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Pán, který nám na obecní plochy vylepuje plakáty, už je něko‑
lik týdnů nešťastný. Pravidelně si mi chodí stěžovat, že na nové
plakáty už nemá místo.
Budeme na to samozřejmě muset reagovat. Ne, nebudeme
zvětšovat plakátovací plochy, přece jenom to stojí nějaký peníz,
spíše budeme muset nějak omezit dobu vyvěšení jednotlivých
plakátů, ale o tom dnes nechci vést řeč.
Spíš je to pro mne známkou toho, že se nám dění v Roztokách
pěkně oživuje. Z toho mám pochopitelně radost, vždyť jsem jeden z těch, kteří se
o to v Roztokách mnoho let snaží, navzdory škarohlídům, kteří Roztokám předpo‑
vídali chmurný úděl pražské noclehárny. Ještě více mě však těší, jak se zvedá nejen
množství, ale i kvalita akcí. Svědčí to mimo jiné o tom, že pořadatelé nespí na vavří‑
nech, ale snaží se využívat svých zkušeností z předchozích let k pozvednutí úrovně
svých programů, využívat nové technologie, zdokonalovat organizaci, hledat nové
zdroje.
Zvětšuje se také rozmanitost kulturní, společenské a sportovní nabídky. Objevují
se noví a mladí pořadatelé, kteří mají svěží invenci a chuť něco dělat pro lidi kolem
sebe. Už to samo o sobě je pro naše město výhra.
Město totiž netvoří jen silnice a domy, ale především lidé, kteří v něm žijí, a jejich
schopnost prožívat svou městskou příslušnost v pospolitosti. Co může vztah k městu
posílit víc, než když se stovky lidí sejdou na jednom místě, upřímně se baví a užívají
si společných příjemných chvil?
Blíží se léto. Přeji všem čtenářům Odrazu, aby bylo takové, jaké si ho představují.
l
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, často skloňovaným roztockým tématem
posledních týdnů byl výběr nového ředitele či ředitelky naší
základní školy.

Škola má novou ředitelku

Konkurzního řízení se účastnili čtyři ucha‑
zeči, resp. uchazečky. Konkurzní komise
pečlivě posoudila všechny čtyři vypracova‑
né koncepce rozvoje školy a se všemi kan‑
didáty na ředitele vedla rozhovor. Násled‑
ně doporučila radě města pořadí uchazečů.
Rada města doporučené pořadí respekto‑
vala a do pozice ředitelky základní školy
od 1. srpna (konkurz byl vyhlášen s tímto
termínem) jmenovala paní Mgr. Olgu Janouškovou. Protože ale již nyní je potřeba
zabezpečit především personální zajištění
příštího školního roku, pověřila rada měs‑
ta paní Janouškovou řízením školy již
od 31. května tohoto roku. V praxi to zna‑
mená, že nová paní ředitelka již svou funk‑
ci vykonává.
Jsem přesvědčený, že konkurzní komise
i rada města vybraly tu nejvhodnější kan‑
didátku. Paní Janoušková na škole dlou‑
hodobě působí a velmi dobře zná kladné
stránky i problémy naší školy. Nové paní
ředitelce přeji v její nelehké práci pevné

nervy a hlavně mnoho úspěchů. Věřím,
že škola bude pod jejím vedením jen
vzkvétat.
Rád bych zde poděkoval všem členům
konkurzní komise za jejich zodpovědný
přístup a nezištně odvedenou práci.

Epidemie střevní chřipky

Aby toho nová paní ředitelka neměla
od začátku málo, vypukla na škole v příro‑
dě epidemie patrně střevní chřipky. Jako
rodič jsem se do řešení situace zapojil. Pro‑
to bych rád poděkoval všem pedagožkám, které na škole v přírodě byly. Viděl
jsem profesionální práci a osobní nasazení,
díky němuž se podařilo kritickou situaci
zvládnout. Jsem rád, že se projevila i vzá‑
jemná podpora rodičů, zejména při převo‑
zu dětí do Roztok.

Zahrádkáři

V minulém čísle Odrazu mě napadl pan za‑
stupitel Jandík kvůli tomu, že mám zahrád‑
ku na městském pozemku. Jsem členem

zahrádkářského svazu, který na zmiňovaném pozemku hospodaří již 37 let. Drtivá
většina ze stovek roztockých zahrádkářů
hospodaří na různých městských pozem‑
cích. Rád bych zde všechny roztocké zahrádkáře uklidnil. Nejen proto, že jsem
sám zahrádkář, budu vždy prosazovat, aby
byly roztocké zahrádkářské osady zachovány. Tyto ostrovy zeleně nesmějí padnout
kvůli rozšiřování výstavby. Vím, že zahrád‑
kářská činnost má mnoho pozitiv pro své
okolí i pro pozitivní klima mezilidských
vztahů. Jsem si téměř jistý, že zvláštní postoj
pana Jandíka je mezi zastupiteli výjimkou.
I přesto může mít někdo o mém zahrádka‑
ření pochybnosti, proto si Vás dovoluji po‑
zvat tentokrát ne na pivo se starostou, ale
na špekáčky se starostou na mé zahrádce.
Zároveň můžeme prodiskutovat cokoli, co
Vás bude zajímat, nebo můžeme prostě při‑
vítat začátek prázdnin. Rád Vám svou za‑
hrádku (ulice Třebízského, naproti školce
za skleníky) ukážu v sobotu 2. července
l
od 15 do 17 hodin. 
S přáním hezkých dnů
Jan Jakob
starosta města Roztoky

Květnové zastupitelstvo bylo konstruktivní a neobvykle rychlé
Pozemky pod rekultivovanou skládkou Holý vrch město
nekoupí. Cena je příliš vysoká.
Již v 80. letech byla na pozemcích, dnes
soukromých, zřízena městem skládka, kte‑
rá byla následně v 90. letech rekultivována.
Vlastníci pozemku se v tuto chvíli domá‑
hají odškodnění a zároveň nabízejí městu
pozemky k odkupu. Město je připraveno
pozemky odkoupit, ale nikoli za cenu, kte‑
rou vlastníci požadují – tedy 350 Kč
za 1 m2. Podle znaleckého posudku zada‑
ného městem je totiž cena pozemků, které
jsou definovány v územním plánu jako ze‑
leň, 87 Kč za 1 m2. Jelikož se zástupcům
města nepodařilo dojít s vlastníky k doho‑
dě, v dalších krocích bude město zastupo‑
vat advokátní kancelář.

