorozpadlá krajská silnice vedoucí 
naším městem. Dodejme, že datum zaháje-
ní oprav není známé. Kraj, jemuž silnice 
patří, uvažoval o příštím roce, termín však 
není potvrzen. 

Městská rada souhlasila s výsledkem výbě-
rového řízení na  vybavení dvou mateř-
ských škol herními prvky, s výsledkem ten-
dru na  opravu chodníků (kolem vodárny 
nad sokolovnou, v  ulici Poděbradova 
a  také ve spodní části Kroupky), vzala 
na vědomí zápis z jednání sociální a zdra-
votní komise a schválila všechny navržené 
jednorázové příspěvky, stejně jako příspě-
vek na pořízení defibrilátoru pro ambulan-
ci ORL v Roztokách. Rada kvitovala s po-
vděkem, že se ambulance ORL stěhuje 
do  lepších prostor (samozřejmě v  Rozto-
kách) a že lékaři tohoto zařízení přistupují 
k pacientům vstřícně. 

S trochou údivu vyslechla rada požada-
vek Správy železniční dopravní cesty na to, 
aby město přijalo do majetku všechny skle-
něné plochy (v zábradlí a výtahu budova-
ných v příštích dvou letech na roztockém 
nádraží). Rada si však nepřála peripetie při 
jednání se SŽDC a tento neobvyklý a nad 
rámec obvyklosti jdoucí požadavek akcep-
tovala.  Rada též souhlasila, aby půl mi- 
lionu korun, které zastupitelstvo uvolnilo 
jako podíl Roztok na vybudování podcho-
du do zámku, bylo investováno do projek-
tové dokumentace této náročné akce. 

Radní se věnovali bloku nájmů, prodejů 
pozemků, přijali nabídku odkupu pozemků.

Uložili místostarostovi T. Novotnému 
zjistit, co přesně plánuje společnost Kom-
term v kotelně v Čapkově ulici, a požádali 
ji o dodání akustické studie k záměru in-
stalace tzv.  KGJ v této kotelně.

Rada provedla na žádost volební strany 
změnu v  kulturní komisi a  pana Macáka 
nahradila paní Fučíkovou, souhlasila s in-
stalací velkoformátových fotografií v  Ná-
dražní ulici na ohradní zeď (jde o projekt 
Salonu Zd. Braunerové), souhlasila s  pří-
spěvkem pro Středočeské muzeum v Roz-
tokách, dala zelenou zkušebnímu osvětlení 
stanoviště kontejnerů a prodloužila nájem-
ní smlouvu na obecní byt. Starosta J. Jakob 
informoval o aktualizaci strategického plá-
nu a  místostarosta T. Novotný o  tom, že 
okolí altánu u domu s pečovatelskou služ-
bou neslouží svému účelu, totiž rekreaci 
obyvatel DPS, ale je využíváno a znečišťo-
váno roztockými teenagery. 

Na závěr jednání zazněla informace o bu-
doucím provozu linky 359, jejíž trasa pove-
de od září letošního roku mj. i přes Masa-
rykovu ulici. � l

Městská rada v dubnu
Radní	se	během	tří	hodin	schůzování	prokousali	třiačtyřiceti	body.	

hové křižovatky v  Žalově v  rámci rekon-
strukce průtahu městem. Dále zastupitel-
stvo schválilo jedno věcné břemeno 
k trafostanici či nabídku na prodej přeplo-
ceného pozemku. Byla podána informace 
k využívání pozemku v lokalitě Dubečnice 

společností WhiteHill Zahrady jako mezi-
deponii ornice.

Ostatní
Zastupitelstvo vzalo na  vědomí informaci 
o poslední schůzce se Správou železničních 

dopravních cest o  rekonstrukci nádraží, 
prodloužení podchodu a  parkovacím 
domu, zápis z jednání rady města a z jedná-
ní školské rady a zprávu městské policie. l

Jan�Jakob
starosta	města	Roztoky

Obnova�
Pokud	vás	překvapil	pás	vykácené	ná-
letové	zeleně	na	kraji	lesoparku	v	ulici	
Nad	Vinicemi,	vězte,	že	jde	o	velmi	
pozvolný	rozjezd	obnovy	historické	
cihlové	cesty	mezi	areálem	vil	v	Ti-
chém	údolí	a	horními	Roztokami.	

Práce	se	ujali	pánové	architekti	Skřivá-
nek–Nechanický	a	zadání	znělo	–	citlivě	
a	bezpečně	obnovit	historickou	cestu.

Stavba	cesty	nepůjde	rychle.	
V	současnosti	vzniká	projektová	doku-
mentace,	k	té	bylo	nutné	geometrické	
zaměření,	proto	se	v	trase	budoucí	
cesty	muselo	kácet.	Podaří-li	se	nám	
sehnat	vhodnou	firmu,	mohly	by	
práce	započít	v	pozdním	létě	nebo	
na	podzim.	Pokračovat	budou	zcela	
jistě	i	v	příštím	roce,	také	v	závislosti	
na	stavu	městské	pokladny.	Stavba	to	
bude	nákladná,	jen	dostat	mechanizaci	
do	prudkého	svahu	bude	oříšek.	

Cesta	do	Tichého	údolí	povede		
kolem	pozemku	rekonstruované		
vily	číslo	125	a	bude	jistě	populární,		
byť	trochu	strmou	spojkou	mezi		
horní	a	dolní	částí	našeho	města.		 l

Tomáš�Novotný
místostarosta

Pozvánka�na�veřejné�pro-�
jednání�územní�studie�Potoky�
Ve	čtvrtek	6.	6.	2019	v	18	hodin	pro-
běhne	v	zasedací	místnosti	městského	
úřadu	Roztoky	projednání	návrhu	
územní	studie	Potoky,	tj.	ulice	Potoky	
a	nejbližšího	okolí.	Obyvatelé	nejen	
této	lokality	jsou	srdečně	zváni.	

Budeme	se	těšit	na	vaše	konstruktivní	
připomínky.		 l

Michal�Hadraba
místostarosta

Tomáš�Novotný
místostarosta
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Vážení spoluobčané,
jsme rádi, že vám můžeme konečně ozná-
mit zprovoznění kolumbária a  rozptylové 
loučky v nově vzniklé lokalitě vedle stávají-
cího hřbitova na  Levém Hradci v  Rozto-
kách. Vchod do tohoto prostoru je novou 
dřevěnou branou vedle hlavního vstupu 
na nový hřbitov.

Kolumbárium má 80 schránek, kam se 
budou ukládat zpopelněné ostatky v úřed-
ních urnách. Každá ze schránek je určena 
maximálně pro 4 urny, zepředu kryta epi-
tafním kamenem, na kterém bude upevně-
na skleněná deska se jmény zemřelých. 
Desku bude možné objednat a nechat in-
stalovat pouze u správce hřbitova.

Schránka pro uložení uren v kolumbáriu 
se pronajímá na základě smlouvy uzavřené 
mezi provozovatelem pohřebiště (MÚ 

Roztoky) a  nájemcem. Doba pronájmu je 
stanovena na 10 let v ceně 500 Kč.

Naproti kolumbáriu je vybudována roz-
ptylová loučka. Od louky je pohledově od-
stíněna keři, dosud subtilními, které časem 
zmohutnějí a budou tak pietní prostor více 
oddělovat. Rozptyl zpopelněných ostatků 
bude proveden vsypem popela na rozpty-
lovou loučku na ploše cca 1 m2. Cena roz-
ptylu je stanovena na 650 Kč jednorázově.

Rozptyl zpopelněných ostatků i uložení 
urny do kolumbária lze objednat na zákla-
dě písemné žádosti na  Městském úřadě 
Roztoky (objednavatel musí předložit do-
klad o zpopelnění) a poté u správce pohře-
biště.

Na  městském úřadě je již nyní vedena 
evidence žadatelů o  kolumbárium či roz-
ptyl, které budeme od poloviny května po-

stupně kontaktovat a  uzavírat s  nimi 
smlouvy. Prosím, mějte trpělivost, žadatelů 
je hodně, ale míst v  kolumbáriu je zatím 
dostatek. Stejně tak mějte trpělivost při 
případném ukládání uren a  objednávání 
skleněných tabulek s texty u správce hřbi-
tova. Je to jak pro úřad, tak pro správce po-
hřebiště velká akce, kterou musejí zvlád-
nout při běžném chodu.

Věříme, že vše zvládneme k vaší spoko-
jenosti.  l

Kontakty:
MÚ Roztoky – Anna Pösingerová, 
posingerova@roztoky.cz, 
tel. 220 400 260, 731 652 230
Správce pohřebiště – Luděk Janda, 
tel. 607 513 641, 220 971 129, 
pohreb.sluzba@volny.cz

Zprovoznění kolumbária a rozptylové loučky

Ano, asi dvacítka obyvatel z ulice Nad Vl-
tavou vyjádřila svou nevoli z  přítomnosti 
koní poměrně silně a  opakovaně. Vadil 
(a vadí) jim zejména nepořádek. Dílem ta-
kový, který asi každý chov koní nutně do-
provází, pak ale i přítomnost nevzhledné-
ho autovraku či to, že klienti jezdecké školy 
ne vždy dodržují základní hygienická pra-
vidla. Jistě si rozumíme… O zvýšeném au-
toprovozu ani nemluvě. 

Myslím, že je třeba mít pro kritiky po-
chopení. Louku roky sekali místo majitele, 
nechtěli mít před okny džungli, nejásají ani 
z koňské dráhy. Přesto někteří z nich vyšli 
majitelce klubu vstříc, například při posky-
tování vody pro koně. 

Pozemky jsou soukromé, majitelem je 
Ekospol, který je jezdeckému klubu Agira 
pronajímá za  symbolický peníz. (Mimo-
chodem, šéf Ekospolu, obří developerské 
firmy, by nám chtěl přivést do obce dalších 
několik tisíc duší. Město se už víc než de-
set let celkem úspěšně brání, k  nevoli 
Ekospolu…)

Druhou stranou mince je to, že chov 
koní, je-li veden v čistotě a je-li v okolí so-
lidní pořádek, není snad ničím strašným. 
Řada místních sem vodí (spíš vozí) děti, 
majitelka klubu má mezi našimi spoluob-
čany řadu podporovatelů. Ti se samo se-
bou ozvali také…

Po  pěti měsících hledání kompromisu 
se zdá, že jest nalezen. Respektive, on byl 

na světě v okamžiku, kdy majitelé a uži-
vatelé pozemků na Holém vrchu souhla-
sili, aby si majitelka koní zřídila ohradu 
právě na  jejich pozemcích. Vyjednávání 
s nimi jsem se ujal v okamžiku, kdy ostat-
ní uvažované pozemky přestaly být kvůli 
nesouhlasu majitelů či malé výměře 
ve  hře. Jen trochu trvalo to nezbytné 
úřední kolečko. 

Podle domluvy se slečnou Froňkovou, 
která koně vlastní a provozuje výše zmíně-
ný klub, se během května, nejpozději za-
čátkem června, přesune základna na Holý 
vrch. Místo (v  prostoru kolem nedávno 
vyhořelého stohu) leží v  katastru naší 
obce. Rada vyslovila s tímto záměrem sou-
hlas za  podmínky, že zde bude udržován 
pořádek a že bude zcela zamezen vjezd au-
tomobilů na panelovou cestu. Klienti bu-
dou muset zkrátka dojít pěšky. Pro jistotu 
tam samo sebou instalujeme sloupky brá-
nící průjezdu vozidel. 

Do prostoru, který je v hájemství mysliv-
ců, ohrada zasahovat nebude. Zástupce 
mysliveckého sdružení přesně vyznačil 
na mapě, kam může ohrada sahat – a bylo 
mu zcela vyhověno. 

Koně se budou moci pást také na  sou-
sedních pozemcích ležících v katastru sou-
sedních Únětic. Tamní zastupitelstvo nám 
vyšlo vstříc s  tím, že pozemky u  nich ale 
budou užity jen pro pastvu, nikoli pro tr-
valý pobyt koní. 

Před Velikonocemi se v  knihovně konala 
početně navštívená schůze s  koňskou te-
matikou. Dorazili snad všichni obyvatelé 
ulice Nad Vltavou, kteří si přejí, aby koníci 
co nejdříve odklusali jinam. Pozval jsem 
šéfy jednotlivých odborů města, vrchního 
strážníka i  paní zastupitelku Sodomovou, 
která bude přísným okem sledovat nové 
stanoviště jezdeckého klubu, resp. pořádek 
na něm a kolem něj. 

Krátce se u nás zastavil i pan starosta Vy-
tiska a zopakoval své podmínky pro umož-
nění pohybu koní na jejich katastru. 

Na schůzce zazněla i informace, že sou-
časné pozemky (ať už v ulici Nad Vltavou 
či třeba mezi paneláky) si jezdecký klub 
ponechává v nájmu i nadále, ale bude je vy-
užívat jen pro občasnou pastvu koní. To je 
snad zpráva dobrá, protože jinak by nám 
mohl jejich majitel příště nadělit na svých 
pozemcích třeba chov hrošíků liberijských. 
Umožní také velkou kreativitu spoluobča-
nů při pozorování koní. Facebokové ko-
mentáře Víta Calty (Kůň leží a nežere, není 
něco špatně?) se staly místní klasikou 
a řadu z nás vzdělaly. Koně si zkrátka také 
někdy schrupnou vleže!

Teď už si jen přát pár drobností: spoleh-
livý přesun na  Holý vrch, velmi solidní 
úklid dosud užívané lokality, bezvadný po-
řádek bez trosek a  žádná auta v  lokalitě 
nové. A  od  spoluobčanů pochopení pro 
nějaký ten kobylinec…

� l

Tomáš�Novotný
místostarosta

Koníci
Kolega	Jaroslav	Huk	se	v	minulém	Odrazu	zmínil	o	proble-
matice	koníků	v	naší	obci.	Kultivovaně,	jak	je	jeho	zvykem	
(díky	za	to!),	leč	musím	to	trošku	dovyprávět	a	upřesnit.	



7KVĚTEN 2019

INFORMACE Z RADNICE

 ➔

n�Dne 29. 3. oznámeno, že na Tyršově ná-
městí se povaluje osoba, která pokřikuje 
na lidi – podezřelá osoba zajištěna, šetřeno 
jako podezření z přestupku proti veřejné-
mu pořádku, vyřešeno uložením blokové 
pokuty na místě v příkazním řízení.
n�Dne 29. 3. oznámen nález peněženky 
s doklady v prodejně Albert na Tyršově ná-
městí – nalezená peněženka uložena 
na  MP Roztoky, zjištěna majitelka, násle-
dujícího dne se dostavila a nalezenou pe-
něženku si převzala, majitelka by touto ces-
tou chtěla poděkovat poctivému nálezci.
n�Dne 29. 3. v rámci hlídkové činnosti na-
lezena na  chodníku v  ulici Masarykova 
průkazka Dopravního podniku – uložena 
na MP Roztoky, v následujících dnech pře-
dána majitelce.  
n�Dne 30. 3. ve schránce důvěry MP Rozto-
ky byla nalezena dětská látková peněžen-
ka – uložena na MP, zjištěn majitel, majite-
li nalezená látková peněženka vydána, 
majitel by touto cestou chtěl poděkovat 
poctivému nálezci.
n�Dne 30. 3. oznámen volně pobíhající pes 
v ulici Masarykova, kterého přivedla ozna-
movatelka na MP Roztoky – pes umístěn 
do záchytného kotce MP, zjištěna majitel-
ka, které byl pes vydán v pořádku, kvalifi-
kováno a  šetřeno jako podezření z  pře-
stupku.
n�Dne 1. 4. oznámena havárie vozidla tov. 
zn. Volvo do oplocení domu v Třebízského 
ulici – výjezd na místo, bez zranění, přivo-
láni policisté skupiny dopravních nehod 
PČR Praha-venkov, kteří si na místě havá-
rii převzali.
n�Dne 1. 4. oznámen nález kapesní taštičky 
s doklady, finanční hotovostí a platebními 
kartami – zjištěna majitelka, které byly na-
lezené věci předány, majitelka by touto ces-
tou chtěla poděkovat poctivému nálezci.
n�Dne 2. 4. oznámena žádost občanky 
Roztok o pomoc při pátrání po její matce, 
která jí volala, že upadla v zalesněné oblas-
ti poblíž ulice Nad Vltavou a  nemůže se 
hýbat – provedeno místní pátrání, v zales-
něném prostoru nalezena zraněná senior-
ka, která byla převezena sanitním vozem 
do nemocničního zařízení FN Motol. 
n�Dne 2. 4. ve schránce důvěry MP Rozto-
ky nalezen svazek dvou klíčů na stříbrném 
kroužku s  červenou filcovou ozdobou – 
nalezený svazek uložen na  MP Roztoky, 
zveřejněno na  webových stránkách MP 
Roztoky a města Roztoky.
n�Dne 4. 4. oznámeno volné pobíhání koní 
v oblasti Solník – výjezd na místo, koně na-

lezeni v  ulici V  Solníkách, vyrozuměna 
majitelka koní, koně odvedeni zpět 
do ohrady.  
n�Dne 4. 4. v pozdních nočních hodinách 
opětovně zjištěno volné pobíhání koní 
v oblasti Solník v prostoru vedle obytných 
domů v ulici Najdrova – hlídka se pokusila 
kontaktovat telefonicky majitelku koní, bez 
úspěchu, hlídkou kůň odveden zpět 
do  ohrady, narušení ohradníku nebylo 
zjištěno, 
n�Dne 7. 4. oznámeno porušení OZV měs-
ta Roztoky o regulaci hluku – hlučná práce 
s  bouracími kladivy na  objektu základní 
školy v  Žalově (rekonstrukce školy) 
v době, kdy je to OZV města Roztoky za-
kázáno, tj. v  neděli – na  místě zastiženi 
pracovníci stavební firmy, následně ukon-
čili práce, přestupek vyřešen na místě do-
mluvou. 
n�Dne 7. 4. oznámeno porušení OZV měs-
ta Roztoky o regulaci hluku – řezání moto-
rovou pilou na pozemku domu v ulici Li-
dická v době, kdy je to OZV zakázáno, tj. 
v  neděli – na  místě zjištěna odpovědná 
osoba, která ukončila činnost, přestupek 
vyřešen na místě domluvou.
n�Dne 7. 4. ve  večerních hodinách ozná-
meno narušení občanského soužití mezi 
manželi v bytě domu v ulici Braunerova – 
výjezd na místo, na místě již klid, kvalifi-
kováno a šetřeno jako podezření z přestup-
ku proti občanskému soužití.
n�Dne 8. 4. oznámen nález peněženky 
s  doklady, platebními kartami a  finanční 
hotovostí v ulici Zaorálkova ze dne 4. 4. – 
provedeným šetřením vyrozuměn majitel, 
peněženka s obsahem předána, majitel by 
touto cestou chtěl poděkovat poctivému 
nálezci.
n�Dne 8. 4. v rámci hlídkové činnosti kont-
rolována v  místě stanoviště kontejnerů 
na  tříděný odpad v  ulici Lidická osoba, 
která odkládala tříděný odpad mimo kon-
tejnerové nádoby – kvalifikováno jako pře-
stupek proti veřejnému pořádku, který byl 
s podezřelou osobou vyřešen po provede-
né lustraci uložením blokové pokuty v pří-
kazním řízení na místě.
n�Dne 9. 4. oznámena žádost PČR o sou-
činnost při usměrňování provozu v místě 
dopravní nehody se zraněním na křižovat-
ce v místě U Váhy v k. o. Roztoky – na mís-
to hasičský záchranný sbor, lékařská zá-
chranná služba, hlídka PČR Libčice, OP 
Velké Přílepy, prováděno usměrňování 
provozu, těžce zraněný řidič motocyklu 
odvezen sanitním vozem do FN Motol. 

n�Dne 9. 4. oznámena žádost PČR o asis-
tenci při dopravní nehodě v ulici Masary-
kova, kde vozidlo srazilo chodce – došlo 
ke zranění osoby, na místo sanitní vůz lé-
kařské záchranné služby, který převezl zra-
něnou osobu do  nemocničního zařízení 
FN Motol, na  místo hlídka PČR Libčice 
a policisté skupiny dopravních nehod, kte-
ří si dopravní nehodu převzali.
n�Dne 9. 4. ve schránce důvěry MP Rozto-
ky nalezena karta Pražské integrované do-
pravy – uložena na  MP Roztoky, zjištěna 
majitelka, následujícího dne karta předána 
majitelce, majitelka by touto cestou chtěla 
poděkovat poctivému nálezci,
n�Dne 10. 4. oznámena cestou PČR Libčice 
překopnutá přípojka plynu v ulici U Škol-
ky – na místo hasičský záchranný sbor, kte-
rý provedl zasvorkování poškozené přípoj-
ky plynu, k poškození došlo při bagrování 
výkopu pro uložení nové vodovodní pří-
pojky, na místo plynařská pohotovost, kte-
rá provedla uzavření přívodu plynu, 
na místo též hlídka PČR, která si věc pře-
vzala.
n�Dne 10. 4. oznámen volně pobíhající pes 
v  ulici Felklova – hlídka nalezeného psa 
převzala a  umístila do  záchytného kotce 
MP Roztoky, dle čipu zjištěna majitelka 
psa, majitelce byl pes předán v  pořádku, 
přestupek vyřešen uložením blokové po-
kuty v příkazním řízení na místě. 
n�Dne 10. 4. oznámeno poškození ohradní-
ku výběhu koní v ulici Nad Vltavou – vý-
jezd na místo, zadokumentováno, kvalifiko-
váno a šetřeno jako podezření z přestupku 
proti majetku.
n�Dne 10. 4. oznámen nález platební karty 
VISA České spořitelny zapomenuté v ban-
komatu České spořitelny v  Lidické ulici, 
kterou přinesl oznamovatel na MP Rozto-
ky – zjištěn majitel, majiteli nalezená pla-
tební karta předána, majitel by touto ces-
tou chtěl poděkovat poctivému nálezci. 
n�Dne 10. 4. ve večerních hodinách ozná-
men nález cizího batohu s obsahem krátké 
střelné zbraně na pozemku zahrady v ulici 
V Úvoze – výjezd na místo, na místě zajiš-
těno a předáno hlídce PČR Libčice, která si 
věc na místě převzala.
n�Dne 11. 4. oznámeno, že z jednoho z po-
kojů na ubytovně Renova nevychází již tři 
dny senior, který tento pokoj obývá – 
na místo též hasičský záchranný sbor, který 
provedl odemčení dveří pokoje, uvnitř nale-
zen mrtvý senior, na místě též osádka rychlé 
lékařské záchranné služby a  hlídka PČR 
Libčice, která si událost převzala.