Pořizování regulačních plánů

Projednávání územně plánovací doku‑
mentace je poslední dobou na programu
téměř každého zastupitelstva. Tentokrát
zastupitelé odsouhlasili návrh zadání regu‑
lačních plánů (RP) pro oblast Solníky
a Horní Žalov. Je třeba upřesnit, že v této

4

fázi se ještě nejedná o samotný RP, ale o za‑
dání RP, což je jakýsi návod pro budoucího
zpracovatele RP – vybraného architekta.
K navrženému zadání uplatnilo připo‑
mínky několik roztockých občanů, k lokali‑
tě Solníky se vyjádřil také Ekospol. Mimo
jiné padl návrh na umístění nového hřbito‑
va nebo plošné nastavení maximální výšky
zástavby 3 NP u bytových domů. Těmto při‑
pomínkám pořizovatel RP nevyhověl s tím,
že hřbitov je třeba řešit komplexně až v rám‑
ci návrhu nového územního plánu a přesné
určení výšky budov má být řešeno architek‑
tem s ohledem na konkrétní území při tvor‑
bě samotného RP, což bude předmětem pl‑
nění další fáze. Pořizovatel naopak vyhověl
námitkám občana, který si přál, aby byl zru‑
šen požadavek na šikmé střechy.
Pro oblast Solník byl z řad občanů vzne‑
sen požadavek na prověření možnosti
umístění nového římskokatolického koste‑
la. Podnět byl zapracován a v návrhu RP
tak budou vymezené plochy pro občan‑

skou vybavenost, kde mohou být umístěny
i sakrální stavby (včetně římskokatolické‑
ho kostela).
Horkým tématem byl nerealizovaný le‑
sopark – oddychová zóna, která dle pří‑
tomných měla vzniknout při výstavbě
domů v Solníkách. Při diskuzi však vyšlo
najevo, že tento požadavek ze strany města
nebyl kdysi do smlouvy s Ekospolem zane‑
sen. Zastupitelé proto uložili pořizovateli
při zpracování RP Solníky zohlednit návrh
lesoparku – oddychové zóny.
Dalším krokem je vybrat vhodného pro‑
jektanta, který se na základě schváleného
zadání pustí do vypracování samotných
RP. A kolečko projednávání, včetně prosto‑
ru pro zapracování připomínek veřejnosti,
běží dál.

Koncesní řízení

Dlouhotrvající stav, kdy město po neú‑
spěšných koncesních řízeních opakovaně
prodlužovalo smlouvu se stávajícím provo‑
zovatelem, je u konce. Připomeňme, že
do předposledního kola koncesního řízení
se přihlásili dva zájemci, ze kterých jeden
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musel být vyloučen pro nesplnění kvalifi‑
kačních podmínek. Do posledního kola se
přihlásil jeden uchazeč. Nabídka společ‑
nosti SČVK splnila podmínky zadané měs‑
tem. Koncesní smlouvou a legislativními
předpisy je dána tvorba ceny. V současnos‑
ti bude činit: 30,61 Kč/m3 bez DPH za vod‑
né a 31,42 Kč/m3 za stočné. Cenu vodného
a stočného nemůžeme považovat za kon‑

stantní, protože cena nakupované vody se
mění v závislosti na cenách vstupů – ze‑
jména cenách energií a nakupované vody
(od PVS Praha). Mění se také předpisy
ve vodním hospodářství (stále přísnější li‑
mity a ceny např. za vypouštěnou vodu).
Dá se předpokládat, že ceny v celé republi‑
ce porostou. Dlouhodobý smluvní vztah se
solidním partnerem, který se v minulosti

Nebezpečí drog se v našem městě nepotvrdilo.
Ostražitost je ale vždy na místě
Na březnovém zastupitelstvu se dva zastupitelé vyjádřili v tom smyslu,
že se v blízkosti školy potuluje dealer drog. Přestože reakce z řad rodičů,
informace vedoucího strážníka Vevery i školní metodičky prevence svědčily o tom, že podobné signály ani v nejmenším nezaznamenali, zorganizovali jsme s vedoucím strážníkem Petrem Veverou setkání s odborníky,
abychom se o potenciálním nebezpečí dozvěděli více.

Za město projevili zájem o setkání starosta
Jan Jakob a místostarosta Tomáš Novotný.
Mezi zástupci Policie České republiky, kteří
přijali naše pozvání, byli vedoucí Oblastního
oddělení Libčice nad Vltavou, vedoucí proti‑
drogové centrály Praha
‑západ a zástupce
krajského ředitelství PČR. Přítomní byli také
vedoucí strážník pan Vevera a školní meto‑
dička prevence paní učitelka Černá.

sociální sítě. Drogová trestná činnost je
velmi specifická. Neobratným jednáním
byste mohli podezřelou osobu „vylekat“,
a tím zkomplikovat práci kriminalis‑
tům. Také byste mohli vystavit nebezpe‑
čí sebe nebo své blízké. Mluvte otevřeně
se zástupci policie. Uklidní vás a poradí,
jak nejlépe můžete v dané chvíli postu‑
povat.

Trestná činnost v Roztokách

Prevence je v našich rukách

V roce 2015 vyšetřovali kriminalisté
na Praze‑západ 25 případů spojených s dro‑
govou problematikou. Trestní stíhání proti
pachatelům bylo zahájeno ve 45 procentech
případů. Roztoky patří do klidnějšího pásma.
Zástupci Policie ČR nás ujistili, že v sou‑
časné době nemají žádné hlášení, signály
ani podezření o pohybu drogového deale‑
ra. Současně nás poprosili o obezřetnost,
maximální opatrnost a spolupráci v přípa‑
dě, že bychom takové podezření měli.
K našemu jistému překvapení jsme se
dozvěděli, že nejčastějším důvodem výjez‑
du státní policie do našeho města jsou po‑
sprejované vlaky na roztockém nádraží, ale
také domy, zdi a další příhodná místa.
Státní policii rovněž zaměstnávají výjez‑
dy ke krádežím a vykrádání aut, domů,
bytů a kůlen.

Máte podezření?

Součinnost s policií je na prvním místě. Zavolejte 158. Můžete se také obrátit
na vedoucího oddělení státní policie
v Libčicích Miloše Petříka, tel. 602 306 515.
Protidrogoví kriminalisté jsou zkušení
profesionálové, znají metody, jak podezře‑
lé osoby monitorovat a odhalovat.
Nesdělujte vaše podezření širšímu
okruhu lidí. Nepište na facebook a jiné
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V Roztokách máme naštěstí mnoho spolků
a aktivních lidí, kteří nabízejí menším i do‑
spívajícím dětem volnočasové aktivity –
sportovní, umělecké, vzdělávací či jiné,
a přispívají tím velkou měrou k prevenci
nežádoucího chování. Patří jim za to vel‑
ký dík.
Na škole fungují pod vedením paní uči‑
telky Černé preventivní programy. Z do‑
slechu vím, že setkání s lidmi, kteří prošli
osobní zkušeností s užíváním drog, je pro
děti velmi autentické a poučné.
Z rozpočtu města podporujeme každý
rok poměrně štědře mnoho místních kul‑
turních a sportovních spolků a událostí.
Mimoto jsme se rozhodli navýšit částku
na preventivní programy pro naši školu
o 40 000 korun. Také se snažíme vytipovat
místo, kde bychom mohli postavit stěnu
a poskytnout zájemcům z řad sprejerů
prostor pro vytváření jejich uměleckých
děl. Budete‑li mít nápady, jak dále rozvíjet
smysluplný čas našich dětí, budeme moc
l
rádi za inspiraci či spolupráci. 
Marie Šlancarová
místostarostka

osvědčil, však dává předpoklad k zajištění
kvalitních vodohospodářských služeb
za přijatelnou cenu.
Zastupitelé opouštěli brány úřadu krátce
po 21. hodině. Troufám si říct, že je to re‑
kord, nejen v letošním roce. Obvykle totiž
l
jednání končí kolem 23. hodiny. 
Marie Šlancarová

místostarostka

Z jednání městské rady
Nové vedení školy
Na jednání 11. května radní jmenovali na doporučení konkurzní
komise ředitelkou školy Mgr. Olgu
Janouškovou. Ředitelkou se stane
od 1. srpna. S přihlédnutím k žádosti
odborové organizace městská rada
učinila dne 30. května v této věci
další krok a pověřila jmenovanou
ředitelku řízením školy již od
31. května. Paní ředitelka tak bude
moci začít aktivně pracovat na výběru nových učitelů a přípravách
na další školní rok. Radní popřáli
paní ředitelce mnoho sil a nabídli
v případě potřeby součinnost a pomoc. Současně vedení města poděkovalo dosavadnímu zastupujícímu
řediteli Mgr. Josefu Vondrovi.
Vila v Tichém údolí
Památkově chráněná vila čp. 125,
jež má být zrekonstruována pro
využití školky a místních spolků,
se brzy dočká projektanta. Radní
schválili zadávací podmínky pro
jeho výběr. Odhadovaná částka
na rekonstrukci se pohybuje kolem dvou desítek milionů korun.
Prioritou je proto využít dotaci.
Hlavní motor rekonstrukce vily místostarosta Tomáš Novotný nás mile
překvapil informací, že je možné
dotace získat pro kombinaci prostor
pro spolkové (komunitní) činnosti
a školky (do té doby totiž radní vycházeli z mylné informace, že dotaci
lze získat jen tehdy, pokud bude
celý objekt využit na školku).
Palachova ulice rozkvete
Výsadbu zeleně v Palachově ulici
provede autorka již realizované části. Pozitivní ohlasy na kvetoucí záhony Palachovy ulice radní utvrdily
v tom, že je dobré s touto zahradnicí
nadále spolupracovat.
Opravy chodníků pokračují
Radní schválili dokumentaci pro
výběr zhotovitele oprav chodníků
a dalších částí komunikace v ulicích
Havlíčkova, Vrchlického, Braunerova, Kostelní, Jeronýmova, Nad Čakovem a Svojsíkovy sady. Na příští
radě by měla být schválena vybraná
firma a již v červenci by měly rekonstrukce začít. 
l

Marie Šlancarová

místostarostka
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Kontakty ze sociální oblasti, které se mohou hodit
práce, krajská pobočka Příbram,
územní pracoviště Praha-západ
Dobrovského 1278/25, Praha 7 – Holešovice (Letná) 950 152 111
Spojení: výstupní stanice Letenské náměstí,
č. tramvaje 8 z Nádraží Podbaba, z Vítězného náměstí č. 26 a 5
Zde se vyřizuje: evidence uchazečů o zaměstnání, dávky pro neza‑
městnané, dávky v hmotné nouzi, dávky pro zdravotně postižené
Úřední hodiny: pondělí, středa 
8.00–12.00, 13.00–17.00 hod.
		
úterý, čtvrtek, pátek 
8.00–11.00 hod.