Z deníku Městské policie Roztoky
V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	Roztok	informovali	o	činnosti	Městské	policie	Roztoky,		
a	to	za	období	od	28.	3.	do	29.	4.	2019:	
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n�Dne 11. 4. zjištěno poškozené dopravní 
značení na křižovatce ulic Hlouchova a Li-
dická – zadokumentováno, předáno ředite-
li TS Roztoky ke zjednání nápravy.
n�Dne 11. 4. v nočních hodinách oznáme-
no, že v Cafe baru Eiffel na Tyršově náměs-
tí se na baru válí opilý host, který nechce 
na výzvu obsluhy bar opustit a nadává hos-
tům – po marné výzvě, aby opilý host dob-
rovolně opustil podnik, byl vyveden z  re-
staurace, přestupek proti veřejnému 
pořádku vyřešen uložením blokové pokuty 
v příkazním řízení na místě.
n�Dne 15. 4. žádost PČR o součinnost při 
zajištění místa náhlého úmrtí osoby v bytě 
domu v ulici Za Potokem – na místě již sa-
nitní vozidlo lékařské záchranné služby 
a lékař, na místo hlídka PČR Libčice a poli-
cisté výjezdové skupiny OŘ PČR Praha-
-venkov. 
n�Dne 16. 4. oznámena žádost PČR o sou-
činnost při pátrání po pohřešované oso-
bě – provedeno místní pátrání, ve  večer-
ních hodinách pohřešovaná mladistvá 
osoba nalezena a předána policistům PČR 
Libčice k dodání do diagnostického ústavu. 
n�Dne 16. 4. oznámen nález mobilního te-
lefonu iPhone na  křižovatce ulic Masary-
kova a Felklova – mobilní telefon od ozna-
movatelky přijat a  uložen na  MP, 
provedeným šetřením se podařilo zjistit 
majitelku a nalezený mobilní telefon jí byl 
předán, majitelka by touto cestou chtěl po-
děkovat poctivému nálezci.
n�Dne 16. 4. ve schránce důvěry MP Rozto-
ky nalezen svazek 7 klíčů se dvěma přívěs-
ky – klíče uloženy na MP Roztoky, zveřej-
něno na webových stránkách MP Roztoky 
a města Roztoky. 
n�Dne 18. 4. oznámeny cestou PČR Libčice 
požáry trávy a  křovisek podél železniční 
tratě směrem od  Roztok až po  Libčice 
v  důsledku poruchy brzdového systému 
jednoho z  vagonů projíždějící nákladní 
vlakové soupravy – výjezd na  místo, 
na místo též hasičské záchranné sbory, kte-
ré postupně prováděly uhašení jednotli-
vých ohnisek požárů podél železniční tra-
tě, ke zranění osob nedošlo. 
n�Dne 18. 4. oznámeno cestou PČR Libčice 
narušení občanského soužití – napadení 
mezi nezletilými osobami v prostoru skate-
parku v  ulici Obránců míru – výjezd 
na místo, na místě již klid, ke zranění ne-
zletilých osob nedošlo, kvalifikováno a šet-
řeno jako podezření z přestupku.
n�Dne 18. 4. ve večerních hodinách ozná-
men požár travního porostu v ulici Václava 
Havla – výjezd na místo, na místě hasičský 
záchranný sbor, který provedl dohašení 
travního porostu, zjištěna příčina (pyro-
technika) a podezřelé osoby, věc k dořešení 

s podezřelými osobami si převzali členové 
hasičského sboru.
n�Dne 23. 4. oznámen nález dokladů u pul-
tu řeznictví v Tescu – výjezd na místo, na-
lezené doklady převzaty hlídkou MP Roz-
toky, zjištěna a vyrozuměna majitelka, 
nalezené doklady následujícího dne předá-
ny, majitelka by touto cestou chtěla podě-
kovat poctivému nálezci. 
n�Dne 24. 4. oznámen volně pobíhající cizí 
pes po pozemku domu v ulici Smetano-
va – pes umístěn do záchytného kotce MP 
Roztoky, zjištěna majitelka, které byl nale-
zený pes předán v pořádku, přestupek vy-
řešen uložením blokové pokuty v  příkaz-
ním řízení.
n�Dne 24. 4. oznámena krádež zboží v pro-
dejně Tesco v Lidické ulici s tím, že pode-
zřelou osobu zadrželi zaměstnanci prodej-
ny – podezřelá osoba pronesla ukryté zboží 
bez zaplacení přes pokladnu, u  východu 
z prodejny byla zadržena ostrahou prodej-
ny, ke  krádeži se doznala, odcizené zboží 
vrátila, přestupek proti majetku vyřešen 
uložení blokové pokuty v příkazním řízení 
na místě.
n�Dne 24. 4. oznámena krádež zboží v pro-
dejně Tesco v Lidické ulici s tím, že pode-
zřelé osoby byly zadrženy ochrankou pro-
dejny – dvě podezřelé osoby odcizily 
v prostoru prodejny oblečení a hygienické 
potřeby, které si schovaly do kabelek a pod 
svoje oblečení a  pronesly je bez placení 
přes pokladny, při východu z prodejny byly 
zadrženy ostrahou, podezřelé osoby se 
ke  krádeži doznaly, provedenou lustrací 
ve evidencích PČR bylo zjištěno, že jedna 
s podezřelých osob byla v posledních třech 
letech odsouzena za přečin krádeže, a  tak 
byla na místo přivolána hlídka PČR Libči-
ce, která si věc na místě převzala.
n�Dne 24. 4. v nočních hodinách v  rámci 
hlídkové činnosti kontrolován na křižovat-
ce ulic Lidická a Na Panenské řidič vozidla 
tov. zn. BMW 318 – při silniční kontrole 
bylo zjištěno orientační dechovou zkouš-
kou, že řidič před jízdou požil alkoholický 
nápoj, na  místo též hlídka PČR Libčice, 
která si řidiče převzala.
n�Dne 25. 4. oznámen nález mobilního te-
lefonu Xiaomi Redmi na  cestě přes pole 
v  místě U  Rybníčku – nalezený mobilní 
telefon uložen na MP, ještě téhož dne zjiš-
těn majitel, telefon předán, majitel by tou-
to cestou chtěl poděkovat poctivému ná-
lezci.  
n�Dne 26. 4. ve schránce důvěry MP Rozto-
ky nalezen obal s doklady – nalezené věci 
uloženy na  MP Roztoky, zjištěn majitel, 
tento cestou Městské policie Praha 6 vyro-
zuměn, majiteli následujícího dne doklady 
předány.

n�Dne 26. 4. ve večerních hodinách ozná-
mena žádost o pomoc při zvednutí těžkého 
muže (seniora), který upadl v bytě na pod-
lahu – oznamovatelce pomohla hlídka se-
niora zvednout, bez zranění, lékařské ošet-
ření nepožadováno.
n�Dne 27. 4. oznámeno cestou tísňové lin-
ky hasičů znečištění vody Únětického po-
toka nebezpečnými látkami – výjezd 
na místo, na místo též hasičský záchranný 
sbor, provedena kontrola vodního toku 
proti toku Únětického potoka a zjištěno, že 
ke kontaminaci nedošlo, pouze došlo k vy-
plavání mrtvých ryb po zimě.
n�Dne 27. 4. oznámen nález platební karty 
VISA mBank na Tyršově náměstí – naleze-
ná platební karta uložena na MP Roztoky, 
zaslána příslušnému bankovnímu ústavu.
n�Dne 27. 4. v pozdních nočních hodinách 
oznámen únik koní z ohrady výběhu v Sol-
níkách – výjezd na  místo, koně zjištěni 
v místě vedle bytovek v ulici Felklova, vy-
rozumění majitelky, za  asistence hlídky 
MP a dobrovolníků proveden odchyt osmi 
koní, prohlídkou ohrady bylo zjištěno, že 
došlo ke splašení stáda koní a k proražení 
ohradníku. 
n�Dne 28. 4. v ranních hodinách oznámen 
pohyb jednoho koně bílé barvy v ulici Ol-
brachtova a  později v  ulici Spěšného 
a Na Ostrohu – vyrozuměna majitelka. 
n�Dne 28. 4. oznámena žádost PČR o pro-
věření oznámení o  zraněném muži, který 
se má nacházet někde u plavebních komor 
v ulici Plavidlo – zraněný muž v podnapi-
lém stavu nalezen u  plavebních komor, 
předán osádce sanitního vozu, při ošetření 
zjištěn výron kotníku, zraněný odvezen 
ke svému příbuznému.
n�Dne 28. 4. oznámen nález černé kožen-
kové peněženky, s obsahem finanční hoto-
vosti a  SIM karty společnosti Vodafone 
na komunikaci ulice V Solníkách – naleze-
ná peněženka uložena na MP Roztoky, ná-
lez zveřejněn na webových stránkách MP 
Roztoky a města Roztoky

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

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

� � l

Petr�Vevera�
ved.	str.	MP	Roztoky
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Prvky zeleně se v komponování městského 
prostoru začínají uplatňovat ve větším mě-
řítku až s nástupem klasicismu na začátku 
19. století. V této době dochází k dramatic-
kému nárůstu počtu obyvatel ve městech, 
což vede k rozšiřování městských aglome-
rací na  úkor okolní krajiny. Zvětšování 
měst vede rovněž ke ztrátě bezprostřední-
ho kontaktu s okolní krajinou a  ta začíná 
být doplňována zelení uvnitř města. 

V širším kontextu je zvětšování městských 
aglomerací spojeno s průběhem průmyslové 
revoluce, což bylo období od 18. do 19. sto-
letí, kdy se zásadně proměnilo zemědělství, 
výroba, těžba, doprava a další hospodářské 
sektory. Do  té doby hospodářství domino-
valo zásadně zemědělství a středověká města 
byla fortifikovaná ohniska řemeslné výroby 
uprostřed částečně původní a částečně kulti-
vované zemědělské krajiny. 

Uplatňování zeleně v městském prostoru 
tedy úzce souvisí s velikostí, resp. měřítkem 
města, což je patrné při srovnání se středo-
věkým městem. Středověké město je 
na svém okraji jasně definováno městskými 
opevněním a zpravidla se organizuje kolem 
centrálního prostoru s radnicí nebo sakrální 
stavbou. Pro zeleň ve veřejném prostoru je 
zde minimální místo. Pohyb po  městě je 
převážně pěší nebo koňským povozem. 
Město obecně má velikost lidského měřítka, 

lze ho přejít za  několik minut a  na  všech 
stranách přechází do krajiny – pole, louky, 
lesy. Navzdory neexistenci městské zeleně je 
město v přirozeném spojení s okolní kraji-
nou a minimální zeleň zde nebyla vnímána 
jako deficit. 

S  nástupem průmyslové revoluce došlo 
ke společenským změnám, které podnítily 
rozvoj a  expanzi měst. Městská opevnění 
byla překonána zefektivněním vojenské 
techniky a po jejich odstranění došlo k vý-
stavbě řady předměstí a rozmělnění měst-
ské hranice. Po  josefínských reformách 
došlo k masivnímu pohybu zemědělského 
obyvatelstva do měst. Urbanismus i archi-
tektura 19. století (v rámci své typologie) se 
musela vypořádat s  novým upořádáním 
společnosti (přechod od feudalismu ke ka-
pitalismu), myšlenky osvícenství (desakra-
lizace a profanizace společnosti). 

Ve  městech vznikají nové typologické 
druhy staveb (muzea, budovy parlamentu, 
divadelní a operní domy, nádraží) a s tím 
související i nový typ dopravní obslužnosti 
města (rozmach železniční dopravy, po-
stupný rozvoj městské hromadné dopravy 
a  automobilové dopravy). V  průběhu  
19. století dochází k výstavbě prvních bul-
várů, které jsou doplňovány i stromořadím 
a  prvními parky, jež do  rostoucích měst 
vnášejí přírodní prvky.  

Urbanistická koncepce města Roztoky byla 
navržena na  počátku 20. století, kdy byly 
propojeny do  soudobé urbánní struktury 
dvě původní části dnešního města – Levý 
Hradec s obcí Žalov a Tiché údolí s nava-
zujícím nábřežím, vč. budov Středočeské-
ho muzea a vlakového nádraží. Koncepce 
středové části města uspořádané kolem 
středové urbánní osy Masarykovy ulice je 
formována již jako městský bulvár s výraz-
nými prvky zeleně a  obecně lze říci, že 
město je z pohledu městské zeleně řeše-
no nadstandardně. Z  hlediska typologie 
ve  městě převažuje rezidenční výstavba 
a  obytná funkce je naprosto převažující 
v ploše celého města. Vilové čtvrti Tichého 
údolí nebo Dubečnice mají charakter vilo-
vé zástavby pražské Ořechovky a středová 
část města kolem Masarykovy ulice je řeše-
na jako zahradní město bez výrazného ko-
merčního zatížení. 

Urbánní struktura bude v  blízké bu-
doucnosti dotvořena i  v  části Solníků 
a Dubečnice, v nichž je plánováno navázat 
na  současnou urbánní strukturu, včetně 
generelu městské zeleně, čímž bude město 
definováno jako celek. Prvky zeleně se 
uplatňují pozitivně i při definování okraje 
města směrem do údolí Vltavy, kde vytváří 
přirozenou hranici a přechod do volné kra-
jiny morfologie svažujícího se terénu. 

Město Roztoky uplatňuje ve  své ploše 
lidské měřítko a ve městě je díky všudypří-
tomné zeleni příjemné se pohybovat jak 
pěší chůzí, tak i na kole.  l

Libor�Přeček
městský	architekt

Mají Roztoky dost veřejné zeleně? Nebo 
málo? Potřebují jí více? Potřebuje „zahrad-
ní město“ tolik veřejné zeleně, když je zeleň 
v zahradách? Odpovídá kvalita veřejné ze-
leně potřebám obyvatel?     

Zkusme o veřejné zeleni uvažovat v širších 
souvislostech a  s  porozuměním k  hledis-
kům obyvatel, správce zeleně a obce. Co je 
vlastně veřejná zeleň? Obecně se za veřej-
nou zeleň považují plochy porostlé více či 

méně udržovanou vegetací, které jsou sou-
částí veřejných prostranství, zpravidla 
na  pozemcích ve  vlastnictví obce. Nejsou 
to tedy zdaleka jen parky a uliční stromo-
řadí nebo hřbitov, ale prakticky každá, byť 
i  jen malá a zdánlivě bezvýznamná, zbyt-
ková plocha s vegetací. 

Sídelní�zeleň�a�územní�plán
Systém sídelní zeleně má své místo už 
v územním plánu, v němž je součástí urba-
nistické koncepce. Je vyjádřen souborem 
ploch, kterým je přiřazena funkce sídelní 
zeleně (jako hlavní nebo přípustné využití) 
a  specifickými podmínkami jejich využití 
území (regulativy), a  to tak, aby územní 
plán zajistil odpovídající prostorové pod-
mínky pro jeho ochranu a potřebné 

Zeleň v městském prostoru

Úvahy o veřejné zeleni v Roztokách

O	pozitivním	důsledku	zeleně	na	zdraví	a	psychickou	pohodu	
obyvatel	v	současném	městském	prostoru	není	třeba	dlou-
hých	polemik.	Příspěvek	si	klade	za	cíl	upozornit	na	historic-
ké	souvislosti	vztahu	města	a	krajiny	a	pomoci	oživit	výcho-
diska	funkce	a	významu	zeleně	ve	městě.

Roztoky	bývají	nazývány	„zahradním	městem“.	Zvlášť	v	po-
sledních	letech,	kdy	v	létě	zažíváme	často	až	neúnosně	dlou-
há	období	veder	bez	kapky	deště,	to	bez	zaváhání	intuitivně	
vnímáme	jako	jednoznačnou	pozitivní	hodnotu,	jako	kvalitu.	
Není	divu,	že	se	tato	kvalita	dostala	do	reklamních	sloganů	
developerských	projektů	lákajících	ke	koupi	nově	budova-
ných	nemovitostí	v	Roztokách	a	slibujících	klientům	příjem-
ný	život	v	zeleni.	Jenže	tato	kvalita	není	samozřejmostí!	
Péče	o	veřejnou	zeleň	je	součástí	služeb,	které	obec	občanům	
poskytuje	–	a	s	tím	jsou	pochopitelně	spojené,	mimo	jiné,	
náklady	hrazené	z	obecního	rozpočtu.							
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doplnění (realizaci), např. v  souvislosti 
s nově vznikající zástavbou.     

Systém sídelní zeleně je tvořen plochami 
a  prvky, které v  sídle plní celé spektrum 
společenských a  ekologických funkcí. 
Funkční význam jednotlivých ploch při-
tom není stejný – liší se svým charakterem, 
intenzitou údržby a  převažující funkcí či 
určitou skladbou funkcí (může jít o uliční 
stromořadí v  dlažbě pravidelně řezané 
„na hlavu“, o městský park s pravidelně se-
čeným trávníkem a  záhony trvalek nebo 
o  extenzivně udržovanou přírodě blízkou 
plochu využívanou k nespecifické krátko-
dobé rekreaci, případně o plochu biocentra 
územního systému ekologické stability 
s přírodě blízkým společenstvem, v němž 
se údržba neprovádí). Stěžejní součástí ve-
řejné zeleně jsou parky, resp. parkové úpra-
vy veřejných prostranství. Z hlediska uži-
vatele i správce je klíčový koncept, ideová 
náplň parku, od níž se odvíjí jeho funkční 
a  prostorové řešení. Jinými slovy, dobrý 
městský park není jen tak nějakým, ná-
hodně poskládaným souborem stromů, 
keřů, záhonů, cestní sítě, laviček, odpadko-
vých košů, případně skulptur či herních 
prvků. Je to promyšlený, dobře organizova-
ný, funkcemi naplněný a v souladu s těmi-
to funkcemi užívaný prostor, jehož pod-
statnou složkou je trvalá vegetace, 
především dřeviny. Tedy – měl by být… 
Přitom už sám koncept, je-li skutečně dob-
rý, musí vzít v úvahu nezbytnost soustavné 
plánovité péče o  vegetační složku parku 
a  její průběžnou, postupnou obnovu. Ne-
méně důležitá je samozřejmě volba sorti-
mentu dřevinné kostry parku, která musí 
vycházet z  vlastností a  nároků použitých 
druhů nebo kultivarů, musí zohlednit pod-

mínky stanoviště nebo jejich předpokláda-
nou změnu, očekávanou funkční náplň 
parku, jeho prostorové řešení i předpoklá-
danou intenzitu údržby. 