Vedoucí oddělení SPOD
221 982 384, 727 845 991
Sociální pracovnice pro Roztoky
pí. Ligrová
221 982 203, 721 448 443
Vedoucí oddělení náhradní rodinné péče
221 982 246
725 564 042

n Úřad

n Evidence

uchazečů o zaměstnání
Jitka Vaňková – pro oblast Roztoky
jitka.vankova@pz.mpsv.cz

950 152 359

pomoci v hmotné nouzi
(příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá
pomoc) – pracovníci rozděleni podle příjmení žadatelů:
Hana Kotábová – ved. oddělení 		
H–N 950 152 324
hana.kotabova@pz.mpsv.cz
Marie Charouzková			A–G 
950 152 278
Barbora Panáčková			
H–O  950 152 328
Blanka Nekvapilová			
P–Z  950 152 278

n Poskytování

sociálních služeb osobní asistence
Hewer, z. s., Černokostelecká 2020/20, Praha 10 –
služby se poskytují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu vč. víkendů
a svátků
736 505 554, 736 505 545 / ústředí 274 781 341

n Domácí zdravotní péče – poskytování odborné zdravotní péče

kvalifikovaných zdravotních sester přímo v domácnosti pacienta
Homecare Kladno, Huťská 211	
312 619 145, 777 725 526
Charita Neratovice, U Závor 1458	
315 685 190, 731 610 563
vrchní sestra pro okres Praha-západ

n Dávky

pro zdravotně postižené
(příspěvek na péči, na mobilitu, na zvláštní pomůcky,
žádosti o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením)
Romana Malknechtová – vedoucí oddělení
950 152 358
romana.malknechtova@pz.mpsv.cz
Helena Wijová – příspěvek na péči		
950 152 374
Mgr. Marcel Maštalíř –
příspěvek na mobilitu, průkazy ZTP
950 152 370
Kateřina Loudová –
příspěvek na zvláštní pomůcky
950 152 288

n Půjčovny

kompenzačních pomůcek
Praha 6, Papírenská 1

n Okresní správa sociálního zabezpečení Praha-západ,

Sokolovská 855/225, Praha 9
Oddělení důchodů – pí. Průšová
284 005 350, 284 005 351
284 005 352

n Dávky

n Dávky

státní sociální podpory vyřizuje kontaktní místo
SSP v Roztokách, Havlíčkova 713
(přídavky na děti, na bydlení, rodičovský příspěvek,
porodné, dávky pěstounské péče, pohřebné)
Úřední hodiny: pondělí, středa 
8.00–12.00, 13.00–17.00 hod.
Irena Carvanová
950 152 410
Formuláře žádostí o dávky pro zdravotně postižené jsou k dispozi‑
ci v kanceláři odd. sociálního a DPS OVSV MěÚ Roztoky.
Veškeré žádosti, které vyřizují ÚP, potvrzení a ostatní doklady lze
nalézt také na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/forms.

n Městský

úřad Černošice, územní pracoviště Praha,
Podskalská 19, Praha 2
Sociální prevence
Mgr. Martin Dub, kurátor pro děti a mládež
221 982 474
Sociální pomoc – parkovací průkazy pro osoby
zdravotně postižené, držitele ZTP a ZTP/P
Bc. Jana Blehová, sociální pracovnice
221 982 249
Dagmar Vosyková, sociální pracovnice
221 982 222
Mikuláš Fečo, sociální kurátor
221 982 208

n Sociálněprávní

ochrana dětí – od 1. 11. 2015
detašované pracoviště na adrese Praha 2, Václavská 12
(opatrovnictví, problematika týrání dětí,
náhradní rodinná péče, pěstounská péče)
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723 347 806

n Městský

úřad Roztoky, nám. 5. května 2 – pracoviště
Jungmannova 1020 – oddělení sociální a DPS odboru
vnitřních a sociálních věcí vyřizuje:
uP
 oskytování základního poradenství v sociální oblasti
uŽ
 ádosti o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města
pro sociálně potřebné občany (jednorázové výdaje, které
ze svých běžných příjmů nejsou schopni uhradit – výdaje
musí být řádně zdůvodněné a doložen příjem žadatele)
uŽ
 ádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
uŽ
 ádosti o ustanovení zvláštního příjemce důchodu
uŽ
 ádosti o přidělení sociálního bytu
uŽ
 ádosti o poskytnutí pečovatelské služby (pomoc při zvládání
běžných úkonů o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy – donáš‑
ka obědů, pomoc při zajištění chodu domácnosti – úklid, pochůzky,
nákupy, praní a žehlení prádla, zprostředkování kontaktu se společen‑
ským prostředím). Fakultativní služba pedikúra je poskytována
v případě, že je zároveň odebírána služba základní. Úkony pečovatel‑
ské služby jsou poskytovány za úhradu v souladu s Vyhláškou MPSV.
M. Kalinová, vedoucí oddělení	 220 400 228, 733 123 658
kalinova@roztoky.cz
M. Kocourková, sociální pracovník 220 400 229, 734 446 118
kocourkova@roztoky.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00–18.00 hod.,
		
v ostatní dny po telefonické dohodě
Pracovníci pečovatelské služby
kancelář PS 	
220 912 092
Pečovatelky:
Štěpánka Pencová	
739 219 801
		
Vlasta Jelínková734 408 411
Řidič pečovatelské služby:
František Mašín723 123 656
Formuláře žádostí a informace o službách sociálního oddělení
jsou k dispozici na webových stránkách města. 
l


Zpracovala: M. Kalinová, OVSV

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

INFORMACE Z RADNICE

Zachytíme vzpomínky pamětníků?
Při letošním dubnovém vzpomínání na oběti transportu smrti jsme se
dotkli i citlivé věci. Pamětníků ubývá, opouštějí náš svět a s nimi odchází
unikátní svědectví o době, která nám dodnes působí mrazení v zádech
a jejíž hrůzy i hrdinství jsou i v dnešním neklidném světě jen těžko představitelné.

Platí to samo sebou i pro Roztoky a Žalov.
Přicházíme proto s výzvou. Najde se v na‑
šem městě invenční, komunikativní člo‑
věk, který by s kamerou a diktafonem zma‑
poval vzpomínky našich spoluobčanů?
Máme za to, že zaznamenat vyprávění
paní Václavy Stárkové, Mirka Košťála, paní
Hejdánkové, pana Dědiče a mnoha dalších
by bylo více než chvályhodné. Časem by

z takovýchto nahrávek mohl vzniknout
unikátní roztocký dokument. Válečná
a těsně poválečná doba bude trvalým me‑
mentem navždy. Mít zachyceny autentické
vzpomínky pamětníků patří nedílně k ma‑
pování naší regionální historie.
Koho tedy hledáme? Člověka, který by
měl čas, trpělivost, byl dobrý v komunika‑
ci, uměl se ptát i naslouchat, někoho, komu

není cizí používání techniky. Uvažujeme
v této fázi jen o sběru dat.
Práce by byla (přiměřeně) honorovaná
a měla by podporu roztocké radnice. Byla
by dle našeho soudu vhodná pro poučené
studenty žurnalistiky, ale klidně i pro
„mladého“ seniora, který by pořídil zvuko‑
vý i obrazový záznam rozhovorů s roztoc‑
kými a žalovskými pamětníky.
Pokud by se někdo z našich spoluobčanů
rozhodl náš podnět takříkajíc „zvednout“,
prosím, napište na adresu novotny@rozto‑
ky.cz, případně se ozvěte paní Kateřině
l
Skutilové na roztocký městský úřad. 
Děkujeme.
Tomáš Novotný
Martin Štifter

Šmejdy jsme z Roztok vyhnali! Buďme i přesto obezřetní
Kauza s tzv. šmejdy se dotkla i Roztok. Na městský úřad nás přišel
navštívit starší pán s informací o chystané akci, která měla proběhnout
11. května v hotelu Academic.

Byla to víc než lákavá akce. Navíc adreso‑
vaná dopisem jen „vyvoleným“ občanům.
Bingo! Pozvánka od firmy BNM – MEDI‑
CAL totiž opravňovala adresáta k převzetí
dárku v hodnotě jednoho tisíce korun.
Dalším lákadlem bylo občerstvení. Z do‑
pisu nebylo zřejmé, co dalšího návštěvní‑
ky akce čeká. Zajímavá, ač ne zcela jasná
byla i věta, že „firma přistupuje k udržo‑
vání a prevenci zdraví s holistickým po‑
hledem, v jehož středu je lidská bytost
jako celek“.
Zadala jsem BNM – MEDICAL do in‑
ternetového vyhledávače a slovem „šmejdi“
se to na obrazovce začalo jen hemžit.
Obratem jsem napsala vedení společ‑
nosti, že se osobně akce zúčastním a budu
poté o jejím průběhu v místním periodiku
informovat spoluobčany. Kontaktovala

jsem Českou obchodní inspekci. Tu, jak
se později ukázalo, plánovaný podnik za‑
ujal.
A jak proběhla samotná akce? Zástupci
BNM – MEDICAL onoho květnového
rána nedorazili. Přítomní senioři však od‑
cházeli obohaceni o zajímavý zážitek. Při‑
jely totiž dvě dámy z České obchodní in‑
spekce. S přítomnými o akci pohovořily,
vybraly od nich dopisy od šmejdů a vydaly
se za zástupci Academicu pro více infor‑
mací.
Dodatečně, při zhlédnutí reportáže Čer‑
né ovce, jsem zjistila, že firma BNM – ME‑
DICAL nabízí seniorům dva přístroje
v hodnotě třicet a šedesát tisíc. Smutný byl
pohled na paní, která chvějícím se hlasem
vyprávěla o praktikách společnosti. Měla
ale štěstí – pomocí právního zástupce

uspěla u soudu a společnost BNM – ME‑
DICAL jí musí vynaložené peníze včetně
úroků z prodlení vrátit. Jiným „obdarova‑
ným“ ale zbývají jen oči pro pláč.
Pevně věřím, že po této události firma,
která manipulativními technikami vydělá‑
vá na zranitelnosti starších občanů, do na‑
šeho města už nedorazí. Přesto vás prosím,
buďte obezřetní. Varovnými signály u těch‑
to akcí jsou mlživé informace o tom, co se
na nich bude nabízet, a také to, jak velkory‑
sé ty „dárky“, často v hodnotě tisíce a více
korun, jsou.
Pokud se dozvíte o konání podezřelé
akce v našem městě, kontaktujte prosím
vedoucí sociálního oddělení Mirku Kali‑
novou nebo přímo mě. Stejně tak si s vámi
moc rádi popovídáme o pozvánce, která
dorazila do schránky právě a jenom vám.
Projednou jsme šmejdy vyhnali. Ani v bu‑
doucnu je ale v našem městě nechceme.  l
Marie Šlancarová

místostarostka

Nepřesazujte městský majetek
Nově vysazené pásy květin v ulici Jana Palacha zdobí město už od prvních
jarních dní a objevují se stále nové a nové druhy ze směsi, která zde byla
vysazena. Bylo příjemným zjištěním, snad i překvapením, že ty nejnápadnější květiny, jako tulipány nebo narcisy, zdárně odkvetly, aniž by si je
někdo řezal domů do vázy anebo je ničil nějaký vandal.