Umíme�docenit�význam�
a�hodnotu�veřejné�
zeleně�a�její�kvalitu?�
Ekologický význam zeleně v  sídle souvisí 
s přirozenými funkcemi a vlastnostmi kra-
jiny, které jsou v urbanizovaném prostředí 
pochopitelně silně potlačeny. A  právě ve-
řejná sídelní zeleň má obrovský potenciál 
tyto funkce alespoň částečně nahrazovat 
a  zlepšovat pobytovou kvalitu (obyvatel-
nost) sídla a kromě toho přispívat k adap-
taci sídelního prostředí na změnu klimatu. 
Zcela zásadním způsobem se může podílet 
na  zadržení srážkové vody, která jinak 
po  zpevněných nepropustných površích 
rychle zmizí v kanalizaci a na jejím konci 
zvyšuje povodňové průtoky. Zadrží-li ji 
v půdě, váže ji v ekosystému a uvolňuje 
ji postupně a  díky tomu sídelní prostředí 
přirozeně klimatizuje. Na obrovské listové 
ploše váže polétavé prachové částice a nám 
se díky tomu lépe dýchá. Dávno víme, že 
sídelní zeleň poskytuje životní prostor 
mnoha živočišným druhům, které postu-
pující urbanizací krajiny o jejich přirozené 
prostředí připravujeme a pomáhá tak brz-
dit úbytek biodiverzity v české krajině. 

Jako nedílná součást našeho sdíleného 
životního prostoru, v němž se spolu potká-
váme, má veřejná sídlení zeleň také svůj 
společenský, nebo, chcete-li, kulturní vý-
znam. Provází každý náš krok, když vykro-
číme z  domovních dveří, pohybujeme se 

v ní každý den – po cestě do školy, do škol-
ky, na vlak, na autobus, na nákup, k lékaři, 
na  úřad, do  hospody, na  hřiště, kdykoliv, 
kamkoliv. Její podoba a  funkčnost vý-
znamně ovlivňuje naši duševní pohodu. 
A může nám poskytnout, je-li o ní dobře 
postaráno, velmi příjemné a přívětivé pro-
středí, v němž je radost pobývat.   

Tento potenciál veřejné sídelní zeleně je 
ale možné plně využít jen tehdy, je-li vhod-
ně strukturovaná (v celé ploše sídla rozvr-
žená), s  rozmyslem, invencí a  ohledem 
na funkční význam jednotlivých ploch na-
vržená, kvalitně (správnou technologií 
a  vhodně zvoleným sortimentem rostlin) 
založená a pak dlouhodobě a dobře udržo-
vaná. Zkrátka, pokud jí dáme, co potřebuje 
a nešidíme ji, bohatě se nám odmění.  

Jakkoliv se může zdát, že zahradní město 
s vysokým plošným podílem soukromých 
zahrad vlastně nepotřebuje tolik veřejné 
zeleně, nenechme se mýlit. V  dnešních 
Roztokách už čím dál více lidí obývá byty 
bez vlastního pozemku. V územním plánu 
jsou vymezeny další zastavitelné plochy. 
A  v  zahradách, kde dříve býval trávník 
a  stromy, přibývají přístavby, přístřešky, 
nové zpevněné povrchy, zapuštěné bazény. 
Zastavěné plochy zkrátka přibývají a  při-
bývat budou, stejně jako se očekávají extré-
my počasí související se změnou klimatu. 

V  těchto souvislostech význam veřejné 
zeleně pochopitelně roste. A  nejde jen 
o  její kvantitu, tedy o  prostou výměru 
ploch ve městě, ale především o její kvalitu, 
která má ovšem mnoho proměnných. Je 
podmíněna koncepčním, systémovým 
a invenčním přístupem obce k jejímu plá-
nování a  navrhování, k  realizaci či kom-
pletní obnově již nevyhovujících součástí 
systému sídlení zeleně a samozřejmě k ne-
zbytné odpovídající péči, která je pěstěním 
a rozvíjením rostoucí, bující a posléze stár-
noucí vegetace, nikoliv jen prostou údrž-
bou – sekáním trávníků a úklidem listí.   

Proměny�veřejné�
zeleně�v�Roztokách��
S lehkým překvapením jsem si uvědomila, 
že se už se ze mne stal pamětník. V Rozto-
kách žiji od  narození a  podle nalezených 
matričních záznamů jsou moji předci usíd-
leni v  Roztokách, resp. na  Žalově, už od   
17. století.  Jsem tu doma, jsem tu spokoje-
ná a  rozhodně mi záleží na  tom, jak se 
v Roztokách žije. Jako pamětník velmi oce-
ňuji postupnou změnu přístupu roztocké 
radnice k  veřejné zeleni v  posledních le-
tech. Naštěstí opustila pochybnou tezi, že 
„zeleň přece roste sama a  není potřeba 
na ni z rozpočtu vyčleňovat zbytečně moc 

fo
to

:�S
ta

ni
sla

v�B
ol

oň
sk

ý



11KVĚTEN 2019

TÉMA MĚSÍCE

 ➔

peněz“, a vydala se cestou přiměřeně kva-
litní péče, která sice není zadarmo, ale tato 
investice se v budoucnu vrátí.   

Roztoky například patří k městům, která 
mezi prvními začala používat zálivkové 
vaky u  nově vysazených stromů, což je 
způsob, jak s minimem nákladů a bez ztrát 
zálivkové vody zajistit stálý přísun vláhy 
ke kořenům nově vysazených stromů, pře-
devším v době největšího sucha během ve-
getačního období, a  ochránit je tak před 
uschnutím. 

Za  velmi pozitivní a  následováníhodný 
počin považuji nové řešení Palachovy uli-
ce, kde asfaltovou komunikaci doprovázejí 
parkovací zálivy a  štěrkové záhony, 
na nichž od  jara do podzimu kvete sorti-
ment trvalek a  cibulovin, i  když ani tady 
projektant nedohlédl na  samý konec 
funkčního užívání této úpravy a  nechává 
spolujezdce vystupovat z  parkujících aut 
přímo do záhonů. 

Konečně jsme si uvědomili, že stromy 
v  ulicích vinou zhoršených stanovištních 
podmínek, omezeného kořenového prosto-
ru a sucha prosychají a chřadnou. Neváhá-
me jim poskytnout odbornou arboristic-

kou péči, která prodlouží jejich život 
a umožní jejich bezpečné setrvání na místě.   

Pevně doufám, že tím to nekončí, ale na-
opak začíná. Těším se, že naše nejvýznam-
nější parky na Tyršově a Školním náměstí 
budou předmětem kvalifikovaných úvah 
o nové ideové a funkční náplni a s ní souvi-
sející úpravy prostorového řešení, které 
k těmto prostorům přistoupí s úctou k his-
torické paměti, kterou nesou, s respektem 
ke  stávajícím stromům a  přitom chytře 
a  invenčně zareagují na  změnu potřeb 
města a na nové výzvy, například na potře-
bu hospodařit se srážkovou vodou a  při-
způsobit sortiment rostlin měnícímu se 
klimatu. Stejně tak doufám, že se s pomocí 
krajinářských architektů podaří nejen na-
vrhnout a  realizovat kvalitní prostorové 
řešení plánovaného rozšíření hřbitova 
na Levém Hradci, ale především citlivě re-
vitalizovat prostor stávajícího hřbitova, za-
chovat jeho genia loci a umožnit zde obno-
vu zeleně. 

A  snad budou jednou rehabilitovány 
i  mnohé drobné plochy, které jsou zatím 
poněkud bezprizorní a bezradně působící 
součástí veřejných prostranství na  obec-

ních pozemcích druhu „ostatní plocha“ se 
způsobem využití „ostatní komunikace“, 
případně „manipulační plocha“.  Víte, co 
mám na mysli? Například plošku divokého 
parkoviště v  dolní části Kroupky, plošku 
vzniklou v  místě dřívějšího chodníku 
na  křižovatce ulic Jungmannova a  Pala-
chova, plošku s  lavičkou sloužící jako psí 
patník u montované budovy obecního úřa-
du v  Jungmannově ulici, plošky stanovišť 
svozu tříděného odpadu, nebo plošku 
na  křižovatce ulic Přemyslovská, U  háje 
a U hřiště v Žalově. Nic by nemělo bránit 
tomu, aby se tyto drobné plochy zařadily 
mezi funkční součásti veřejné zeleně, byly 
řešeny s  invencí a  třeba i  s  humorem, 
v kontextu celého systému roztocké veřej-
né zeleně jako zajímavý a vtipný detail.  

l

Ing.�Eva�Voženílková�

(*1971)
V letech 1999–2009 pracovala jako tajemnice, později 
ředitelka Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, 
zapsaného spolku, od roku 2009 dosud pracuje na odboru 
obecné ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního 
prostředí.  

Zeleň uklidňuje. Už pohled do  ní přináší 
povznesení nálady, a co teprve pobyt. Od-
chází stres, zlepšuje se nálada i pozornost. 
Zeleň, a stromy zvlášť, dokážou zadržovat 
v krajině vodu a vracet ji do vzduchu. Není 
to jen stín, co nás pod stromy chladí, ale 
opravdová přírodní klimatizace. Proto se 
nám v jejich blízkosti tak krásně dýchá. 

Pokud bychom neobhospodařovali 
půdu, tak by naše země zarostla za desítky 
let lesem. Holá místa by obsadily pionýrské 
dřeviny jako třeba břízy, které snesou 
prudké sluneční světlo, střídání horka 
a zimy. Za zhruba 600 až 1000 let by vznikl 
typický bukový nebo dubový les. Pokud se 
chcete podívat, jak vzniká les, dojděte si 
k  remízku pod žalovskou vodárnou. Před 
třiceti lety to bylo pole, které se nechalo le-
žet ladem. Dnes je to keřové společenstvo 
s pionýrskými dřevinami a velkým množ-
stvím zvěře, včetně vysoké. Už jen 570 let 
a bude tu kus lesa.

Stromy jako duby, buky nebo javory se 
přirozeně vyvíjejí v lese. Jejich příbuzní jim 
poskytují nebývalou péči: stín, vlhko, 
ochranu před prudkým sluncem a  větry. 
Ve veřejné zeleni ale není pro takový luxus 
prostor. Stromy jsou ve školkách od malin-
ka pěstovány tak, aby pod nimi mohly pro-
cházet lidé a  projíždět auta. Jsou řezány 
v koruně i na kořenech. Jakmile jsou přesa-
zeny do  města, začíná jim opravdu tvrdý 
život. Často zde není prostor pro kořeny, 
půda bývá udupaná a  chybí v  ní vzduch. 
Solení v  zimě pak situaci ještě zhoršuje. 
Stromy ve zpevněných plochách trpí žízní, 
hladem a  dusí se. K  tomu ještě přidejme 
obsekávání kmenů křovinořezy a psí moč. 
Výsledkem jsou živořící stromy s  ranami 
na kmenech, kterými se pomalu plíží smr-
tonosné dřevokazné houby.

Jak tedy vybírat stromy do  města, aby 
s námi mohly žít dlouho a k oboustranné 
radosti? 

Stromům je potřeba poskytnou dostatek 
prostoru, péče a  ochrany, aby mohly do-
spět a zestárnout. Když se podíváme na uli-
ci Jana Palacha, vidíme, že naši předkové 
budovali město a ulice s velkou graciéznos-
tí – široké ulice, pásy pro zeleň, která zde 
může dlouhodobě fungovat a  přinášet 
nám radost. Dnešním projektům bytových 
komplexů taková velkorysost většinou 
chybí. Když se podíváme na Dubečnici, vi-
díme úzkou ulici, chodník po jedné straně 
a  pár roubovaných malých stromů, které 
nepřekážejí sice autům, ale také nikdy ne-
vytvoří zelenou bránu nad ulicí. K  tomu 
malé parcelky u  řadových domů, kam se 
žádný pořádný strom nevejde, protože by 
zastínil celou zahrádečku. Prostor pro ze-
leň tu prostě chybí, přestože jste jen pár 
kroků od Tichého údolí.

Musíme také myslet na  extrémní pod-
mínky města a vybírat druhy stromů, které 
jsou schopny všechny útrapy vydržet a ješ-
tě k tomu být krásné. Měly by se sázet stro-
my listnaté, dlouhověké a mohutné, které 
tu budou s námi žít v našem městě po mno-
ho generací, například lípy velkolisté, duby, 
javory. Malé stromy a jehličnany nikdy ne-
poskytnou to, co od stromů ve městě oče-
káváme. Do  krajiny se nesmějí sázet jiné 
stromy než domácí, ale pro město tento 
zákon neplatí. Do města je dokonce 

Žijme se stromy
Veřejná	zeleň	je	nedílnou	součástí	měst	a	jejich	okolí,	tedy	
i	toho	našeho.	Zvyšuje	hodnotu	prostředí,	ve	kterém	žijeme.	
Když	se	podíváme	na	představení	nových	developerských	
projektů,	domy	jsou	obklopeny	stromy	jako	někde	uprostřed	
lesa.	Nebo	alespoň	na	život	v	přírodě	odkazují	názvem,	třeba	
Dubečnice.	Realita	ale	mívá	často	do	krásných	obrázků	z	re-
klamy	daleko.	A	to	je	veliká	škoda.	
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Roku 1899 se s několika přáteli vydal učitel 
z Dobříše Ladislav Malý na výlet do Dráž-
ďan. Zanechal ve  své pozůstalosti v  pří-
bramském Státním okresním archivu ruko-
pis, v  němž podrobně popsal tuto cestu, 
která vedla logicky přes českou metropoli. 
Nabyté vědomosti ze studia nejrůznější li-
teratury všude konfrontoval s realitou a byl 
zjevně o  různých pozoruhodnostech. Jen 
namátkou uveďme pražský Negrelliho via-
dukt, bohaté archeologické naleziště v Pod-
babě, „muničku“ v Zámkách (na opačném 
břehu Vltavy), velkovýrobu glóbů (aneb, 
jak se dnes pologramotně říká, „globusů“) 
v Roztokách, pobyt V. Beneše-Třebízského 
v  Klecanech, švestkové sady v  Dolanech 
u Kralup atp. Skoro nadčasově může zapů-
sobit následující historka:
Opatřivše se německými penězi v Živnosten-
ské bance – celými 26 M – šli jsme před poled-
nem ku Státnímu (Masarykovu – pozn. P. B.) 
nádraží , z něhož vypravují se vlaky drážďan-

ské, jež člověka dráždí už v Praze, neboť na-
tloukají kupé lidem nic milosrdněji, než děje se 
v Německu slanečkům. Nacpaní do sudu sla-
nečci jsou však na tom nepoměrně lépe, jed-
nak že zasílají se nejvíc v zimě, kdy to přitlače-
ní ještě se snese a také že o tom vlastně nevědí. 
Ale my ubozí smrtelníci na  státní dráze 
smačknutí(!) jsme tu v létě a o tom víme, hu-
bujeme, reptáme, což ovšem věc nenapraví 
a průvodčí sděluje, že „když nám to není recht, 
můžeme zůstati v  Praze“. Vmáčkl nás tedy 
také do vagonu nabitého a rozpáleného a 
nestaral se o nás až v Selci(!), kde mi srazil při 
odjezdu deštník ven na  trať, aby vícekrát se 
v mou náruč nevrátil. Dík této nehodě, mohl 
jsem za to železniční správě se pomstíti a potý-
rati ji telegramy ze všech hlavních stanic, jimiž 
jsem „dirigoval“ ztracence ku dalšímu odeslá-
ní „tam a tam“. Nestálo mne to ničeho a mi-
zerná dráha, jež obecenstvo (veřejnost – pozn. 
P.  B.) nerespektuje, měla aspoň s  deštníkem 
práci, cenu jeho daleko převyšující.

Jisto je, že ze sedlecké zastávky se telegrafo-
vat nedalo, ale v Roztokách již bylo nádra-
ží, kde podle zjištění kolegy Milana Hla-
vačky bydlel v  letech 1858–1860 jako 
železniční substituent pozdější významný 
stavitel železnic Eduard Bazika. Substi- 
tuenta si lze představit coby záškoláka (ne-
chodil „za školu“, nýbrž zaškoloval se) Mi-
loše Hrmu z proslulého filmu Ostře sledo-
vané vlaky. Možné ovšem je, že pan učitel 
Malý posílal kvůli ztracenému deštníku 
první telegram až z Kralup, které už dávno 
předtím byly významnou železniční křižo-
vatkou. Nám nad celou epizodou nezbývá 
než si povzdechnout: Už i  Ty, staré dobré 
Rakousko? 
 l

Pavel�Bělina

(Zdroj: Hana Pátková, Pan učitel mezi Němci, in: 
Fontesipsisitiunt. Sborník prací k sedmdesátinám 
archiváře a historika Eduarda Mikuška, Litoměřice – 
Praha 2016, s. 213 nn.)

mnohdy daleko vhodnější sázet některé 
stromy nepůvodní, tedy pocházející z jiné 
zeměpisné oblasti, jako jerlíny, akáty nebo 
platany. Dokážou totiž ve městě prospero-
vat podstatně lépe než naše dřeviny.

Roztoky jsou a budou postiženy staveb-
ním boomem. Jejich nevýhodou je, že té-
měř žádné pozemky nepatří městu, ale 
jsou v  rukou soukromých vlastníků a  in-
vestorů, kteří, přestože na plakátech slibují 
život v zeleni, nakonec často dají zákonitě 
přednost zisku. 

Nám, co tu žijeme a chceme žít dál, by 
ale mělo jít o  víc, o  budoucnost. Uliční 
stromořadí, záhony s  květinami, parčíky, 
průchody do  krajiny, to vše činí bydlení 
a život příjemnějším. Ty nejdražší a nejlu-

xusnější domy v Evropě se vždy nacházejí 
v  zeleni nebo v  jejím okolí. Projděte se 
po Ořechovce nebo Hanspaulce a pocítíte 
ten luxus – ne luxus drahých domů, ale lu-
xus stromů, trávy a  květin, který si může 
užít každý kolemjdoucí. Lidé zde chtějí žít 
a touží tu zůstat. Možná namítnete, že zá-
kladem jsou velké a luxusní vily. Bez zeleně 
by to byly jen domy v  betonové džungli 
a jejich cena by byla mnohem nižší.

Pokud tedy mají být Roztoky za  deset, 
dvacet nebo spíše za  padesát let krásné, 
nebo dokonce ještě krásnější, budeme mu-
set tvrději dohlížet na  stavební projekty 
a usilovně hledat prostor pro stromy, trávu 
a květiny. Aby se naše vnoučata mohla jed-
noho dne vpodvečer projít uličním stro-

mořadím nebo ve  stále parnějších letních 
dnech dojít do centra ve stínu korun stro-
mů. Aby naši potomci byli pyšní na to, jaké 
město jsme jim vybudovali, a  nemuseli 
hledat jiné místo, kde je více stromů. Aby 
naše byty a domy rostly v ceně, protože tu 
bude radost žít.

Při sázení stromů bychom tedy měli my-
slet především na  budoucnost. Málokdo, 
kdo sází stromy, se dočká jejich plné do-
spělosti. Když ale stromům najdeme pro-
stor pro život ve  městě s  námi, tak se už 
naše děti jejich velikosti dočkají.

l

Renata�Bartková
zahradní	a	krajinářská	projektantka

Bývali Čechové, a i tací učitelé 
(Přípodotky k dějinám Roztok a okolí)

Město pečuje ve městě o trávníkové plochy, 
záhony a dřeviny a na tuto péči pravidelně 
v  rozpočtu vyčleňuje finanční prostředky. 
Jedná se jak o běžnou údržbu, tak o obno-
vu a rozvoj nových ploch, jako je tomu na-
příklad při rekonstrukcích komunikací či 
při jiných investičních akcích města. Při 
plánování a samotné realizaci investičních 
akcí se snažíme o to, aby se plochy veřejné 
zeleně nezmenšovaly a dále sloužily obyva-
telům města. Ať už z důvodu rekreačního 
využití jako například v parcích a na  lou-
kách, tak z  důvodu estetického u  ploch 
kvetoucích záhonů.

Následující přehled z let 2014 až 2019 uka-
zuje finanční prostředky vynaložené 
na péči o zeleň, kdy v  letech 2016 a 2017 
vznikly nové udržované plochy záhonů 
a byly vysazeny nové stromy. Také v letoš-
ním roce budeme pokračovat v  běžné 
údržbě, kterou zajišťují technické služby, 
a dále ve spolupráci se zahradníky a arbo-
risty bude město bohatší o  nové kvetoucí 
plochy a dřeviny. A věřte, že je to péče ce-
loroční.

  l

 Za odbor ŽP
Radka�Reváková

Péče města o zeleň
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Důstojně a za hezkého počasí, spolu se se-
nátorem Jiřím Dienstbierem, velvyslancem 

Izraele a  kulturním atašé Německa, též 
za přítomnosti tajemníka Federace židov-

ských obcí, několika zastupitelů, posádky 
Armády ČR, školní mládeže, pamětníků, 
hasičů a skautů, vdovy po generálu Vran-
ském paní Anny Vranské či šéfové Spolku 
pro zachování odkazu českého odboje Ga-
briely Havlůjové – tak jsme si 25. dubna 
připomněli výročí transportu smrti. Pieta, 
dobře zorganizovaná Lukášem Vápeníkem 
z našeho úřadu, proběhla na Levém Hrad-
ci, u pomníku roztockým Židům i na ná-
draží. 

Děkuji všem spoluobčanům, kteří si na-
šli chvíli a přišli uctít památku statečných 
lidí, jejichž osudy poznamenala druhá svě-
tová válka.  l

Hrstka mladých lidí se zapojila do  akce 
Ukliďme svět, ukliďme Česko. První dub-
novou sobotu jsme měli sraz na  Tyršově 
náměstí. Slunce svítilo, pytlů, rukavic, 
osvěžujících nápojů  i  dobré nálady bylo 
dost. Za dvě hodiny jsme se pyšnili čistým 
parkem před Cafe-bar Eiffel, Jungmanno-
vou ulicí i loukou kolem kostela Narození 
sv. Jana Křtitele.

Do  úklidu stráně za  kostelem jsme se 
pustili s velkou vervou, avšak síly i čas ur-
čené na úklid našeho města jsme brzy vy-
čerpali.

Ruku k  dílu přiložilo devět dospěláků 
a dvě děti. Osm pomocníků bylo z Roztok, 

dva z Plzně a jeden z Dejvic. Nasbírali jsme 
deset pytlů odpadků. Přes aplikaci Zma-

pujto jsme nahlásili černou skládku za kos-
telem. Veliké díky patří organizátorům 
akce Zuzce a Petrovi Caislovým.

Už teď se těšíme na další úklid. Přidejte 
se k nám! Budeme se na vás těšit v sobotu  
21. září 2019! Čeká nás další výzva – ten-
tokrát v  rámci projektu World Cleanup 
Day.  

� l

Tento projekt je jedinečný zejména pro 
děti bez rozdílu věku a, jak jsme mohli vi-
dět, i pro dospělé všech věkových kategorií. 
Jsme pyšní na to, že v Žalově můžeme po-
řádat takové akce, které ho kulturně, mezi-
generačně a  meziusedlicky (starousedlíci 
a novousedlíci) stmelují a dají k nám na-
hlédnout také všem ostatním roztockým 
i přespolním obyvatelům.

Letošní ročník kromě tradičních dětských 
her, odpolední hudební produkce, občerst-
vení a krásných tanečních vystoupení na-
bídl několik novinek. Především poprvé 
za  třináct let proběhl v  sobotu, což nám 
umožnilo dětské soutěže a  celou akci od-
startovat dříve a  rozšířit program. Snad 
jsme tím poskytli možnost návštěvy rodi-
nám, které díky pracovnímu vytížení rodi-

čů nemohly v pátek akci navštívit. Součas-
ně jsme ovšem dosáhli opačného efektu 
u  rodin, které odjížděly na  víkend mimo 
Roztoky. Přesto si myslíme, že tato novinka 
se osvědčila a že všem se zkrátka nezavdě-
číme. Dalším novým prvkem programu 
bylo taneční vystoupení čarodějnic, pečlivě 
nacvičované a velmi krásně provedené, je-
hož záznam je možné si prohlédnout 
na  YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=MjwrtPu2msc. Mezi vystupující-
mi umělkyněmi najdete jak členky soubo-
ru Odkvetlá Poupata, kterým tímto děku-
jeme za jejich obětavé nasazení při nácviku 
a přípravě, tak i reprezentantky z řad 

Připomenutí transportu smrti

Uklidili jsme kousek světa, ve kterém žijeme

Čarodějnice 2019 v Žalově

Marie�Dvořáková
zastupitelka
Společně	PRO	Roztoky	
a	Žalov

Je	za	námi	letošní	již	třináctý	ročník	Čarodějnic	v	Žalově,	
kdy	roztočtí	podnikatelé,	město	Roztoky	a	Krajský	úřad	Stře-
dočeského	kraje	věnují	finance,	my	všichni	pořadatelé	zase	
svoje	síly	a	vzniká	krásný	projekt,	který	by	bez	spolupráce	
jedněch	s	druhými	nefungoval.	

Tomáš�Novotný
místostarostaPietní akce se zúčastnil též Markus Klinger, vedoucí kulturního oddělení německého velvyslanectví v Praze
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organizátorek akce. Nechci svůj názor ni-
komu vnucovat, ale toto vystoupení bylo 
přinejmenším roztomilé. 

Závěrečné vystoupení skupiny ABBA 
World Revival bylo úspěšným finále letoš-
ních Čarodějnic a oslovilo, podle toho, co 
jsme mohli před pódiem vidět, bez rozdílu 
všechny generace. 
Jsme velmi rádi, že nám přálo počasí, ne-
selhala organizace a že si cestu k nám na-
šlo tolik návštěvníků. Vážíme si toho 
a jsme si jisti, že pokud budou Čarodějni-
ce bavit vás, budou bavit i nás. Jako kaž-
dým rokem zbývá už jen zopakovat, že 
nejsme uzavřenou společností a  uvítáme 
každého, kdo je ochoten se ve  svém vol-
ném čase zúčastnit našeho projektu a udě-
lat radost dětem. 

A jako vždy chceme na tomto místě po-
děkovat všem, kteří se přímo či nepřímo 
podíleli na  letošním úspěšném třináctém 
ročníku Čarodějnic v Žalově:

Našim sponzorům: město Roztoky, Kraj-
ský úřad Středočeského kraje, A7B Bohe-
mia, a. s. – manželé Tobiášovi, Miele Cen-
ter Stopka, s.r.o. – manželé Stopkovi, Auto 
Houser – p.  Petr Houser, Auto Šídlo –  
p.  Miroslav Šídlo, Papírnictví Cyrani – 
p. Monika Meixnerová, PROKOS – p. Mar-
tin Procházka, Dům služeb Roztoky –  

p. Martin Šindelář, p. Helena Pohlová, IM-
MOCAR – p.  Pavel Bohatý, p.  Běla Gran 
Jensen, p.  Jaromír Šnajdr – EuroClean, 
s.r.o., KaravanTravel.cz – za  společnost 
manželé Mühlbergerovi.

Povodí Vltavy, státní podnik, a  Zdeněk 
Žaba, Řeznictví Meatpoint – Dejvice, CA 
Travel Tour – Lucie Čížová, Silvie Photo.cz 
– p. Houserová, Restaurant La Stella, Bow-
ling Roztoky, drogerie Rossmann, POSTEL 
Restaurant & Legendary Bar, org. Žirafa,  
z. s. – p. Plíhalová, Via Vestra – p. Alice Tr-
malová, Dary přírody – p. Čabelková, Roz-
tocká Vinotéka – p. Pyszko, Domácí potře-
by Žalov – p.  Müller, Viktorie + Ella 
Dostálovy, Balonservis, Obec Úholičky, 
Miloš Kotrba – palačinky Velké Přílepy.

Terezii Cihlářové za  organizaci dětských 
soutěží společně s dobrovolnými spolupra-
covníky, kterými byli Petr a Pavel Jonášovi, 
Monika Hrubá, Kateřina Krajinová, Eliška 
Běhounková, Eva Lešnerová, Veronika Ka-
linová, Marcel Mojžíš, Jiří, Hanka a Dana 
Blažkovi.

Mateřské školce Přemyslovská, Spěšné-
ho, Havlíčkova, dále paní Lucii Králové 
a její Hola Bela, třídě 3. B a jejich paní uči-
telce Monice Bromovské.

A všem ostatním: p. Starosta - opékání bá-
ječného prasete, Kavárna Kofííí Roztoky, Ka-
mil Lhoták – čarodějnická hudba, Michal 
Černý – zdravotnický dozor, Sokol – p. Malý, 
Knihovna – p. Špaček, p. Monika Šnajdrová, 
p. Zuzana Slancová a p. Milena Kolářová – 
pomoc s  přípravou tomboly, p.  Michaela 
Brabcová, p.  Mirka Lešnerová a  p.  Roman 
Matys – občerstvení pro organizátory, a v ne-
poslední řadě Vašek Laštovka nejmladší – 
pomoc všeho druhu a maximální nasazení.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě le-
tošních Čarodějnic podíleli nebo je oboha-
tili svou přítomností. 

S  rozšířením o  večerní koncert logicky 
vzrostla i  náročnost organizace, počínaje 

INZERCE

Zveme Vás na setkání, kde si nejen 
poklábosíme, ale i zazpíváme 

za doprovodu kytar a opečeme 
klobásy na ohni.

26. 5. 2019
od 16 do 19 hodin

KDE: tentokrát na skalkách u Řivnáče

Co s sebou: buřty, 
deky, pití, dobrou 
náladu, zpěvníky 

Zajistíme: táborák, vidlice, 
kytaru a zpěv
Uvítáme i zdatné kytaristy.
Pozor při dešti se akce NEKONÁ

Akci organizuje Cesta pro město

DĚTSKÝ DEN
Vás srdečně zvou na slavnost

Město Roztoky a  spolek Roztoky - město pro život
 

V pátek 31. května  2019 od 13 hodin 
v parku na Tyršově náměstí

VÝTVARNÁ DÍLNA, MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ,

DĚTSKÝ KOUTEK, OBČERSTVENÍ

             SOUTĚŽNÍ ÚKOLY S ODMĚNAMI

  

Celým odpolednem Vás bude provázet

BERUŠKA BAND 
(zpívání, tancování, soutěže) 

ROZTOKY

VYSTOUPENÍ SBORU ROZTOCKÉ DĚTI 

POUŤOVÉ ATRAKCE - vybrané atrakce  zdarma

DĚTSKÁ HISTORICKÁ STŘELNICE 

TANEČNÍ SKUPINA ZUŠ ROZTOKY

 DIVADÉLKO ROMANETO

Vstup volný

Akce se koná pod záštitou starosty města Jana Jakoba
a s finanční podporou města Roztoky  

TANEČNÍ SKUPINA LUCIE KÁROVÉ ŠRÁMKOVÉ 
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programem, finančním, technickým a per-
sonálním zajištěním této již poměrně orga-
nizačně složité akce. Tady patří velké podě-
kování Petře Laštovkové, Evě Uvarovové, 
Míše Matysové a  Katce Barčákové, která 
kromě jiného akci opět energicky modero-
vala, dále Mirce Lešnerové, Jiřině Roškoto-
vé, Bohdaně Bílkové, Monice Hojsákové, 
Olze Vavřínové a mnoha dalším přátelům 
a rodinným příslušníkům Spolku Čaroděj-
nic Roztok a Žalova, z. s., kteří odvedli ob-
rovskou práci při přípravě, realizaci a úkli-
du po akci. 

Velké poděkování adresujeme i letos panu 
Sládkovi a  Sboru dobrovolných hasičů – 
za ochotu, spolehlivost a výbornou spolu-
práci, panu Karlu Zavadilovi – za  pomoc 
při zprovoznění elektroinstalace a  panu 
Jaroslavu Hráčkovi – majiteli restaurace 
u žalovského hřiště, který nám velmi obě-
tavě pomohl s čímkoli, o co jsme ho popro-
sili. 

Omlouváme se těm, kteří bydlí v  těs-
ném okolí místa akce a byli vystaveni ce-
lodenní zvýšené hladině hluku a  dalším 

omezením, která jsou s  Čarodějnicemi 
neoddělitelně spojena. Tato akce je 
a  bude určena vždy především dětem, 
a proto prosíme o vaši shovívavost a po-
chopení, kterého si moc vážíme. 

Děkujeme a těšíme se na 14. Čarodějnice 
2020 na Žalově. 

 l

Za Spolek Čarodějnic  
Roztok a Žalova, z. s.

Jiří�Blažek

V  sobotu 8. 6. pořádá Spolek Vodicí psi 
srdcem, z. s., (www.vodicipsisrdcem.cz) již 
2. ročník závodů ve výkonu vodicích psů. 
Jedná se o  soutěž pro nevidomé a  jejich 
čtyřnohé pomocníky. V centru města Roz-
toky (na Tyršově nám. a v jeho okolí) bu-
dete moci vidět po celý den práci vodicích 
psů. Soutěžní dvojice – nevidomý a  jeho 
pes – budou chodit v  běžném městském 
provozu, hodnotit se bude nejen výkon vo-
dicího psa, ale i  celková spolupráce nevi-
domého a jeho pomocníka. Letošního klá-
ní se zúčastní celkem 15 závodníků 
z různých koutů ČR.

Zájemci z řad veřejnosti si budou moci 
zkusit na vlastní kůži, jaké to je – nic nevi-
dět. S  klapkami na  očích se budou moci 
projít s bílou holí, seznámit se s některými 
kompenzačními pomůckami, které nevi-
domým usnadňují každodenní život. 
Přijďte se podívat, co všechno musí vodicí 
pes umět, jak vlastně funguje spolupráce 

člověka a jeho čtyřnohého parťáka! Vodicí 
pes je totiž pro nevidomého doslova jeho 
„očima“!

Akce se koná pod záštitou starosty města 
Roztoky pana Jana Jakoba.

Všichni jste srdečně zváni! Vodicí psi 
srdcem, z. s., je nezisková organizace, která 
pomáhá nevidomým lépe se zapojit 
do společnosti zdravých lidí. Naším hlav-
ním projektem je výchova a  výcvik vodi-
cích psů pro nevidomé, dále poskytujeme 
následný servis pro klienty, kteří mají vodi-
cího psa v  činné službě, a  zabýváme se 
i osvětou v oblasti života nevidomých.

POMÁHÁME NEVIDOMÝM VIDĚT 
SRDCEM!

� l

Štěpánka�Tůmová
vodicipsisrdcem@seznam.cz

tel.	776	122	672
www.vodicipsisrdcem.cz

Máte hodně oblečení, knih, potřeb pro 
domácnost, hraček, bižuterie, ale už je ne-
nosíte, nepoužíváte a nepřinášejí vám ra-
dost? Přineste je a  pošlete dál, třeba ně-
kdo přinese něco, co se bude hodit a líbit 
vám.

Jak�na�to:
Přinesete (není to podmínka) oblečení, 
obuv, hračky, menší předměty do  do-
mácnosti, bižuterii. Odnést si můžete 
vše, co se vám bude líbit nebo budete po-
třebovat. Vyberte prosím věci, které jsou 
kompletní, nepotřebují velkou opravu, 
umyté, vyprané a raději méně, ale v lepší 
kvalitě.

Věci které chcete darovat, noste po domlu-
vě týden před akcí na adresu Legií 592.
Kontakt:
tel. 604 906 609
e-mail: dagmarrejsa@krinolina.cz

Na swap je nutné se registrovat 
http://www.krinolina.cz/swap/

Během akce vás čeká menší občerstvení 
v ceně vstupného. Vstupné: 100 Kč

Část nerozebraných věcí si odveze organi-
zace POTEX a část poputuje na Ukrajinu.�
� l

Dagmar�Rejsa

Závody ve výkonu vodicích psů

Roztocký swap pod širým nebem
Roztoky,	Legií	592
Sobota	22.	června	2019	od	12.00	do	18.00
Krinolína	–	sdílená	šicí	dílna	pořádá	první	Roztocký	swap

Pohádkový�les�
v sobotu 1.června 2019

Roztocké	turistické	oddíly	mlá-
deže	zvou	děti	do	sedmi	let,	je-
jich	rodiče	a	prarodiče	(věk	ne-
omezen	!)	na	tradiční	procházku	
lesem	plným	překvapení.

Začneme v 10 hodin za torzem 
Maxmiliánky v Tichém údolí 
a	vyšleme	vás	na	trasu	plnou	
pohádkových	postav.	

U	startu	je	možné	zakoupit	si	
občerstvení,	tradiční	buřtíky.	

Připravíme	i	pohádkovou	
tombolu.	Předpokládáme,	že	
na	startu	budete	muset	chvíli	
čekat	–	prosíme	proto	o	trpěli-
vost.

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

Těšíme	se	na	vás!		

Pohádkový	les	sponzorují	roz-
točtí	a	žalovští	patrioti.

Akce	se	koná	za	podpory	města	
Roztoky.		 l
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Čarodějnice organizujeme především pro 
děti a  je logické, že jsme se letos rozhodli 
pro spolupráci s tímto hnutím.

Jeho zakladatelka, úžasná paní Běla Jen-
sen, spolupracuje s  několika desítkami 
škol, kde děti malují obrázky a poté pořá-
dají prodejní výstavy, sbírají hračky, pastel-
ky, bloky… To vše pro děti ze zemí postiže-
ných válkou a chudobou (Kosovo, Bosna, 
Afghánistán, Irák…). Paní Běla následně 
vše prostřednictvím příslušníků zahranič-
ních misí Armády České republiky dětem 
z těchto oblastí předá.

Stonožka dlouhá léta spolupracuje se 
Základní školou v  Roztokách, letos kon-
krétně s 3. B (p. učitelka Monika Bromov-
ská). V rámci akce Stonožky děti namalo-
valy spoustu krásných obrázků a vyrobily 

nádhernou barevnou stonožku, která zdo-
bila naše pódium při letošních Čarodějni-
cích.

Obě zmíněné dámy se spolu s dětmi ze 
3.B sešly na pódiu a zatančily si na hymnu 

Stonožky, což byl velmi dojemný a výrazný 
moment programu.

Spolek Čarodějnic se rozhodl část výtěž-
ku tomboly věnovat právě Stonožce, letos 
konkrétně dětem v Mali.

Děkujeme všem, kteří již věnovali pastel-
ky, bloky, propisky… A těm, kdo by se ještě 
chtěli akce zúčastnit a udělat dětem v Mali 
radost (zhruba 1200 dětí), směřujeme ná-
sledující informaci: uvedené předměty mů-
žete nosit paní Evě Uvarovové do kadeřnic-
tví na Tyršově náměstí, v průchodu domu 
čp. 1733. Propisky mohou být i  reklamní, 
jinak vše prosíme nové, neponičené.

Informace o  Hnutí Na  vlastních no-
hou – Stonožka můžete najít na  webové 
adrese: http://www.stonozka.org/.

Význam psacích a  kreslicích potřeb 
ve  vzdělávacím procesu asi není nutné 
zdůrazňovat a  v  tomto případě je možné 
současně udělat dětem radost a  přispět 
k  jejich vzdělání prostřednictvím organi-
zace, která se touto činností zabývá bezmá-
la 30 let. Každá pastelka je vítána…  l 

Petra�Laštovková

Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka
Ti,	kteří	se	zúčastnili	letošního	ročníku	Čarodějnic	v	Žalově,	
určitě	zaznamenali	prezentaci	mírového	Hnutí	Na	vlastních	
nohou	–	Stonožka,	kde	děti	pomáhají	dětem.	Stonožka	sou-
střeďuje	od	roku	1990	děti	z	českých,	slovenských,	norských	
i	kanadských	škol	pod	společným	heslem:	DĚTI	S	LÁSKOU	–	
DĚTI	PRO	MÍR

INZERCE
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KRONIKA

Týden před Velikonocemi zemřela po krát-
ké nemoci paní Jitka Jakubcová, rozená 
Kobrová.

Dožila se úctyhodného věku 88 let, po-
sledních 6 let žila v našem Domě s pečova-
telskou službou, a  život se s  ní „nepáral“. 
Byla dcerou významného představitele 
roztockého Sokola (a  druhého domácího 
protinacistického odboje) Arnošta Kobra, 
který m. j. pronesl řeč nad hrobem vězňů 
z  transportu smrti na  Levém Hradci  
3. května 1945. Jejím manželem byl archi-
tekt a stavitel Ing. Zdeněk Jakubec, jenž byl 
v  50. a  60. letech v  Roztokách výraznou 
osobností (prosazoval např. obnovení kou-
paliště na  Maxmiliánce). Její dcera Olga 
byla v  letech 2006 až 2010 roztockou sta-
rostkou. 

Při vzpomínce na paní Jakubcovou bych 
chtěl zmínit zejména dramatickou epizodu 
z  jejího mládí, kdy se v necelých patnácti 

letech jako dobrovolná zdravotní sestra 
podílela na  ošetřování vězňů osvoboze-
ných z takzvaného transportu smrti, který 
byl 29. dubna 1945 zastaven na roztockém 
nádraží. Vězni byli skutečné lidské trosky 
a připomínali spíše oživlé mrtvoly. Nebyli 
jen vyzáblí, hladoví, špinaví a  páchnoucí 
(o nějaké hygieně se v dobytčím vlaku ne-
dalo hovořit), ale trpěli i různými, vesměs 
nakažlivými chorobami, zejména tyfem. 
Úkolem dobrovolných sester bylo postarat 
se v improvizovaných podmínkách lazare-
tu v  bývalém chudobinci (Jungmannova 
čp. 143) o jejich očistu – nejprve při odvši-
vení a posléze koupelí v teplé vodě, kterou 
donášely z nedaleké pekárny Františka Da-
vídka. Improvizovaný lazaret také trpěl 
kritickým nedostatkem obvazového mate-
riálu, proto dívky praly již použité obvazy 
(vyrobené ze starých prostěradel) pro nové 
použití. 