Ale po pár týdnech se objevili lidé, kteří
by něco tak pěkného, jako je v ulici Jana
Palacha, chtěli mít doma na své zahrádce
nebo před svým domem. Cibulí je v pá‑
sech spousta (zahradníci jich celkem vy‑
sadili 1500), tak jich tam pár desítek přece
scházet nebude. Jedna osoba, a to již po‑
měrně úctyhodného věku, pečlivě dlou‑

ČERVEN 2016

bající cibule, se svým záměrem vylepšit si
okolí svého domečku vůbec netajila. Mož‑
ná si to dotyčná ani neuvědomovala, ale
poškozovala městský majetek. Prostě
kradla.
Během jara, kdy byly pokládány pásy
trávníku, pokračovala výsadba a byl instalo‑
ván mobiliář, se v ulici Jana Palacha pohy‑

bovaly kolem zeleně desítky lidí. Naprostá
většina z nich ve službách města, často pří‑
mo „v dresu“ Technických služeb. Pokud
byste však náhodou uviděli někoho, jak pil‑
ně dloube v zeleném pásu cibule a má zjev‑
ně úmysl zkrášlit svou zahradu, vytočte
602 666 458 a městští strážníci s ním pove‑
dou řeč, která může skončit i tím, že věc
bude postoupena Policii ČR jako podezření
l
ze spáchání trestného činu krádeže. 

Jaroslav Huk,

předseda komise ŽP

Radka Reváková,
oddělení ŽP
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Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky,
a to za období od 28. 4. do 1. 6. 2016:
n Dne 29. 4. oznámena krádež ve vlaku
z Kralup do Roztok – zjištěno, že ke krádeži
došlo v železniční stanici Libčice, na místo
PČR Libčice, která si na místě věc převzala.
n Dne 3. 5. oznámeno pokousání psa volně
pobíhajícím psem na Holém vrchu – zado‑
kumentováno, šetřeno jako podezření
z přestupku (žádáme svědky této události,
kteří by mohli přispět k objasnění – dosud
nezjištěný majitel, jehož pes způsobil po‑
kousání jiného psa, je ve věku cca 35 let, at‑
letické postavy, pravděpodobně řidič tma‑
vého vozu SUV nezjištěné značky, který
v oblasti Holého vrchu cvičí dva psy americ‑
kého pitbulteriéra k tahání břemen).
n Dne 5. 5. v ranních hodinách oznámeno
vloupání do prodejny Orbisfood v Nádraž‑
ní ulici – pachatel vnikl do objektu oknem,
vypáčil pokladnu a odcizil finanční hoto‑
vost, věc na místě předána PČR Libčice
jako podezření z trestného činu krádeže
vloupáním.
n Dne 6. 5. oznámen nález ztraceného OTP
ve schránce MÚ Roztoky – předáno provo‑
zovateli vozidla, provozovatel by touto ces‑
tou chtěl poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 6. 5. ve večerních hodinách oznámeno
narušení občanského soužití na ubytovně
Renova v Přílepské ulici – došlo k napadení
se zraněním mezi spolubydlícími na ubytov‑
ně, věc si převzala PČR Libčice jako podezře‑
ní z přestupku proti občanskému soužití.
n Dne 8. 5. ve večerních hodinách ozná‑
men nález bankovky na ulici U Zastávky,
bankovka uložena na MP, zveřejněno
na webových stránkách MP Roztoky
a města Roztoky.
n Dne 9. 5. oznámen nález odloženého ba‑
tohu na lavičce autobusové zastávky
U Rybníčku – zjištěn a vyrozuměn majitel,
kterému byl batoh předán, majitel by touto
cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.

n Dne

10. 5. ve večerních hodinách ozná‑
meno napadení v herně v Nádražní ulici –
na místě hlídka PČR Libčice, která si věc
převzala.
n Dne 12. 5. oznámen volně pobíhající pes
v ulici Potoky – pes odchycen a umístěn
do kotce OŽP, zjištěn majitel psa, kterému
byl pes v pořádku vydán, přestupek vyře‑
šen v blokovém řízení.
n Dne 13. 5. oznámeno odcizení peněžen‑
ky a platební karty z odložené školní tašky
ve školní tělocvičně ZŠ Roztoky – věc pře‑
dána PČR Libčice jako podezření z trest‑
ného činu.
n Dne 17. 5. oznámen nález svazku klíčů
na Tyršově náměstí – zjištěna majitelka, kte‑
ré byly klíče předány, majitelka by touto ces‑
tou chtěla poctivému nálezci poděkovat.
n Dne 18. 5. oznámeno vloupání do vozidla
tov. zn. Škoda na parkovišti u prodejny Ross‑
mann v Lidické ulici – PČR si na místě věc
převzala jako podezření z trestného činu.
n Dne 19. 5. v rámci hlídkové činnosti zjiš‑
těn v místě kontejnerů na tříděný odpad
v místě Na Sekeře značný nepořádek vy‑
tvořený papírovým odpadem uloženým
mimo kontejnerové nádoby – šetřeno jako
podezření z přestupku proti veřejnému po‑
řádku, zjištěny podezřelé osoby, přestupek
vyřešen v blokovém řízení.
n Dne 20. 5. oznámeno narušení občanského
soužití v ulici Na Vyhlídce – výjezd na místo,
na místě již klid, věc šetřena jako podezření
z přestupku proti občanskému soužití.
n Dne 23. 5. oznámeno narušení občanského
soužití na ulici Spěšného – výjezd na místo,
na místě již klid, věc šetřena jako podezření
z přestupku proti občanskému soužití.
n Dne 24. 5. oznámen nález klíče od vozidla
na autobusové zastávce na Tyršově náměstí,
klíč uložen na MP, zveřejněno na webových
stránkách MP Roztoky a města.