Obtížně se člověk dovede vžít do trauma-
tické situace mladých „nepolíbených“ dí-
vek, které ještě v  reálu neviděly nahého 
muže a teď se musely o ně takto postarat. 
Když si celou situaci ještě dosadíme 
do  podstatně konzervativnější morálky 
poloviny 20. století, byl to pro tyto dívky 
šok, který z paměti nevytěsnily do konce 
života. Svůj úkol tehdy bezezbytku, trpěli-
vě a poctivě splnily a nečekala je za to žád-
ná odměna, jen skvělý vnitřní pocit, který 
přináší nezištná pomoc bližnímu. Na tuto 
jejich službu (a  dalších desítek „beze-
jmenných“ dobrovolníků) bychom neměli 
zapomenout, byla ve  výsledku stejně vý-
znamná jako neobyčejná odvaha přednos-
ty stanice Jana Najdra či ošetřujícího léka-
ře MUDr. Ladislava Tichého. 

�

� l

Stanislav�Boloňský

Na Květnou neděli (snad symbolicky) náh-
le zemřel ve  věku 88 let RNDr.  Stanislav 
Peleška. V  aktivním věku byl odborným 
pracovníkem roztocké penicilinky, kde 
pracoval v oblasti výzkumu. Byl také zná-
mou místní osobností, spojenou zejména 
s jeho chovatelskou a zahrádkářskou vášní. 
Řadu let měl i  samostatný pořad v  rádiu, 
kde poskytoval rady a porady amatérským 
pěstitelům okrasné i  užitkové flóry. Psal 
o  tom i  popularizační články do  různých 

časopisů. Vždy si věděl rady, kdy co řezat, 
sázet, stříkat, hnojit (a  čím), kdy okopat 
a mulčovat, jak nejlépe opečovávat naše za-
hrady a zahrádky. Této své aktivitě se věno-
val až do úplného konce, ještě týden před 
smrtí vystoupil na  valné hromadě svazu 
zahrádkářů.

Možná už trochu upadlo do zapomnění, 
že jeho dům a zahrada u ústí Únětického 
potoka byly těžce postiženy povodní v srp-
nu roku 2002, kdy mnohé z  jeho majetku 

bylo zcela zničeno, velká voda mu tehdy 
vzala i včelí úly. Několik let poté ovdověl, 
ale ani tyto zlé zkušenosti ho nezlomily 
a stále si zachovával určitý životní nadhled, 
který spontánně předával při svých před-
náškách.

Moudrý hlas doktora Pelešky nám bude 
chybět.

� l

Stanislav�Boloňský

Vzpomínka na paní Jitku Jakubcovou

Odešel RNDr. Stanislav Peleška

Poděkování�
Dovoluji	si	upřímně	podě-
kovat	paní	Vlaďce	Drdové,	
radní	a	předsedkyni	Svazu	
postižených	civilizační-
mi	chorobami,	a	panu	
místostarostovi	Tomáši	
Novotnému	za	návštěvu	
a	blahopřání	k	mým		
89.	narozeninám.	Přání	
osobní	za	město	Roztoky	
i	za	SPCCH	mi	udělalo	ve-
likou	radost.	Zájem	o	mou	
osobu	a	vřelé	slovo	mě	
moc	těší	a	hřeje.	Ještě	jed-
nou	děkuji.		 l

Václava�Stárková

Pestrý program  
v kostele sv. Klimenta 
na Levém Hradci:

16.00		Dětská	prohlídka	
s	komentářem		
průvodce

17.00		Hudební	program

18.00		Prohlídka		
s	komentářem		
průvodce

19.00		Hudební	program

20.00		Prohlídka		
s	komentářem		
průvodce

21.00		Modlitba
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KULTURA

BELETRIE

Page, L., Plovárna
Bach, T., Ostrov kamélií
Bowen, R., Panství Farleight
Morton, C., Mona Lisa
Fisher, K., Mlčenlivé ženy 
Berry, S., Okamžik pravdy 
Körnerová, H. M., Hlas kukačky
Serno, W., Potulný apatykář

DETEKTIVKY

Land, A., (M)učednice
Bjørk, S., Clona
Thomas, S., Zločin v Yorku
Stocklassa, J., Odkaz Steiga Larssona: po sto-
pách vraždy Olofa Palmeho 
Robb, J. D., Schůzka s ďáblem; Tiše a přesně

PRO	DĚTI

Dieckmann, S., Pady
Milton, S., Průvodce světem miniher
Harris, N. P., Kouzelnická parta

Riddell, Ch., Ada a myší strašidlo
Flanagan, J., Hraničářův učeň – Klan rudé 
lišky

NAUČNÁ

Claybourne, A., Lidské tělo 
Kondo, M., Žít s  radostí – ilustrovaný 
průvodce uměním třídění a úklidu
Leffler, F., Žijte ve své zahradě: inspirace pro 
současnou zahradu
Blahová, K., 501 otázek a odpovědí – zvířa-
ta; 501 otázek a odpovědí – dinosauři
Arnold, N., Protivná příroda 
Wohlleben, P., Můj první les: trvale udrži-
telné a přirozené lesní hospodářství

HRY

Sedm draků
Bílé historky
Černé historky
Čas létat; Kontinenty – rozšíření hry Evolu-
ce

Ubongo 3D
Tipni si! Česko
Sabotér – duel

PROGRAM	V	KVĚTNU	A	ČERVNU

n�15. 5. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
n�21. 5. Hana Lohrová: Santiago a  Assisi 
(18.30)
n�29. 5. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
n�5. 6. Představení nové budovy MU, MK, 
ZUŠ
n�12. 6. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)

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

� l 

Za městskou knihovnu  
Tereza�Náhlovská

Městská knihovna informuje
Nabízíme	vám	výběr	z	novinek,	zakoupených	do	městské	knihovny	během	měsíce	dubna	2019.

V sobotu 25. května 2019 od 10.00 do 17.00 
proběhne v areálu zámeckého parku Roz-
toky 5. ročník akce Den indické kultury 
2019 – Festival Dváraka.

Na pódiu se bude střídat tradiční indická 
hudba s mantrami a písněmi dávné Indie. 
Každou hodinu bude patnáctiminutové 
vystoupení profesionální tanečnice chrá-
mového tance Bharata Nátjam, jež je dru-
hem umění. Také se dozvíte něco ze stud-
nice védské (staroindické) moudrosti 
a kultury.
Z workshopů budou k dispozici dva kurzy 
vaření indicko-vegetariánských jídel, ma-
lování henou, malování na  obličej dětem 
i dospělým, zkoušení oblékání sárí (prak-

tický oděv pro ženy), střelba z luku, galerie 
s  názvem Starobylé Védy a  opět přijede 
i  mnich, který bude ukazovat tradiční 

chrámový obřad Árati. Pro děti bude opět 
velký skákací hrad, tvorba mandal z písku 
atd. Nebude chybět velký stan s jídlem a pi-
tím, zdravé bio obchůdky či orientální ob-
chůdek s krásným indickým zbožím. I  le-
tos se budete moci svézt na  indickém 
velbloudovi. V  případě hezkého počasí si 
vezměte deku, park je travnatý a  členitý 
a hodí se na piknik. Vstupné jako vždy: do-
spělí 50 Kč, děti do  15 let 30 Kč, do  3 let 
zdarma.

Všichni jste srdečně zváni. Těšíme se 
na vás.

� l

Aleš�Vajdík

Pořad Večer pro potěšení, který připravil 
Václav Pavlík v městské knihovně 25. dub-
na, opět nezklamal.  Dělat humor není vů-
bec snadné a dělat humor vtipný, který po-
baví posluchače mladší i  postarší, ba 
i škarohlídy, je umění. 

Interprety povídek, básní, anekdot a ci-
tátů byli Václav Pavlík a  Rudolf Kvíz, 
na akordeon je doprovodil Jan Kašpar. 

Auroři byli známí i  méně známí  
(E. Frynta, J. Hiršal, W. Shakespeare,  

S. Leacock, E. Kischon, F. Němec, M. Třeš-
tík), ale i  neznámí, zvěčnělí svými texty 
hřbitovních projevů a židovskými anekdo-
tami. 

Všichni jsme z knihovny odcházeli roze-
smátí a možná trochu zdravější, neboť, jak 
je známo, smích léčí a  ztracený je každý 
den našeho života, kdy jsme se alespoň tro-
chu nezasmáli. 

 l

Pavla�Boloňská

Den indické kultury – festival Dváraka

Večer pro potěšeníJarní�koncert�v�Husově��
sboru�CČSH
Církev	československá	husitská	
zve	srdečně	roztockou	veřejnost	
na	jarní	koncert.	Koná se v neděli 
9. června od 15 do 16 hodin v Hu-
sově sboru CČSH,	v	Jeronýmově	
ulici.	Hosté:	Jitka	Malczyk	a	Voj-
těch	Jindra	(housle,	akustická	
kytara)	–	irská	a	severská	hudba,	
skočné	tance,	balady	a	melodie	
z	cest.		 l

Jarmila�Kučerová
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KULTURA

KULTURNÍ�KALENDÁRIUM�–�KVĚTEN–ČERVEN
8.	3.	–	8.	9.
2019 Jan	Felkl,	zakladatel	a	majitel	továrny	na	glóby	–	výstava Středočeské	muzeum,	Roztoky,	

malá	výstavní	síň

5.	4.	–	3.	11.
2019 J.	B.	Foerster	–	hudební	skladatel	z	okruhu	Zdenky	Braunerové	–	výstava Středočeské	muzeum,	Roztoky

26.	4.	–	26.	1.	
2020 Zachuchleno		–	příběh	animace/animace	příběhu Středočeské	muzeum,	Roztoky

18.	5.
So

Vysočany	v	Roztokách	–	expozice	modelové	železnice	
Od:	10.00–17.00	hod.

Klubovna	KŽM,	druhá	nádražní	
budova,	Roztoky

18.	5.
So

Festival	Zámeček	–	multižánrový	hudební	festival	pro	celou	rodinu		
Od:	13.00	hod.

Středočeské	muzeum,	Roztoky,	
zámecký	park

21.	5.
Út

Hana	Lohrová	–	Santiago	a	Asissi.	Autorka	nás	provede	po	svých	cestách,	
k	prohlédnutí	budou	mapy,	vlastní	deník,	itineráře,	promítnutí	fotografií.		
Od:	18.30	hod.

Městská	knihovna,	Roztoky

25.	5.
So

Den	indické	kultury	–	festival	Dváraka	
Od:	10.00–17.00	hod. Středočeské	muzeum,	Roztoky

25.	5.
So Frisbee	–	sportovní	den,	více	na	www.roztoc.cz Park	na	Tyršově	náměstí

29.	5.
St

Hravé	čtení	s	Adélou	–	České	dějiny	očima	psa	
Od:	16.15	–	17.15	hod. Městská	knihovna,	Roztoky

30.	5.
Čt

Dvojkoncert	Jitky	Vrbové.		
Od:	19.00	hod. Zámek	Roztoky

31.	5.
Pá

Dětský	den	–	Beruška	Band,	sbor	Roztocké	děti	aj.	
Od:	13.00	hod. Tyršovo	náměstí,	Roztoky

1.	6.
So

Pohádkový	les	–	tradiční	procházka	lesem	plným	překvapení		
Od:	10.00	hod.

Za	torzem	Maxmiliánky,	Tiché	
údolí

2.	6.	
Ne

Svět	pod	mikroskopem	–	vernisáž	výstavy	výtvarných	kroužků	Sdružení	
Roztoč	

Středočeské	muzeum,	Roztoky,	
(půda)

3.	6.
Po

Královničky	–	starobylý	svatodušní	zvyk.	Více	na	www.roztoc.cz/1141			
Od:	17.00	hod.

Ateliér	Jungmannova	092,		
za	knihovnou

5.	6.
St

Představení	nové	budovy	MU,	MK,	ZUŠ
Od:	18.30	hod. Městská	knihovna,	Roztoky

7.	6.
Pá

Muzejní	noc	Od:	19.00	hod.	
Od	19.30	Chuchel	Live	–	autor	hry	odehraje	hru	naživo Zámek	Roztoky

8.	6.
So

MS	Hubertus	zve	na	Dětský	den	s	myslivci		
Od:	8.30	hod. Holý	vrch	v	Úněticích

8.	6.
So

Bleší	trh	na	náměstí		
Od:	9.00–15.00	hod. Park	na	Tyršově	náměstí,	Roztoky

9.	6.
Ne

Jarní	koncert	–	irská	a	severská	hudba,	skočné	tance,	balady.		
Od:	15.00–16.00	hod.

Husův	sbor	CČSH,	Jeronýmova,	
Roztoky

12.	6.
St

Hravé	čtení	s	Adélou	
Od:	16.15–17.15	hod. Městská	knihovna,	Roztoky

15.	6.
So

Vysočany	v	Roztokách	–	expozice	modelové	železnice	
Od:	10.00–17.00	hod.

Klubovna	KŽM,	druhá	nádražní	
budova,	Roztoky

15.	6.
So

Pivní	slavnosti		
Od:	14.00	hod. Tyršovo	náměstí,	Roztoky

16.	6.
Ne

Svátky	hudby	–	Jaroslav	Halíř	a	Filharmonický	komorní	orchestr		
Od:	17.00	hod. Zámek	Roztoky

18.	6.
Út Zahradní	slavnost	–Sdružení	Roztoč	–	oslava	začátku	léta	pro	děti	i	dospělé	 Levý	Hradec
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Článek pana Zděbla v minulém čísle Odra-
zu je protkán mým jménem natolik, že by 
si mohl čtenář splést téma ochrany vřeso-
viště s tématem o biblických městech hří-
chů, Sodomy a Gomory. 

Tento pisatel s mým názorem nesouhlasí 
a  píše, že největší význam pro vřesoviště 
má pastva!! „... pastva díky odstranění ži-
vin z půdy umožňuje uchycení semen vře-
su a růst semenáčků.“

A co říkám já ve svém článku? Cituji: „Asi 
největší význam má pro vřesoviště pastva: 
jak se dobytek pohybuje po vřesovišti, vy-
tváří místa s různým narušením v podobě 
vyšlapaných chodníčků, stávanišť, okuso-
vých forem dřevin apod. Jsou zaměřeny 
právě na vytváření míst s obnaženým půd-
ním povrchem.“ 

Tak jsem z  toho jelen. Nevím, kdo má 
pravdu.

Ale doufám, že oba velmi dobře víme, že 
oblast Řivnáče má skalnaté podloží, nedo-
statečnou retenční schopnost a ve spojení 
se změnou klimatu a pastvou se zkáza jen 
urychlila. Rozdílné přírodní lokality by-
chom měli spravovat s  citem a  s přihléd-
nutím k jejich poloze, a  ne podle nějaké 
šablony. Proto bych očekávala aspoň malé 
doznání, že výsledek není takový, jaký se 
očekával. 

� l

Protože je mi tato problematika také blíz-
ká, chtěl bych nabídnout svůj pohled 
na věc – byť s určitým ostychem, který je 
daný tím, že jsem během své pedagogické 
dráhy působil jen v oblasti středního škol-
ství. 

Dějepis�nejsou�jen�data
O tom, jak seznamovat děti a mládež s his-
torií, se vedou v  Čechách (ale i  v  dalších 
evropských zemích) vášnivé debaty něko-
lik desetiletí. Asi před patnácti lety proběh-
la velice erudovaná debata na  toto téma 
v  časopise Dějiny a  současnost, bohužel 
bez viditelného výsledku. Možná je to 
i  tím, že se čeští ministři školství střídají 
v  Rohanském paláci na  Malé Straně jak 
apoštolové na orloji a žádný tak nemá do-
statek času cokoli zásadního realizovat. 
Hezkým příkladem tohoto stavu je napří-
klad neustálé přešlapování kolem formy 
a náročnosti maturitních zkoušek. 

Že výuka společenských nauk není okra-
jové téma, dokazuje i  výroční zpráva BIS 
(tedy civilní kontrarozvědky), která upo-
zorňuje na některé (z jejího pohledu) nežá-

doucí jevy při vzdělávání dětí a  mládeže 
v předmětech dějepis a český jazyk. Na tuto 
zprávu zas dosti příkře reagovala část novi-
nářů v mainstreamových médiích i někteří 
historikové a učitelé. Takže v Roztokách se 
svou polemikou v Odrazu nejsme zas tako-
ví „exoti“.

Předně je třeba říci, že přístup k žákům 
a studentům musí vždy být v souladu s je-
jich věkem a studijními předpoklady. Jinak 
musíme učit vlastivědu na 1. stupni, jinak 
dějepis na druhém stupni ZŠ a zcela jinak 
historii na střední škole (a zde opět rozdíl-
ně na gymnáziu a odborném učilišti).

Pokud učitel „vypadne z  role“ a  začne 
do žáčků na základce hustit zhuštěná ency-
klopedická fakta, či se středoškolákům na-
opak bude podbízet „historkami starých 
zbrojnošů“, je to špatně a nevede to k pozi-
tivním výsledkům. Tento cit pro míru, 
v přístupu k žactvu i v náročnosti výuky, je 
věcí vrozeného pedagogického talentu, ale 
i  praxe. Často se například setkáváme 
s  tím, že přehnané nároky na  encyklope-
dické znalosti žáků mají čerství absolventi 

pedagogických fakult, kteří až s lety praxe 
pochopí, že znalosti a dovednosti nelze žá-
kům do  hlav nalít trychtýřem, ale úzkým 
hrdlem po troškách. Na straně druhé dlou-
holetá (i úspěšná) pedagogická praxe může 
prohlubovat generační propast mezi vní-
máním světa učitele a žáka, a nejen proto, 
že svět a  zejména technika se dnes mění 
s rychlostí světla.

Hledání�příčinnosti�
dějinného�vývoje
Je pravda, že celá metodika výuky dějepisu 
na školách je dosud značně konzervativní 
a vychází ještě z prvorepublikového mode-
lu. Velký důraz je kladen na nejstarší histo-
rii, pravěk, starověkou antiku, středověk 
a na nejnovější historii, jejíž znalost je dů-
ležitá pro pochopení společenského vývo-
je, už často nezbývá čas. Žáci se sice nabi-
flují punské války, ale třeba o  příčinách  
2. světové či studené války nemají ani páru. 
Proto někteří historikové a učitelé před lety 
přišli s revoluční myšlenkou učit nejnověj-
ší dějiny reverzibilně, od  konce, s  hledá-
ním zákonitostí příčin a následků. Zpravi-
dla každá historická událost má svou 
příčinnou souvislost v  minulosti, je plo-
dem minulých dějů, činů a zločinů. Takový 
způsob výuky by samozřejmě kladl velké 
nároky na učitele, ale i na žáky. Snad proto 
se zatím neujal.

Dalším důležitým předpokladem mo-
derní pedagogické práce jsou skutečně ne-
formální a hluboké mezipředmětové 

„Jsem z toho jelen!“

Jak učit dějepis?
(otázka téměř hamletovská)

V	březnovém	Odrazu	jsem	psala	o	uhynulém	vřesovišti	na	Řivnáči.	Po	mnoha	
stížnostech	občanů	jsem	se	vydala	na	Řivnáč	v	doprovodu	odborníka	na	kraji-
nu	a	po	následném	rozhovoru	s	ním	jsem	napsala	o	způsobu	udržování	vřeso-
višť	a	na	závěr	jsem	ho	konfrontovala	s	vřesovištěm	na	Řivnáči,	kde	retenční	
schopnost	z	hlediska	vody	je	kriticky	nedostatečná.	Byl	to	článek	spíše	teore-
tický	a	nikoho	jsem	v	něm	nejmenovala.	A	ejhle!	Jak	se	říká	–	„potrefená	husa	
nejvíc	kejhá“.

V	březnovém	čísle	Odrazu	kritizoval	historik	PhDr.	Pavel	
Bělina	způsob	výuky	v	jedné	ze	tříd	naší	základní	školy	(„Jak	
(ne)povzbudit	zájem	o	školní	výuku“).	V	následujícím,	dubno-
vém	čísle	jsme	pak	zveřejnili	repliku	dvou	pedagožek	školy	
a	paní	ředitelky	Janouškové.	Po	přečtení	těchto	článků	může	
nabýt	čtenář	dojmu,	že	existuje	hluboký	rozpor	mezi	pohle-
dem	některých	rodičů	(reprezentovaný	prarodičem	P.	Běli-
nou)	a	učiteli	naší	školy.	Možná	ale,	že	to	tak	„horké“	nebude.