n Dne 26. 5. v nočních hodinách oznámen sil‑

ný zápach v ulici Přemyslovská – na místě zjiš‑
těno, že se zápach šíří z prostoru bývalého ob‑
jektu Barum v Přemyslovské ulici, a to
z provozovny firmy Metalclean z pyrolýzní
pece, oznámeno inspekci životního prostředí.
n Dne 27. 5. oznámen volně pobíhající pes
po Tyršově náměstí, který zaběhl do pro‑
dejny Albert – pes odchycen a umístěn
do kotce OŽP, zjištěn majitel psa, kterému
byl pes v pořádku vydán, přestupek vyře‑
šen v blokovém řízení.
n Dne 28. 5. v nočních hodinách oznáme‑
no rušení nočního klidu hlasitou hudbou
z prostor restaurace Na Růžku – výjezd
na místo, zjednána náprava, přestupek vy‑
řešen domluvou.
n Dne 29. 5. oznámena žádost o součinnost
s PČR ve věci pokusu o sebevraždu osoby
v ulici Šebkova – na místě zjištěna osoba vy‑
hrožující podřezáním si krku nožem,
na místě též hlídka PČR, ke zranění osoby
nedošlo, věc si na místě převzala PČR, oso‑
ba převezena do nemocničního zařízení.
n Dne 31. 5. v nočních hodinách oznáme‑
no odcizení peněženky v restauraci
Na Vrškách – předáno PČR Libčice jako
podezření z přečinu krádeže.
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. 974 882 730 nebo
974 882 731) nebo na Městskou policii
Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468,
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz).
l
Děkujeme předem za spolupráci. 
Petr Vevera

ved. str. MP Roztoky
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Clinline Roztoky s.r.o.

psychiatrická ambulance
MUDr. Helena Vidovičová
MUDr. Oto Markovič
Nádražní 171, Roztoky, 252 63
tel: 220910225, 602509078
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www.clinline.cz

Jsme tu proto,
abychom vám podali
pomocnou ruku a na základě
odborných znalostí, zkušeností a empatie
zlepšili kvalitu vašeho života.
Poskytujeme komplexní péči v celém oboru
psychiatrie. Péče je hrazená ze zdravotního pojištění.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

TÉMA MĚSÍCE

Roztoky pohledem architekta

Téměř rok po nástupu na pozici městského architekta.
Ideální příležitost bilancovat. Koncepce rozvoje města je
jasná: Realizací dílčích záměrů sledovat dlouhodobý cílový
stav. Neutonout v papírových a složitých koncepcích, ale
převádět je rychle do života.

Pomyslnou vycházku po městě zahajuji
na Palachově třídě. Bulváry se středovým
zeleným pásem jsou v našich městech do‑
sti ojedinělé, v Roztokách jsou základem
koncepce celého města. Působivá kompo‑
zice, velký potenciál místa. Škoda že pro‑
jektant rekonstrukce této ulice zvolil dosti
prvoplánová technická řešení. I tak se
v rámci již rozeběhnuté akce podařilo do‑
sáhnout dílčích vylepšení oproti projektu.
Nyní se zde uvažuje o osazení památníku
Jana Palacha. Architekti či výtvarníci, kte‑
ří přesvědčili výkony v nedávné soutěži,
by své kvality mohli v budoucnu prokázat
i jinde po městě. V běhu je sada studií
parteru, předpokládám, že nezůstane jen
u nich. Parková náměstí a plácky, průcho‑
dy a pěšiny, prostory mezi městem a par‑
kem – to vše je a bude tématem pro drob‑
né studie, postupné kultivace prostorů.
Shora vypadají Roztoky jako velmi zelené
město s výhledem na řeku. Propojení
řeky, zeleně a města bychom mohli z mapy
promítnout více i do reálu, akcentovat vý‑
hledy i reliéf. Příjemný motiv pouliční
knihovny na nádraží a v zámeckém parku
si říká o následování, v designovém origi‑
nálním provedení. A proč ne právě v par‑
kové části Tyršova náměstí. S městským
parterem souvisí i připravovaná rekon‑
strukce a modernizace veřejného osvětle‑
ní. Za sebe držím palce co nejrychlejší
realizaci. Současný stav, kdy v každé ulici
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je jiná lampa veřejného osvětlení a jiné
svítidlo, považuji z hlediska městského
parteru za neuspokojivý. Obdobně také
v nově připravovaných akcích sjednotíme
mobiliář (lavičky, koše atd.) a motivy pro‑
storů v rámci města.
Lidická ulice. Pohledem dopravního
projektanta průtah městem, pohledem ar‑
chitekta nedoceněná hlavní ulice. I průtah
městem může ale být více než silnice vede‑
ná ve městě. Projektová dokumentace, kte‑
rou financoval Středočeský kraj, by si za‑
sloužila důkladnou revizi. Sjednotit motivy
zeleně. Potřeba odbočovacích pruhů
do malých vedlejších uliček. Při křížení
s hlavními ulicemi naopak bez odbočova‑
cích pruhů. Projektant nechává na chodce
odstřikovat vodu z vozovky, zato ploty ro‑
dinných domů odděluje od chodníku tráv‑
níkem – řešení nepraktické a nepěkné
(moře asfaltu a zpevněných ploch není čle‑
něné zelení). Potřeba rekonstrukce průta‑
hu je samozřejmě jasná a celkový přínos
bude pozitivní. Vysoké opěrné stěny u sil‑
nice ve spodních serpentinách jsou tak vý‑
razným prvkem, že si zaslouží samostat‑
nou výtvarnou či architektonickou soutěž.
O důležitosti dosud pořizovaných či při‑
pravovaných regulačních plánů a územ‑
ních studií bylo již řečeno mnoho. Nyní
(formou spolupráce městských úřadů Roz‑