Eva�Sodomová
zastupitelka
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Paní učitelka Petra Zwinzová prokázala 
svěží tvůrčí myšlení, když žákům své čtvrté 
třídy zadala zpracování úlohy Architekto-
nických projektů pro Roztoky. Výsledky 
byly předány vedení města k zamyšlení.

Některé představy desetiletých dětí jsou 
samozřejmě úsměvné nejen z hlediska nalé-
havosti společenské potřeby navrhovaných 
projektů, ale zejména z pohledu pořizova-
cích nákladů, výdajů na  provoz či počtu 
nutných zaměstnanců apod. Ale podstatné 
je to, že je tento úkol přinutil přemýšlet 
o věcech veřejného zájmu a promýšlet dů-
vody pro pořízení různých projektů města 
a vyhodnocovat jejich potenciální přínos. 

Nejlépe byl vyhodnocen projekt na rozší-
ření skateparku na okraji Solník, v ul. Obrán-
ců míru. Autoři Lukáš a Vašek se domníva-
jí, že přístavba na  asi 400 m2, kterou 
navrhují, může přijít na  cca 150  000 Kč 
(zlomek reálné pořizovací ceny) a stavět se 
bude „zhruba měsíc a půl“ (i v tomto pří-
padě jsou hodně optimističtí). Z  hlediska 
realizačního byli tedy trochu mimo, je ale 
výborné, že si uvědomují takové provozní 
nutnosti jako zaměstnání hlídače a  údrž-
báře parku a  navrhují i  hodinovou taxu 
za výuku na skateboardu a půjčovné za fre-
estyle koloběžky. Prostě vnímají i  reálné 
pozadí každé aktivity, že nestačí něco po-

stavit, ale je nutné i stanovit a zajistit pod-
mínky provozu.

Na druhém místě se umístil projekt Far-
my zdraví od Barči a Maky, která by nabízela 
lidem zdravé potraviny: mléčné výrobky, ze-
leninu, bylinky, ovoce, vejce i maso, ale třeba 
i  bylinné masti. Autorky vidí přínos svého 
projektu i ve vytvoření asi 200–300 pracov-
ních míst – pracovníky na dojení krav, ovcí 
a koz, a ovšem i řezníka, a také na obdělá-
vání pole a  výrobu mléčných výrobků. 
Dívky samozřejmě nemohou znát tristní 
situaci na trhu práce (asi by musely udělat 
nábor pracovníků na  Ukrajině), ale mají 
větší cit pro realitu ve věci financí než klu-
ci, když odhadují realizační náklady 
na zhruba 10 milionů Kč a výstavbu v dél-
ce 2,5 roku. Pozoruhodný je nápad realizo-
vat Farmu na poli Na Dubečnici („nedale-
ko autobusové zastávky U  Rybníčku“), 
tedy v místě, kde má vyrůst z vůle majite-
le – soukromého developera – nová obytná 
čtvrť našeho města s asi 900 obyvateli. Far-
ma zdraví by byla pro nás rozhodně po-
třebnější a  užitečnější, ale obávám se, že 
majitel pozemků s tím nebude souhlasit. 

Konečně třetí příčku obsadil projekt tří 
autorek, a  to zábavního multifunkčního 
Crazy parku. Zde byste potěšili nejen tělo, 
ale i  ducha, neboť jeho součástí by byla 

i hudební kavárna s pravidelnými koncerty 
a výstavami, stálá výstava lidského těla (to 
mě trochu vyděsilo) a také expozice o ves-
míru a planetách. V tomto případě to pro-
myslely autorky až do detailu odstupňova-
né výše vstupného, a  to pro děti do dvou 
let, od 2 do 6 let, děti nad šest let, dospělé 
a seniory. Poněkud šokující jsou informa-
ce na  závěr. Investiční náklady odhadují 
na  1 miliardu Kč (nevím, zda si takovou 
sumu peněz vůbec dovedou představit) 
a  umístění na  místě dnešní penicilinky 
(VUAB Pharma, a. s.), protože by areál 
(podle autorek) „vydělal více peněz než 
dnešní továrna“. To je samozřejmě dětská 
iluze, VUAB je velmi profitabilní exportní 
výrobnou, ale fakt je ten, že by Crazy park 
alespoň nepáchl. A ovšem – VÚAB s po-
zemky nepatří městu...

Zajímavé jsou i další nápady dětí, např. 
lanová dráha přes Vltavu, dostavba nádraží 
s parkovištěm, výtah z dolní části Roztok 
do horní, kino na náměstí a jumpark. 

Svobodu myšlení těchto dětí, ještě ne-
spoutaného tvrdými mantinely reality, jim 
můžeme jen závidět, dětem za jejich odva-
hu a paní učitelce za prima nápad je třeba 
poděkovat. 
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Stanislav�Boloňský

vztahy. Kurikulární reforma 90. let s rám-
covými vzdělávacími programy se o to po-
kusila, ale myslím, že zatím s průměrnými 
výsledky, snad s výjimkou elitních vícele-
tých gymnázií. Jde o to neučit předmět izo-
lovaně od  ostatních, ale sdělovaná fakta 
neustále propojovat napříč předměty, ne-
boť v životě také všechno souvisí se vším. 

Podpora�kritického�myšlení
Konečně třetí pilíř moderního vzdělávání 
spočívá ve výchově ke kritickému myšle-
ní. To je základem nejen vědeckotechnic-
kého a  kulturního rozvoje, ale i  vyspělé 
politické kultury a  společenské diskurze. 
Zejména tato část výchovy byla v  české 

kotlině dlouhodobě zanedbávána, zejmé-
na tady se prokazuje zaostávání za vyspě-
lými evropskými státy. Jsme hluboce po-
znamenáni „krvavým“ a  nesvobodným 
20. stoletím. Naše generace byla vychová-
vaná podle principu dvojí morálky – 
ve  škole jsme museli vzývat socialismus, 
nadávat jsme na  něj mohli leda doma. 
Naši rodiče museli tento princip dodržo-
vat již za  německé okupace a  skutečně 
svobodné diskusi (v dnešních měřítkách) 
nepřálo ani kvalitní, ale konzervativní pr-
vorepublikové školství, o  rakouském ani 
nemluvě. Pokleslou úroveň veřejné deba-
ty si dnes uvědomujeme zejména díky 
anonymním výlevům na sociálních sítích, 

které často odhalují úplné dno lidské ubo-
hosti.

Jedním z  projevů kritického myšlení je 
i  svobodná diskuse. Diskuse rovnopráv-
ných partnerů, kteří se nevnímají optikou 
„třídních nepřátel“. Je přitom důležité ne-
stát se zajatcem vlastní pravdy, zachovat si 
schopnost přijímat kritiku, šetřit přitom 
silnými slovy a držet debatu ve věcné rovi-
ně.  Taková diskuse není zlá, horší je podle 
mého mlčet a tiše spílat protistraně. 

Věřím, že po bouři se zase vyjasní.
� l

Stanislav�Boloňský�
místopředseda	školské	rady		
ZŠ	Zd.	Braunerové	Roztoky

Víc než hodinu z dubnového zastupitelské-
ho maratonu jsme strávili nad aktualizací 
strategického plánu města. Skeptikům při-
pomenu, že takový dokument je nezbytnou 
oporou pro některé potřebné dotace, a těm 
ostatním třeba to, že mít soupis všech ro-
zumných investic do příštích let je dobrá věc 
a že analytická část strategického dokumen-

tu je docela užitečný přehled i pro veřejnost. 
Diskuse byla dlouhá, ale věcná, padlo něko-
lik návrhů na zařazení dalších projektových 
karet, pár jiných bylo zpochybněno a nako-
nec jsme o  zařazení všech sporných karet 
s projekty rozhodli hlasováním. 
V diskusi však padla – a nebylo to popr-
vé – také zmínka, že bychom vedle ze zá-

kona povinného rozpočtového výhledu, 
vedle strategického plánu a  samozřejmě 
ročního rozpočtu měli mít i  harmono-
gram či plán investic na pár dalších let.

Na první pohled je to nápad rozumný, pro-
tože plánování je věc racionální a  vidět dál 
než na konec roku taky. Otázkou je, do jaké 
míry by takový dokument byl spolehlivý a tr-

Děti to vidí (trochu) jinak

Strategie, výhledy a priority
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vanlivý. Pravidla rozpočtového určení daní 
a téměř totální přerozdělování daní do obcí je 
sice věc pochybná, ale ve  výhledu příjmů 
dobrá. S chybou, danou nepřesností prognó-
zy vývoje ekonomiky státu, můžeme daňové 
příjmy města na dva tři roky dopředu dobře 
odhadnout. Horší je to už s výší i načasová-
ním investic. Jak to vypadá s výběrovými ří-
zeními, není třeba připomínat. Vysoutěžit 
za „katalogovou“ cenu není stavbu prakticky 
možné a  mnoho výběrových řízení končí 
fiaskem, protože stavební firmy mají práce 
nad hlavu. Ale největším problémem ve spo-
lehlivosti jakéhokoli plánu investic jsou dota-
ce. Nejde jen o to, že při žádosti na konkrétní 
akci nemusí město jako žadatel uspět, nejisté 
je na dva tři roky dopředu i to, zda se nějaký 
vhodný dotační titul vůbec objeví. Mít „jízd-
ní řád“ investic by tedy byla asi nekonečná 
práce, plná oprav, upřesňování – a času.

Přesto zpřesnění rozpočtového výhledu či 
jiného výhledového dokumentu – koaliční 
smlouvy – opravdu potřebujeme. Nechci 
tvůrce koaliční smlouvy vinit z toho, že po-
řídili soupis bohulibých a  hlavně voličům 
libých cílů. Ony se takovéhle dokumenty 
prostě tak píší. Ale i autoři koaliční smlouvy 
už určitě tuší, že některé cíle nesplní – pro-
tože město na  to nebude mít. Město si 
na  naprosto nezbytnou investici do  nové 
základní školy v  Žalově musí vzít vysoký 
úvěr – 80 milionů korun je střízlivý odhad. 
A chceme-li se chovat jako dobří hospodáři, 
pak bychom do  konce volebního období 
měli z  tohoto dluhu také podstatnou část 
smazat, i když to bude bolet, protože na in-
vestice v letech 2020–2022 zůstane o to míň.

A je tedy načase si stanovit priority. Až 
budeme na podzim projednávat návrh roz-
počtu, je vhodná doba nejen na  razantní 

korekci rozpočtového výhledu (70milio-
nový dluh, který v  prosinci 2018 většina 
zastupitelů odsouhlasila, snad opravdu 
předat svým následníkům nechceme), ale 
také na to, abychom odhadli, kolik volných 
peněz nám do  konce volebního období 
zbývá, a určili okruh akcí, jež jsme za nece-
lé tři roky schopni technicky, organizačně 
a  hlavně finančně zvládnout. A  případně 
druhý okruh, na co se dostane, když si ně-
kde přilepšíme, třeba dotacemi, o které se, 
třeba i s oporou ve strategickém plánu, bu-
deme určitě společně snažit. 

 l

V materiálu je většina věcí, které jsou abso-
lutně nekonfliktní, například škola a  tak. 
Nicméně tam z mého pohledu leccos chybí, 
nejsou v něm vůbec zmíněny třeba prašné 
ulice Zeyerova nebo Plzeňská v  lokalitě 
Na  Vrškách a  řada dalších, podobných. 
Zato je tam divadélko v  Nádražní a  další, 
sice bohulibé, leč z  mého pohledu méně 
prioritní věci. Argument vedení města, že 
tam ulice nejsou kvůli problémům s odvod-

něním této lokality, neberu. Kdyby byla 
vůle, tak by se jiné projektové řešení našlo 
nebo by se o to aspoň někdo pokusil, proto-
že jinak mohou občané chodit blátem dal-
ších deset let. Povedlo se aspoň prosadit 
usnesení, že se tím bude vedení laskavě zao-
bírat při další aktualizaci strategických cílů 
na konci letošního roku. Podobně by mohlo 
nezapadnout také žalovské náměstíčko, kte-
ré připomněla kolegyně Sodomová.

Na jednání zastupitelstva se pak rozhořela 
debata mezi koaličními a  opozičními za-
stupiteli, jestli dostaneme od vedení celko-
vý investiční plán nebo ne a podle čeho se 
mají jednotlivé projekty řídit. Byla to dis-
kuse veskrze akademická, protože projek-
tové řízení – tak jak je dnes řešeno v kor-
porátu, je na míle daleko od amatérských 
tabulek, které produkuje naše radnice. Po-
litika je ale asi o něčem jiném.  l

Po volbách se něco změnilo... A nejen to, že 
vládnoucí a opoziční strany už nesedí proti 
sobě, což beru symbolicky, jako změnu pří-
stupu vedení města k opozici.

Opožděné�poděkování
V  článku Opožděné poděkování v  mi-
nulém čísle mě zaujala kritika opozič-
ních zastupitelů. Autorka článku na jed-
nu stranu píše, že to jako nová 
zastupitelka měla těžké, na druhou stra-
nu se novým zastupitelům vysmívá jako 
novopečeným držitelům řidičských prů-
kazů. V článku kritizuje opoziční stranu 
Společně PRO..., se kterou si osobně 

moc nerozumím, přesto se jí musím za-
stat.
Připadá mi zvláštní, když TOP 09 píše: 
„Ostatně další významní hráči roztocké poli-
tické scény nás s  nabídkou spolupráce ani 
nekontaktovali...“ Ptám se: A měli kdy?
Na  jednání zastupitelstva bývají opoziční 
zastupitelé Marie Dvořáková (PRO) a  Ro-
man Jandík (ODS) připraveni a  ptají se – 
snad proto autorka ji kritizuje a jemu nepo-
děkovala.
Autorka použila negativně začátek výroku 
nové zastupitelky Marcely Šášinkové: „Jako 
noví členové postupujeme dle příruček pro 
zastupitele ...“ Když to porovnám s dřívěj-

ším výrokem „Samostudium Příručky pro 
členy městského zastupitelstva se v mém 
případě příliš neosvědčilo...“ tak vidím 
kladný posun od nechápu k postupuji. Sám 
jsem se na  zastupitelstvu přesvědčil, že 
noví zastupitelé udělali velký pokrok.
A co je na příručkách špatného? I „staří“ za-
stupitelé by si měli přečíst Příručku pro čle-
na zastupitelstva obce (SMO ČR) a publika-
ci Jsem zastupitel/ka (MV ČR).
Podle mého názoru mají těžkou pozici opo-
ziční zastupitelé, kteří potřebují od  města 
dotaci nebo mu chtějí dodat program. 
Ostatně autorka jim děkuje. Jsem zvědav, 
jak dopadnou noví opoziční zastupitelé. Je 
na to přísloví.
Dokud jsem si myslel, že bych mohl s městem 
spolupracovat, posílal jsem dopisy. 

Strategický plán města Roztoky

Se šípkovou! Se zelím!

S	několikaletým	zpožděním	dostali	zastupitelé	v	dubnu	k	projednání	aktualizo-
vaný	strategický	plán	města.	To	je	dokument,	který	má	mít	každé	město	a	více	
méně	je	to	soupis	všeho	možného,	co	by	se	teoreticky	mělo	realizovat	v	násle-
dujících	letech.	Teda	kdyby	na	všechno	byly	peníze.	Dělá	se	to	prý	hlavně	kvůli	
teoretickým	dotacím.

...	tak	jsem	si	připadal	loni	na	zastupitelstvu.	Vlevo	vládnoucí	strana,	vpravo	
opozice,	naproti	předsednictvo	...	a	uprostřed	„kančí	hlava“	–	mikrofon.

Ing.�Roman�Jandík
předseda	ODS		
Roztoky

Jarda�Huk
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(reakce na článek „Opožděné poděkování“ 
viz Odraz 4/2019, str. 25)

Deset let v plenkách, deset let batole a de-
set let se snaží postavit na  nožičky, které 
jsou ještě slabé. Ale nic si z toho nedělejme. 
I  ve vyspělých demokraciích tento proces 
trval dlouho.

Svoboda slova, možnost vyjádřit svůj ná-
zor a to nejtěžší – vyslyšet názor druhého. 
Vyslyšet opačný názor, než je ten náš, a pře-
mýšlet, zda není lepší. Nezačít hned rud-

nout, nadávat a nakonec protivníka ukřičet.
Toto nás napadlo po přečtení článku paní 
zastupitelky Frindtové. Chce po  opozici, 
aby se nevyptávala? Aby nechtěla informa-
ce, které jsou důležité pro rozhodování? 
Přirovnává nás k  řidičům začátečníkům? 
Co takhle, kdyby opozice vůbec neexisto-
vala? To by rozhodování a schvalování šlo 
jako po másle.

Naštěstí to tak nefunguje. Opozice pra-
cuje přesně tak, jak má pracovat. Chceme 
více informací, vyptáváme se, navrhuje-

me a v některých případech i nesouhlasí-
me. Plníme důležitou úlohu kontroly 
a kritiky. A tak je to správně.

Pevně věříme, že se za nedemokratické 
postoje paní Frindtové nestaví celá ko- 
alice.  

l

Marie�Dvořáková�(Šlancarová),��
Marcela�Šášinková,�

Eva�Sodomová
zastupitelky

Protože nemá zájem, posílám podnětné 
články – např. „jsem opravil“ tiráž a statut 
tohoto časopisu.

Autorka měla v  minulém zastupitelstvu 
významnou roli – sčítala hlasy. Nově ji na-
hradil program. Předpokládám, že ho město 
Roztoky pořídilo transparentně, i  když je 
jeho dodavatelem zastupitel, a že je propo-
jen s  elektronickou spisovou službou, evi-

dencí úkolů, případně i ekonomickým systé-
mem.

GDPR
Okolo města obcházelo strašidlo 
GDPR. Už neobchází. Obcím se poda-
řilo prosadit, že od  24. 4. už nemají 
sankce za  porušení ochrany osobních 
údajů.

Studie�Potoky
Jak prezentovat studii pouze zastupite-
lům, když je jednání zastupitelstva veřej-
né? Řešením je nedat prezentaci předem 
do programu! Víte, co si o tom myslí ob-
čané z Potok? 

 l

Jiří�Štochel

Ach, ta demokracie

V současné době provozuje město Roztoky 
dva systémy svozu vytříděného bioodpa-
du, a to adresně z nádob o objemu 240 litrů 
a  anonymně prostřednictvím velkoobje-
mových kontejnerů rozmístěných dle pře-
dem daného harmonogramu. Bioodpad 
odvážejí Technické služby města Roztoky 
do  kompostárny, kde je využit jako sub-
strát pro výrobu kompostu. V porovnání se 
skládkováním platí město za  tuto službu 
o něco méně, ale přesto platí, a  to 835 Kč 
za  tunu vytříděného bioodpadu (včetně 
DPH). Ale proč bioodpad nekompostovat 
přímo v místě vzniku a tam jej i využít?

Pro kompostování bioodpadu v domác-
nostech hovoří hned několik důvodů. Kro-
mě dobrého pocitu, že si sami vyrobíte 
kvalitní kompost a  vrátíte do  půdy, co jí 
patří, má třídění bioodpadu a  jeho kom-
postování také svůj ekonomický přínos, 
neboť to, co vlastními silami zkompostuje-
me, nemusíme pak jako součást směsného 
domovního odpadu odvážet a platit za ulo-
žení na skládce nebo za zpracování v kom-
postárně. Čím více domácností se do sys-
tému kompostování zapojí nebo už 
zapojeno je, tím větší ekonomický přínos 
to bude mít. 

Kompostování je proces, při kterém ae-
robní mikroorganismy rozkládají organic-
kou hmotu a  produkují teplo, jež proces 
rozkladu urychluje. Vzhledem k  tomu, že 
tento proces probíhá pouze za  oxických 

podmínek, je potřeba kompost 1–2krát 
ročně překopat a provzdušnit. Z tohoto po-
hledu se jeví jako ideální tzv. dvou- až tří-
komorové kompostéry, z  nichž jedna ko-
mora zůstává pro tento účel vždy prázdná, 
popřípadě se v ní nechá dozrát již hotový 
kompost před jeho vlastním využitím. Jed-
na strana komory musí být tedy snadno 
odnímatelná, aby byl přístup k substrátu co 
nejjednodušší. Vlhčení kompostu zajišťuje 
přirozeně déšť a  voda obsažená v  rostlin-
ných zbytcích. Pro ty, kteří zatím bioodpad 
nekompostují, ale chtěli by s tím začít, ne-
jsou obavy z  případného neúspěchu 
na místě. Kompostování je totiž nenáročná 
biotechnologie, která po nás požaduje jen 
pravidelné překopávání a  zajištění oxic-
kých podmínek. Co kompostovat a co ne, 
najdete na www.kompostujeme.cz. 

A nyní trochu čísel. Podle statistik MŽP 
z roku 2016 každý občan vyprodukuje roč-

ně 531 kg směsného komunálního odpadu. 
Pokud uvažujeme podíl biologicky rozloži-
telných složek ve výši 35 procent, tak pro-
dukce průměrné tříčlenné domácnosti je 
558 kg bioodpadu ročně. Pokud by domác-
nost odpad zkompostovala, ušetří systému 
provozovanému městem náklady mini-
málně ve výši 720 Kč ročně jen za neulože-
ní odpadu na skládce, tzn. bez úspor pře-
pravních nákladů. Cena na  skládce FCC 
Regios je pro letošní rok ve  výši 1290 Kč 
za  tunu uloženého domovního odpadu 
a  každé svozové vozidlo se samostatně 
váží. Zbývá tedy vyřešit jediné, a to je poří-
zení kompostéru. Jeho cena se pohybuje 
v  závislosti na  provedení a  materiálu 
od 1500 do 3500 Kč za m3 (včetně DPH). 
Samozřejmě nejlevnější jsou kompostéry 
plastové, o něco dražší a cenově srovnatel-
né jsou pak kompostéry dřevěné a z žárově 
zinkovaného plechu, u nichž je obrovskou 
výhodou to, že až doslouží, tak se buď jed-
noduše spálí, nebo rozloží a odvezou k vý-
kupu do  sběrných surovin nebo zdarma 
do sběrného dvora.  Vzhledem k tomu, že 
domácnost bude na své náklady zajišťovat 
proces kompostování, dokáži si představit, 
že město bude nákup kompostérů obča-
nům dotovat. O podmínkách a výši dotace 
by mělo rozhodnout zastupitelstvo na zá-
kladě návrhu odpadové komise města. 

 l

R.�Kaderka

Kompostujeme v domácnostech 
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Za�úbytek�ptáků�
straky�nemohou�
Z  dlouholetých programů sčítání ptáků 
České společnosti ornitologické můžeme 
zjistit, že ne všichni ptáci ubývají. Přesněji 
řečeno, ubývá přibližně jedna třetina, tře-
tina je stabilní, a třetina dokonce přibývá. 
Ti ubývající, především polní a luční ptáci, 
ale ubývají opravdu rychle. Zemědělská 
krajina se skutečně mění v „zelenou mrt-
vou poušť“ plnou chemie. Máme-li uvést 
nějakého viníka na  prvním místě, tak to 
nejsou straky a sojky, zmiňované v minu-
lém čísle Odrazu, ale člověk. Jeho řádění 
ve formě intenzivního a necitlivého využí-
vání krajiny, způsobujícího katastrofální 
pokles biodiverzity, se straky a sojky vůbec 
nemůžou rovnat. Ano, tito inteligentní 
a  přizpůsobiví ptáci přibývají, nelze však 
mluvit o  žádném přemnožení, spíše se 
přesouvají do  lidských sídel. Jakožto vše-
žravci mají ve  svém jídelníčku i  drobné 
obratlovce, zejména ptáčata. Umím si 
představit, že nejednomu z  čtenářů trhá 
srdce pohled na  straku „plenící“ hnízdo 
kosáčků u nich na zahradě. Nicméně drž-
me se faktů – četné výzkumy v  Čechách 
i v zahraničí potvrzují, že krkavcovití jsou 
sice významní predátoři drobných pěvců, 
ale úbytek nezpůsobují. Jejich časté kořis-
ti, tedy druhům hnízdícím v  křovinách 
(kosi, pěnice ad.) se celkově daří docela 
dobře. Dokonce v blízkosti člověka začali 
ztrácet plachost – až predační tlak strak 
a  sojek je opět nutí chovat se obezřetněji 
a  svá hnízda si lépe schovávat a  bránit. 
Což je dobře i kvůli přítomnosti mnohem 
významnějšího predátora, kterým je koč-
ka domácí. 

Ptáci�Roztok�a�okolí
V Roztokách na tom zatím nejsme s ptáky 
až tak špatně, především díky četné zeleni. 
Na  domech hnízdí jiřičky, rorýsi, rehci 
i  vrabci. Z  keřů zpívají pěnice, budníčci 
i slavíci, nad poli jásají zatím hojní skřivani 
a roztockou nocí se ozývá houkání kalousů 
i puštíků. V okolí jsou staré sady a křovis-
ka, kde se můžeme potkat i  s vzácnějšími 
druhy, jako jsou ťuhýci, bramborníčci 
i krutihlavi. V lesích a na skalách vltavské-
ho údolí hnízdí takové klenoty přírody, ja-
kými jsou výr velký, včelojed lesní i sokol 
stěhovavý. V  březích Vltavy a  přilehlých 
potoků si zřizuje své nory létající draho-
kam – ledňáček říční. 

To ale neznamená, že je vše v  pořádku 
a o ptáky se nemusíme starat. I „naši“ roz-
točtí ptáci jsou pod velkým tlakem součas-
ného intenzivního hospodaření v  krajině, 
a to nejen ze strany zemědělců. Intenzivní 
zástavbou mizí vhodná hnízdní prostředí, 
naposledy za Tescem zmizelo parádní ru-
mištní stanoviště plné ťuhýků a  vzácných 
strnadů lučních.  

Co�tedy�konkrétně�můžeme�
pro�ptáky�udělat?�
Především zachovejme pestrou krajinu! 
Tedy meze, remízky, staré sady, křovinaté 
pásy. V  Odrazu si často můžeme přečíst 
články o stromech, jejich nešetrném káce-
ní nebo problematické údržbě, ale velmi 
se zapomíná na keře, které jsou pro ptáky 
ještě důležitější. Bohužel na  keře mnozí 
pohlížejí jako na  něco divokého, co 
do města a jeho okolí nepatří, číhají v tom 
klíšťata, uvolňuje to alergeny, a  dokonce 
jsme si mohli přečíst označení „ekobor-
del“. Ale takové roztroušené keře, nejlépe 

udržované pastvou, jsou nejen skvělým 
domovem pro ptáky, ale často, jako třeba 
v případě šípkových růží, i pěkné na po-
hled.  

Pokud jste zemědělci, zajímejte se pro-
sím o  takové dotační tituly, které nehledí 
jen na produkci, ale jsou šetrné ke krajině, 
třeba budování biopásů. Pokud pronajímá-
te zemědělcům své pozemky, trvejte 
na tom, aby se na nich hospodařilo s ohle-
dem na přírodu! 

Na  vlastních zahradách nepoužívejte 
chemické postřiky, které způsobují úbytek 
hmyzu a  mohou otrávit i  ptáky, zejména 
mláďata. Vysaďte bobulonosné a  medo-
nosné keře a  rostliny, aby ptáci (i  hmyz) 
měli dostatek potravy a měli kde hnízdit. 
Nezapomínejte na pítka, stačí ploché mis-
ky pod květináče, zatížené kameny. Ve vy-
prahlé krajině to ocení ptáci, hmyz i třeba 
ježci. Naopak sudy s vodou zakrývejte víky 
nebo pletivem, ať se v  nich nic neutopí. 
Pokud máte bazén, pořiďte si plováky, kte-
ré umožní zvířatům ze smrtelné pasti vy-
lézt. Prosklené dveře a velká okna zabez-
pečte proti nárazům ptáků např. vhodnými 
samolepkami, které vůbec nemusejí být 
dravčího tvaru, ale musejí být dostatečně 
nahusto, ideálně 10 cm od sebe. Konkrétní 
tipy na zahrady (nejen) pro ptáky nalezne-
te např. na www.birdlife.cz/ptaci-zahrady

Máte-li na domě jiřičky nebo vlaštovky, 
prosím, buďte tolerantní. Tito ptáci žijí 
s  lidmi po  staletí a  bývali považováni 
za  posly štěstí, dnes je ovšem nesnášíme, 
protože znečišťují naši drahou fasádu. 
A  tak jejich hnízda shazujeme (mnohdy 
nezákonně) a  způsobujeme jejich úbytek. 
Přitom stačí pod hnízda umístit podložku 
a občas ji vyčistit. Odměnou nám a našim 
dětem bude pohled na švitořící ptáky, kr-
mící svá mláďata. Dokážeme ještě vůbec 
tuto krásu ocenit? 

Minimum, které může udělat každý 
z  nás, je podepsání petice Vraťme život 
do krajiny, jež je určena pro ministra země-
dělství a apeluje na podporu pestřejší kraji-
ny, šetrnějšího zemědělství a  na  udržení 
vody v krajině. Je právě teď velmi aktuální, 
v  elektronické i  papírové podobě ji pode-
psaly už desetitisíce lidí a  naleznete ji na   
https://www.birdlife.cz/petice-za-krajinu/.

Děkuji všem, kterým na  naší krajině 
a všem živém v ní záleží! 

 l

Lucie�Hošková,
Česká	společnost	ornitologická

Roztočtí ptáci a jak jim můžeme pomoci
Ráda	bych	navázala	na	článek	Proč	ubývá	ptáků	v	našich	za-
hradách	z	minulého	čísla	Odrazu	a	doplnila	vazbu	na	Roztoky.	

Krutihlav obecný, náš jediný tažný šplhavec, odchycený 
v Roztokách během ornitologické vycházky pro veřejnost.

Zvonek zelený je častý obyvatel roztockých zahrad  
i běžný návštěvník krmítek.
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Vážení rodiče,
ani se nechce věřit tomu, že už jen dvě čísla 
Odrazu, dva měsíce školy a budou zde zase 
velké letní prázdniny. V  tomto vydání 
„Okénka“ vám přinášíme stručný výběr 
z  těch nejzajímavějších sportovních i  ne-
sportovních aktivit a výjezdů za předchozí 
měsíc. Zabývali jsme se kulturou, zlepšo-
váním angličtiny, sportem i podporou cha-
rity, kde „děti pomáhají dětem“. Zajímavé 
počteníčko o práci na naší ZŠ vám přeje 

Věra�Zelenková

6.�E�navštívila�
Divadlo�v�Dlouhé
Dne 13. března jsme se vydali na  večerní 
představení do Divadla v Dlouhé. Přestože 
na představení byla Lucerna od A. Jiráska 
(pro nás už trochu starší hra), všichni jsme 
se dobře bavili. Děkujeme paní učitelce 
M. Černé, že nás na představení vzala.

Matěj�Dušek,�6.�E

Angličtina�s�americkými�
studenty
Na ten den jsem se hodně těšil, přišli k nám 
američtí studenti. Povídal jsem si se slečnou 
ze San Franciska, byla moc sympatická.

Ze začátku jsme si povídali o věcech, kte-
ré byly napsané na papírku, ale potom jsme 
měli čas, kdy jsme si mohli se studenty po-
vídat, o  čem jsme chtěli. Zjistila jsem, že 
každý měl něco společného s tím druhým.

Jsem strašně ráda, že přijeli, protože tak 
milé cizince jsem fakt nečekala. Když bu-
deme hodní, tak možná paní učitelka  
M. Černá zařídí, že za nimi v květnu poje-
deme do jejich školy. To by bylo super.

Dnešek byl ten nej… den na celém světě. 
Měla jsem americkou studentku Ashley S. 
Byla to nej Američanka.

Dostali jsme papír s  otázkami, na  které 
měli česky odpovědět, celkem to byly čtyři 
papírky. Po  hodině jsme si šli dát koláče, 
buchty, perníky, které napekly naše ma-
minky a paní učitelka třídní L. Rosičová. 

Šli jsme s nimi ven, prohlédnout si areál 
školy. Většina z nás si s nimi vyměnila tele-
fonní čísla.

Poté, co zazvonilo, paní učitelka M. Čer-
ná si vyžádala ticho a po ztichnutí nás po-
bídla ke snězení bábovek a sladkostí v zad-
ní části učebny. 

Úryvky�žáků�třídy�5.�B�

Sport�na�ZŠ�–�školní�
rok�2018/2019
Základní škola Zdenky Braunerové zazna-
menala v aktuálním školním roce sportov-
ní úspěchy v  přespolním běhu konaném 
koncem září v  Dobřichovicích. Družstvo 
chlapců ve své kategorii starších žáků zvítě-
zilo, družstvo dívek obsadilo páté místo. 
Dalším úspěchem je říjnové vítězství chlap-
ců v malé kopané, které se konalo v Rudné. 
Obě soutěže spadají do sportovní ligy pořá-
dané pod AŠSK. Celkový přehled do ledna:
n�Přespolní běh (okresní kolo) – Areál So-
kol Dobřichovice – 25. 9. 2018 (chlapci  
1. místo, dívky 5. místo)
n�Minifotbal IV. kat. (okresní kolo) – Hřiš-
tě FK Rudná – 4. a 9. 10. 2018 (1. místo)
n�Minifotbal IV. kat. (krajské kolo) – Hřiště 
1. FK Příbram - 6. 11. 2018 (5. místo) 
n�Florbal dívky III. kat. (okresní kolo) – 
Hamr Braník Praha – 6. 11. 2018 (10. místo) 
n�Florbal chlapci III. kat. (okresní kolo) – 
Hamr Braník Praha – 20. 11. 2018 (7. místo)

Žáci ZŠ Zdenky Braunerové se zúčastnili 
od Nového roku několika sportovních tur-
najů. Na všech z nich se umístili na velmi 
pěkných příčkách. 

V rámci Školní sportovní ligy to byl tur-
naj v basketbale chlapců, který se odehrál 
21. března v  hale ZŠ Jesenice, a  naši hoši 
obsadili 3. místo. Posledními byly turnaje 
ve volejbale při ZŠ Černošice, kde 19. břez-
na dívky těsně podlehly ve  finále Dolním 
Břežanům (2. místo) a  chlapci skončili 
o dva dny později na 3. místě za týmy Řev-
nice a  Rudné. Děkujeme všem zúčastně-
ným žákům a těšíme se na atletické závody 
Poháru rozhlasu, které se budou konat 
v květnu v Roztokách. 

Ladislav�Roučka

Škola�podporuje�Stonožku
Naše škola již od  roku 1996 podporuje 
hnutí Na vlastních nohou – Stonožka díky 

paní učitelce Ing. Barboře Valiové. Zakla-
datelkou a  prezidentkou Stonožky (www.
stonozka.org) je paní Běla Jensen, která 
podporuje, za  pomoci Armády ČR, děti 
z  válečně postižených nebo poničených 
zemí. Naši vojáci těmto dětem tak mohou 
předávat základní věci pro vzdělání – pas-
telky, tužky, knížky, učebnice, tabulky aj. 

Já a několik mých žáků z III. B jsme měli 
tuto sobotu, 26. 4. 2019, krásnou příležitost 
se s paní Bělou osobně setkat, poděkovat jí 
za její práci a vyjádřit obrovskou podporu 
od naší školy. Symbolicky jsem jí s dětmi 
předala několik obrázků s  letošní temati-
kou ,,Heraldická zvířata“. Zbylé obrázky 
z celé školy jí budou zaslány do konce škol-
ního roku. Vybrané obrázky dětí ze všech 
škol ČR  budou pak vystaveny v ZOO Pra-
ha. Finanční zisky budou použity na  ná-
kup dalších vzdělávacích pomůcek. V květ-
nu 2019 čeští vojáci odvezou do  Mali 
tamním dětem různé školní potřeby.

Velkou akcí, které bychom se s  dětmi 
rádi zúčastnili, je mše za Stonožku v kated-
rále svatého Víta vedená kardinálem Do-
minikem Dukou dne 6. prosince 2019. Vel-
ké poděkování patří paní Běle Jensen. 
Děkuji za  možnost stát se stonožkovým 
dítětem. „Děti pomáhají dětem“

Mgr.�Monika�Bromovská

EVVO�–�Nejbohatší�
ekosystémy�planety�Země
Ve dnech 28. 3. a 2. 4. 2019 se třídy 1. stup-
ně ZŠ zúčastnily environmentálního pořa-
du NEPZ – Nejbohatší Ekosystémy Plane-
ty Země. Pan Petr Coubal dětem zajímavě 
vyprávěl vlastní zážitky z cesty na Sumat-
ru, na souostroví Pulau i do Afriky. Projekt 
Green Life chrání pralesy a díky svým pro-
tipytláckým hlídkám ochraňuje ohrožená 
zvířata. Žáci se dozvěděli o  všeobecném 
významu důležitosti ochrany světových 
ekosystémů, hlavně pralesů, oceánů a  le-
dovců. Na  podporu tohoto projektu jsme 
se rozhodli přispět na  nákup fotopasti 
(3800 Kč/kus), které tito lidé velmi potře-
bují. Dobrovolný příspěvek vybírají třídní 
učitelé 1. stupně ZŠ do konce dubna. Více 
na https://pralesdetem.cz/

Mgr.�Monika�Bromovská

Výlet�do�Šestajovic
Dne 9. 4. 2019 žáci I. B jeli na výlet do Šes-
tajovic. Prohlédli si mnoho domácích zví-
řat. Zdobili čokoládové zajíčky, slepičky 
a vajíčka. Dále vyráběli nádherné ozdobné 
čokoládové talířky. Počasí dětem přálo. 
Po  celou dobu svítilo sluníčko. Výlet se 

Školní okénko

Oprava�a�omluva�
Z	minulého	čísla	nám	nedopatřením	
ve	školním	okénku	vypadlo	jedno	
příjmení,	takže	otištěný	text	nedával	
smysl.	Správně	měla	informace	znít	
takto:

Dne	21.	března	vyjeli	naši	školu	repre-
zentovat	do	Oblastního	kola	v	sólové	
dětské	recitaci	v	Rudné	i	zástupci		
II.	stupně	ZŠ:	Alžběta	Rajmonová,	Matěj	
Dušek	(oba	z	6.	E),	Magdaléna	Šporclo-
vá	a	Nicol	Šmerdová	(obě	z	6.	A)	a	Julie	
Urbanová	(8.	B).	

Postižené	žákyni	i	čtenářům	se	omlou-
váme.		 l

Redakce



27KVĚTEN 2019

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

 ➔

Jsem ráda za rozmanité složení naší stáva-
jící rady. Názorově barvitá komunikace je 
výsledkem toho, že nám naše škola není 
lhostejná. Radní za  zřizovatele hájí zájmy 
města, my rodiče kopeme za  naše děti 
a učitelé zase za to, aby předali našim dě-
tem co nejvíce.

Shodli jsme se, že naše volební období 
nebude jednoduché. Neustále bojujeme 
s  kapacitami pro výuku, neadekvátními 
prostory pro pedagogy i  nedostatečnými 
prostory pro družinu či školní klub. Něko-
lik projektů běží a my jen můžeme doufat, 
že vše bude ukončeno zdárně a  včas, aby 
od  nového školního roku mohli všichni 
žáci usednout do svých lavic.

Jednou z našich priorit je komunikace. Jak 
mezi školou a žáky, tak mezi školou a rodi-
či. Jak jste si již mohli všimnout, rozšiřuje 
se obsah webových stránek školy, byla na-
stavena mapa stížností a rádi bychom ob-
novili „banku (pra)rodičovských inspira-
cí“ – o tomto projektu napíši více v příštím 
čísle. 

Práce�je�před�námi�stále�dost
Za těch několik let jsem zjistila, že v NAŠÍ 
škole pracuje spoustu nadšenců, kteří pro 
školu žijí a dýchají. Do své práce dávají srd-
ce a slova díků nečekají. Tuto práci musíte 
milovat, protože finanční ohodnocení vám 
sice složenky zaplatí, ale nezbohatnete, a ně-

kdy se divím, že přes povinné „papírování“ 
mají vůbec čas na přípravu. A ta zodpověd-
nost! Mají ve třídě to nejcennější – naše děti. 
Někdy mám pocit, že alibisticky přehazuje-
me i jakousi míru výchovy na školu. Často 
slýchávám směrem k  dětem: „A  to vás 
ve  škole nenaučili zdravit?“ nebo „Co vás 
v té škole vůbec učí?“. Není to jednoduché 
a prosíme o pomoc. Prosíme o pomoc rodi-
če i prarodiče. Veďme děti k základní sluš-
nosti a úctě hlavně doma. Děti se nejlépe učí 
příkladem. To, co do nich vkládáme od út-
lého dětství, se nám jednou vrátí. 

Já přeji nám všem, aby naše škola byla 
školou, kam se děti budou těšit, rodiče 
na ni budou pyšní a učitelé budou stát před 
dveřmi fronty, aby tady mohli učit.  l

zdařil. Děti si přivezly mnoho krásných vý-
robků a zážitků ze samotného vyrábění čo-
koládových dárečků.

Mgr.�Anna�Jirkovská�

Výuka�na�dopravním�hřišti
V  týdnu od  23. 4. 2019 se žáci prvního 
stupně ZŠ Zdenky Braunerové zúčastnili 
výuky dopravní výchovy na  dopravním 
hřišti. Zopakovali si, jak správně a bezpeč-
ně mají přecházet silnici. Naučili se jména 

některých důležitých dopravních značek. 
Měli možnost si zahrát na policistu. Zkusi-
li si zajezdit podle předpisů v elektrickém 
autě. Všichni si to moc užili.

Pietní�vzpomínka�
na�transport�smrti
Dne 25. 4. 2019 se žáci naší školy zúčastni-
li slavnostní pietní akce k uctění památky 
obětem transportu smrti za 2. světové vál-

ky. Akce se pravidelně koná na  Levém 
Hradci, kam se přicházejí poklonit k  pa-
mátníku nejen pamětníci, ale i představite-
lé zahraničních ambasád, členové vlády 
ČR, zástupci vedení města Roztoky i široká 
veřejnost. Naši žáci vždy na závěr této piet-
ní akce zazpívají a na flétny zahrají hymnu 
České republiky.

Mgr.�Marie�Kubánková,�
Mgr.�Monika�Bromovská

l

Slunná atmosféra jarních dnů se odrazila 
také v  ZUŠ. Úspěchy našich nejlepších 
žáků se projevily nejen v soutěžích pořá-
daných MŠMT, ale i v regionálních soutě-
žích. Atmosféra soutěžení a  touha 
po  úspěchu přináší žákům naší školy 
mnoho výborných umístění – v krajském 
kole soutěže ZUŠ druhá, třetí místa 
a  čestná uznání v  oborech komorní hry 
dechových nástrojů, smyčců, ve  hře 
na akordeon sólo a komorní hře a třešnič-
kou na  dortu jsou letos tři postupy 
do ústředního kola (dřevěné nástroje, žes-
ťové nástroje a recitace v literárně-drama-
tickém oboru). Ve dnech 26. a 27. dubna 
se uskutečnilo ústřední kolo soutěže ZUŠ 
v komorní hře v oboru dřevěných a žesťo-
vých nástrojů v Liberci. Duo flétna a klari-
net ve složení Petra Drdová, Markéta Got-

schalková získalo v  V. kategorii v  pátek  
3. místo. O den později, tedy v sobotu, je 
napodobilo trio lesních rohů ve  složení 
Lukáš Vrtěl, Emma Veškrnová, Ondřej 
Mráček, které získalo rovněž 3. místo. 
Gratulujeme!!! Podrobné výsledky si mů-
žete přečíst na našich stránkách. 

Tento úspěch je dílem nejen našich ta-
lentovaných a pracovitých žáků, ale podíle-
jí se na nich velkou měrou naši učitelé, kte-
ří i  na  úkor svého osobního času dávají 
dětem k  dispozici svůj um a  pedagogické 
zkušenosti. Jmenujme ty letošní úspěšné: 
flétnistky Hana Šulcová a Marie Rozsypa-
lová, klarinetista Bohumír Šlégl, žesťové 
nástroje reprezentuje Jiří Fousek, violonce-
lla Vladimír Sůva, akordeony Monika 
Fukasová, literárně-dramatické oddělení 
Yvona Jelénková.

Školská rada

Uprostřed jara v ZUŠ

Školská	rada	se	v	novém	složení	poprvé	sešla	v	lednu,	podruhé	v	březnu	a	třetí	
schůzka	se	uskuteční	v	polovině	května.	Povinná	2	setkání	za	rok	pro	nás	
budou	opět	jen	číslem	a	skutečnost	bude	zcela	určitě	vyšší.	Ráda	bych	touto	
cestou	ještě	jednou	poděkovala	předchozí	školské	radě	a	zejména	její	předsed-
kyni	Mgr.	et	Mgr.	Lucii	Čelikovské	za	energii	a	neutuchající	elán,	se	kterým	se	
věnovala	svému	poslání.	Bude	nesnadné	udržet	vysokou	laťku.

Petra�Kazdová,�DiS.
předsedkyně	školské	
rady	při	ZŠZB
skolska.rada@zszb.cz
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V  dubnu se v  Říčanech uskutečnil první 
ročník soutěže pro mladé pianisty Středo-
českého kraje s  názvem Středočeské pia-
noforte, kterého se zúčastnilo velké množ-
ství klavíristů různých věkových kategorií. 
Naši žáci získali v silné konkurenci 2. mís-
to a  čestné uznání. Samozřejmě patří dík 
za  příkladnou pedagogickou práci našich 
učitelů Monice Fukasové a Jitce Litošové. 
Velkou zásluhu na těchto úspěších mají ro-
diče, bez jejichž pomoci a  spolupráce se 
školou bychom těžko dosahovali podob-
ných výsledků.

28. března se v Historickém sále roztocké-
ho zámku prezentovali soutěžící v komor-
ní hře na Komorním koncertě. Škoda jen, 
že se z nejrůznějších důvodů nemohla zú-
častnit všechna úspěšná sdružení.

Další dubnovou, tentokrát nesoutěžní 
akcí byl Učitelský koncert. Jednou za dva 
roky mají učitelé ZUŠ možnost předvést 
své umění v sólové hře, tanci a mluveném 
slově. A možno říci, že se této příležitosti 
zhostili na výbornou. Zaplněný Historický 
sál roztockého zámku byl svědkem řady 
pozoruhodných hudebních výkonů, suges-

tivní herecký výstup i tanec v lidovém du-
chu. Naši učitelé opět prokázali schopnost 
nejen dobře učit, ale i předvést své nespor-
né hráčské umění. 

A co nás čeká ve zbytku koncertní sezo-
ny? V  květnu Taneční představení 21. 5. 
v multifunkčním sále ZŠ, dva Absolvent-
ské koncerty 23. a 25. 5. v Historickém sále 
na  zámku a  13. června zakončení bohaté 
sezony na  Zahradním koncertě na  louce 
před městským úřadem.
� l

MgA.�Bohumír�Šlégl

Mezi „našimi“ dětmi i  dospělými toho 
vzniká hodně cenného – jsou to malé 
drahokamy tvorby a nápadů, interpretace 
oblíbených skladeb, vyjádření vlastního 
světa těch malých i  velkých. Tyto věci 
jsou pro nás ohromně hodnotné – nejen 
jako výsledek nějaké práce, ale hlavně 
jako základní princip tvoření a sebevyjá-

dření. A snažíme se jim dávat takový pro-
stor, který je povzbudí a pomůže jim roz-
kvést. 

Proto u nás nenajdete povinné přehlíd-
ky nebo přehrávky. Věříme, že každý 
z nás tvoří spíše ze svého tvůrčího přetla-
ku a  je potřeba mu dát prostor a  otevřít 
dveře, ne ho trénovat na snášení stresu (to 

zpravidla zajišťuje běžný život ažaž). Pro-
to pěstujeme široké spektrum příležitostí, 
kde něco uvidíte nebo uslyšíte tak, aby to 
byl krásný a nezapomenutelný zážitek pro 
všechny zúčastněné. Některé koncerty 
jsou více soukromé a  intimní, v  jiných 
propojujeme více oborů a rádi mezi děti 
zveme zkušené interprety, kteří je podpo-
ří. Výstavy a  filmový večer jsou takovou 
oslavou společné tvorby. A výběr ze vše-
ho, co se urodilo, dostane pak ještě pro-
stor na  Zahradní slavnosti na  Levém 
Hradci 18. června.

Sklizeň toho, co jsme letos roztočili
Květen	a	červen	jsou	pro	Roztoč	měsíci	sklizně.	Pomalu	uzavíráme	školní	rok	
a	společně	si	děláme	radost	vším	tím,	co	během	něj	vzniklo.	Ve	zhruba	třiceti	
kroužcích	toho	totiž	vzniká	daleko	více,	než	by	se	podařilo	sklidit	na	Zahradní	
slavnosti,	na	které	se	všichni	potkáváme.

Kluci a holky představují svoje školky

MŠ Havlíčkova, Přemyslovská, Spěšného

11. června 2019 od 15 hodin 

na Tyršově náměstí v Roztokách

INZERCE

Talentové zkoušky do hudebního 
oboru ZUŠ pro školní rok 2019/20 

proběhnou v přízemí hlavní budovy ZUŠ

v pátek 17. 5.  
od 16.00 do 18.00 hodin 

a 31. 5.  
od 15.00 do 18.00 hodin.

Hlásit se mohou děti, které v září 2019 nastupují  
do 1. třídy ZŠ. Výjimečně (dle kapacitních možností)  

se ke zkoušce mohou přihlásit i děti starší.  
Na ně jsou kladeny větší nároky.

 
Požadavky k talentové zkoušce: 

• Zazpívat písničku (nejlépe lidovou) bez doprovodu, 
v hlasové poloze dítěte.

• Zopakovat předehraný nebo zazpívaný tón.
• Zopakovat jednoduchý melodický motiv.

• Zatleskat jednoduchý rytmus.
 

Podmínky pro přijetí:
• Splnění kritérií pro přijímání dětí do přípravného ročníku 

I. stupně základního studia.
 

Ke zkoušce můžete dítě přihlásit e-mailem  
na pavlikova@zusroztoky.cz nebo písemně  

na adresu školy (zanechte své telefonní číslo).
Seznam dětí přijatých do přípravného studia  

pro školní rok 2019/20 bude zveřejněn na  
našich stránkách ke konci června.
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Logopedie
Každou středu od 13.30 (po dohodě i v so-
botu) v Lexiku probíhá individuální nápra-
va výslovnosti pod vedením zkušené od-
bornice. Objednávat se můžete telefonicky, 
nejlépe e-mailem na info@lexik.cz

RPG�Příběhy�Impéria
Tento kurz, který je vhodný zejména pro 
středoškoláky, podporuje rozvoj sociálních 
dovedností, schopnost komunikace, pre-
zentace a  práce ve  skupině. Má příznivý 
vliv na abstraktní myšlení a empatii. Pod-
poruje zdravé sebevědomí. Budou se hrát 
Příběhy Impéria, originální česká role-pla-
yingová hra, která vznikla na  podkladě 
systému Fate.

Potřebujete jen papír, tužku a trochu fan-
tazie. Skupina společně vytváří příběh, kte-
rý se odehrává u  jednoho stolu. Vedeno 
psycholožkou.

Relaxace�nejen�před�spaním
Prací trávíme mnoho hodin denně a jsme 
v ní vystaveni stresu a nepohodlí. Relaxa-
ce a  meditace poskytují velkou úlevu 

a zklidnění během pár minut. Mají pozi-
tivní vliv na  soustředění, fyzický i  psy-
chický výkon, jsou prevencí onemocnění, 
depresí a pomáhají při úzkostech. Přijďte 
se naučit, jak relaxovat a meditovat v běž-
ném životě, chvilku u  pracovního stolu, 
v  autobuse, před spaním nebo třeba 
na  procházce. Pod odborným vedením 
psycholožky.

Letní�kurzy�pro�děti�i�dospělé
n�Letní angličtina aneb Jak se neztratit 
ve světě je kurz vhodný pro žáky 2. stup-
ně ZŠ a  bude probíhat 8.–12. 7. 2019, 
vždy 3 hodiny denně dopoledne. Probírat 
budeme prázdninové fráze a  témata, se 
kterými se vaše děti ve  světě určitě ne-
ztratí. 
n�Prázdninová školička pro žáky 1. stup-
ně ZŠ bude probíhat 19.–23. 8. 2019, vždy 
3 hodiny denně dopoledne. Zaměříme se 
na  český jazyk, matematiku a  angličtinu. 
Školička je vhodná i pro děti s poruchami 
učení.
n�Angličtina na  dovolenou je intenzivní 
rychlokurz zaměřený na  fráze na  dovole-

nou – např. cestování, restaurace, krizové 
situace apod. Probíhat bude 8.–12. 7. 2019, 
3 hodiny denně v  pozdních odpoledních 
hodinách.
n�V kurzu Czech for foreigners se cizinci 
budou učit psanou i  mluvenou češtinu 
v  termínu 19.–23. 8. 2019, vždy 3 hodiny 
vpodvečer.

Letní�tábory
n�Malý objevitel s angličtinou – tábor pro 
děti od 5 do 8 let, 12.–16. 8. 2019
n�RC Freeride Land v  Roztokách – tábor 
pro každého s RC modelem od 7 let do 15 
let, 5.–9. 8. 2019

Kurzy�pro�profesní�Chůvy�
a�Asistenty�pedagoga
n�Termín kurzu Expres: 22. 6. – 24. 8. 2019
n�Termín kurzu Na pohodu: 14. 9. – 19. 1. 
2020
n�Termín kurzu ASPED: 1. 6. – 26. 10. 2019 

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

Janka�Petráčková
koordinátorka	Lexik	a	Insignis

Tak jako každý rok vyvrcholila sezona stol-
ního tenisu. Rádi bychom ji stručně zreka-
pitulovali. V regionu Praha-západ se hráči 
klubu stolního tenisu Roztoky střetávali 
v  bodovacích turnajích mládeže. Těchto 
turnajů bylo dohromady 9 a zúčastnilo se 
ho dohromady více než 100 hráčů. Dle 
výsledků dosažených v jednotlivých turna-
jích byly účastníkům přidělovány body 
do  dlouhodobého hodnocení. Na  posled-
ním turnaji konaném v Roztokách byli Re-

gionálním svazem stolního tenisu vyhláše-
ni nejlepší hráči a  hráčky za  sezonu 
2018/19. V pěti věkových kategoriích uve-
dených níže rozdělil svaz celkem patnáct 
pohárů, vždy za 1., 2. a 3. místo, a z toho 
9 pohárů zůstalo v Roztokách. Zde uvá-
díme jednotlivá jména hráčů, kterým 
tímto gratulujeme:
Dívky:  3. místo – Kristýna Vondrová
Dorost:   1. místo – Vojtěch Antoš  

 2. místo – Matyáš Šimon

Starší žactvo:   1. místo – Jan Lederer 
 2. místo – Jiří Drábek  
 3. místo – Jonáš Vágner

Mladší žactvo:   1. místo – Lukáš Lukáš 
 2. místo – Adam Kaláb 
 3. místo – Ondřej Vávra

Nejmladší žactvo:   1. místo – Maxim Truchlík
�

� l

Trenéři�Jakub�Lukáš,�Jiří�Zwiefelhofer,��
Jan�Eibich,�Jakub�Jakoubek,�Karel�Bern

A kolik toho všeho je?
n�Jarní koncert, naše tradiční setkání dětí hu-
debních oborů, proběhne 20. května v Histo-
rickém sále Středočeského muzea. Kromě 
něj ale muzikanty potkáte na dalších akcích, 
vernisážích i na filmovém galavečeru.
n�Královničkami oslaví červen folklorní 
soubory Roztoč Kolečko a Kolíček a  sbor 
Rezekvítek, na  obchůzce s  vinšováním 
v rámci tohoto starodávného zvyku je po-
tkáte 3. června odpoledne.

n�Svět pod mikroskopem uvidíte na  spo-
lečné výstavě všech výtvarných kroužků 
na  půdě roztockého zámku s  vernisáží  
2. června.
n�Filmový večer animovaných filmů, kte-
ré vznikly v  dětském animačním studiu 
Anima Roztoč, proběhne už tradičně 
v pražském kině Ponrepo, a to 13. června. 
Vybrané filmy budou k vidění na předá-
vání filmových Roztočů na Zahradní slav-
nosti.

n�Divadelní představení dramatických 
kroužků se uskuteční během června v ko-
morních prostorách Sdružení Roztoč, pro 
širokou veřejnost je ale zopakujeme na Za-
hradní slavnosti 18. června. A tam uvidíte 
i mnohé další.

l

Zuzana�Šrůmová��
Sdružení	Roztoč

Školní rok bude pomalu u konce…

Stolní tenis – mládež sezona 2018/19

…	ale	Lexik	a	Insignis	se	na	vás	těší	i	v	létě	plném	kurzů	pro	dospělé	i	pro	děti.	
O	letních	prázdninách	si	vy	i	vaše	ratolesti	budete	moci	zlepšovat	angličtinu.	
Po	práci	budete	moci	relaxovat	pomocí	meditace	a	cizincům	žijícím	v	Rozto-
kách	a	okolí	přiblížíme	svět	českého	jazyka.	Letní	tábory	jsou	připravené	pro	
kluky	i	holky	s	RC	modely	nebo	pro	malé	objevitele	s	angličtinou.	
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n�Domácí potřeby-Elektro v  Žalově při-
jmou prodavačku na  zkrácený pracovní 
poměr. Bližší informace na tel. 602 320 324 
nebo na prodejně.

n�Hledám spolehlivou paní na  úklid bytu 
1–2krát měsíčně. Tel. 723 770 760

n�RK nabízí k  prodeji byt v  Roztokách 
u Prahy, 3+kk, 72 m2, dva balkony, druhé 
patro, sklep 9 m2. Cena 5 000 000 Kč. 
Tel. 739 082 032
� l

Řádková inzerce

UPOZORNĚNÍ
Dovolujeme	si	připome-
nout,	že	dne 31. 5. 2019 
končí splatnost poplatku 
za svoz odpadů na rok 
2019.	Tímto	dnem	také	
bude	ukončeno	vyvážení	
popelnic	označených	ná-
lepkou	za	rok	2018.		
Od	1.	6.	budou	vyváženy	
pouze	popelnice	s	nálepkou	
na	rok	2019.

K	bez	hotovostní	úhradě	
poplatků	je	možno	využít	
účet	č.	5607272339/0800.	
Další	informace	naleznete	
na	https://www.roztoky.cz/	
userfiles/file/headlines/
2019mistnipoplatky.pdf		 l

MÚ�Roztoky

INZERCE

sportovní den
25. května 2019 od 10.00 do 18.00 hodin 
v Roztokách v parku na Tyršově náměstí

Přijďte si zaházet talířem! Hřiště se spoustou 
možností, co lze s frisbee dělat, je určené pro 
děti i dospělé, nezávisle na věku i zkušenostech. 
Přijít mohou také psi se svými páníčky.
Vyzkoušíte si freestyle frisbee 
ve workshopech se speciálními 
disky i čím dál populárnější 
discgolf a potkáte se s několika 
zajímavými a šikovnými 
lidmi. Také uvidíte 
vystoupení nejlepších 
freestylistů nebo 
ukázku dogfrisbee.

Program s frisbee doplní žonglování 
a slackline.

Občerstvení pro sportovce zajištěno.

Více o jednotlivých disciplínách a lektorech 
najdete na www.roztoc.cz

Pořádá Sdružení Roztoč 
ve spolupráci s Ultimo

Akci podpořilo Město Roztoky 
a Středočeský kraj
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Vaše zahrada
               od projektu 

   po údržbu
          kvalita se zárukou 

Projekce a realizace zeleně
Automatické závlahové systémy
Zahradní jezírka – koupací, okrasná
Předpěstované travní koberce
Střešní zahrady
Údržba zahrad

BAOBAB – péče o zeleň s.r.o. I Rýznerova 3/24, 252 62 Únětice
mobil: 731 659 881 I tel./fax.: 224 319 917 I e-mail: realizace@baobab.cz
www.baobab.cz  

Facebook “f ” Logo RGB / .ai Facebook “f ” Logo RGB / .ai

 zahradybaobab

RealSprom, s.r.o.

Firma zabývající se správou nemovitostí 
přijme kolegu/kolegyni.

Požadavky:

● znalost běžných kacelářských programů
● stavební nebo technické vzdělání

● dovednost jednat s lidmi

Své nabídky prosím zasílejte e-mailem 
na adresu: info@sprom.cz

Sídlo firmy:
RealSprom, s.r.o., Lidická 689, 252 63 Roztoky

iinzera_prijmeme.indd   1 01.05.2019   23:44:37
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Pizzu pečeme z originálních čerstvých  
italských surovin.

Přijďte si pro nejlepší pizzu v Roztokách  
nebo Vám ji dovezeme domu  

(rozvoz po Roztokách zdarma).

Vyberte si na:  
www.prima-pizza.cz

E-mail: info@prima-pizza.cz 

Objednávky přijímáme osobně  
nebo na tel. čísle 702 118 558 

od 10.00 do 22.00 hod. 7 dní v týdnu

Nerudova 1652 
252 63 Roztoky

od března 3 NOVINKY 
18. Salmone (s lososem) 

19. Delikates (marinované kuřecí maso,  
nudličky z vepřové panenky, sušená rajčata) 

20. Al Tonno (s tuňákem)



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

od AUTOHOUSER s bonusem

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

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

ROZMĚR 17”<
Kupte 4ks pneumatik PIRELLI 17” < včetně montáže
a získáte ZDARMA, změření geometrie + pojištění
pneu v programu TYRELIFE.

Vítěz testu ADAC / AUTOBILD