toky a Černošice) otevíráme nová témata
územních studií (ÚS) – „Vstup do města“,
„Stezka pro pěší a cyklisty u Vltavy“, „Ža‑
lov – K Levému Hradci“. Město se postup‑
ně podle platného územního plánu dosta‑
vuje a doplňuje. Prostředkem k postupné
realizaci jsou studie, projekty, regulační
plány – prozatím navzájem ne zcela zkoor‑
dinované. Vinu na tom také nese dnes již
morálně zastaralý územní plán z 90. let.
Propojenost dílčích projektů či studií ob‑
čan či návštěvník města ocení spíše po le‑
tech. Jedním z úkolů nových územních
studií je propojit akce již běžící. Zástavba
(v jakékoli formě) na Dubečnici si vynutí
více se zajímat o ulici Legií, pěší propojení
v rámci města jsou důležitá nepochybně.
Zatímco platný územní plán z 90. let je pro
město spíše zkostnatělou hrozbou, kon‑
cepce stanovené územními studiemi bu‑
dou dostatečně pružné.
V jihovýchodní části města se potkává
řada významných veřejných prostranství
a pěších propojení k vlakovému nádraží
s příjezdovou komunikací od Prahy. Úko‑
lem studie „Vstup do města“ je definovat
charakter veřejných prostranství této části
města tak, aby jejich postupné budování či
stavební obnovu bylo možné směřovat
k jasnému cílovému stavu. Úkoly zjevné:
Kroupka, přednádraží, Tyršovo nám. –
i méně viditelné, zato nutné. Koncepce
bude přiměřená velikosti města, výhodné
pro město bude také financování studií
z evropských peněz. Studie nastaví směr.
Vše se nemusí hned realizovat a ani to není
cílem – spíše postupně doplňovat struktu‑
ru. Cíl další (vyhledávací) studie je jasný již
z jejího názvu. Předmětem je prověření
možnosti využití komunikace podél Vltavy
jako cyklostezky s provozem chodců a na‑
pojení na stávající cyklotrasy v sousedních
katastrálních územích. První již běžící akcí
v tomto směru je ÚS Přívoz. Tvorbu pro‑
stranství pro dnes známé aktivity (Slavnos‑
ti pravého a levého břehu aj.) koordinuje‑
me s dlouhodobými či výhledovými
řešeními. ÚS Přívoz se nyní propojí s ÚS
„Stezka pro pěší a cyklisty u Vltavy“.
V případě třetí nové územní studie „Žalov –
K Levému Hradci“ se jedná o centrální pro‑
story, které jednoznačně určují tvář města.
Ul. Přemyslovská a Komenského s navazují‑
cími lokalitami v prostoru ochranného pás‑
ma NKP Levý Hradec a státní archeologické
rezervace mají potenciál stát se kvalitními
plnohodnotnými městskými prostranstvími
➔
s vyrovnanou proporcí dopravy
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a zeleně. Přirozené centrum či těžiště vů‑
bec chybí Hornímu Žalovu (zde si studie
pomyslně podává ruku s připravovaným
regulačním plánem Horní Žalov). Není
třeba opakovat chyby při komponování
městské části Tyršovo náměstí ani opako‑
vat předimenzované objemy Vědeckotech‑
nického parku (VTP). Jedna páteřní ulice
(Komenského) na Horní Žalov je však
málo. Zástavba Horního Žalova by se měla
do stávající struktury města propojit dů‑
stojnými městskými prostory. Jak by to
mohlo či mělo vypadat, je úkolem pro ar‑
chitekty. A jak nemělo? Jako na Panenské I.
Ulice musí mít jasnou strukturu a logická
vyústění, předimenzované objemy VTP (ať
již vznikly či vznikají jakkoli) se musí ply‑
nule propojit s městským organismem
a nízkopodlažní zástavbou. Na tyto výsled‑
ky si budeme muset delší dobu počkat,
drobná kultivace prostoru vyústění ul.
U Zastávky je v přípravě již nyní.
V Roztokách lze najít poetické momen‑
ty. Například prostor při vyústění ul.

Na Pískách. Jednoduché – technické i vý‑
tvarné – řešení s použitím starých žulových
obrub může být příkladem k následování.
Kultivace prostor nemusí vždy nutně zna‑
menat nákladnou rekonstrukci s asfaltem či
betonem. Starý Žalov se svými zákoutími
by si také zasloužil nějakou studii –
toto je opravdu poslední místo ve městě,
kam lze vpustit dopravního projektanta
bez dozoru. Romantismus rozbitých silnic
a sešlých staveb považuji za dočasný, místo
si ale i po rekonstrukci potřebuje zachovat
charakter – venkov, trávníky. Přípustný rá‑
mec stavebních vstupů do této cenné
struktury by potřeboval zpřesnit jinak než
jej průměrovat souborem protichůdných
pravidel. Výsledkem nemá být soubor
omezení, ale spíše souhrn doporučení pro
stavebníky. Materiál dostatečně pružný pro
kreativní počiny, dostatečně tvrdý proti
necitlivým záměrům. Příprava takového
materiálu by měla být důkladnější, propojit
zájmy památkové ochrany a ochrany úze‑
mí se zájmy individuálními, mohla by ob‑
sáhnout také Levý Hradec, Potoky apod.

Jasná pravidla by stavebníkům urychlila
proces povolování staveb.
Změnit přístup při rekonstrukcích míst‑
ních komunikací (MK) vidím jako jeden ze
zásadních úkolů své činnosti ve městě. Do‑
sud zavedený postup (samostatná realizace
komunikace, samostatná realizace zeleně
a mobiliáře) patří minulosti. Připravované
rekonstrukce MK budou nadále již ve fázi
zadání zohledňovat požadavky na ozeleně‑
ní, komplexní řešení provozu chodců. Do‑
pravu a parter nelze oddělit. Až budou do‑
končeny digitální podklady (pasport MK),
bude následovat celoměstská Koncepce
dopravy. Městu dosud chybí dostatečně zá‑
vazný, a přitom pružný podklad pro jed‑
notlivé dopravní projektanty. Při rekon‑
strukcích ulic a chodníků pak není jasný
cílový stav území a projektanti jsou nuceni
k nadměrné improvizaci. Tím se dosavad‑
ní příprava projektů prodlužuje i prodra‑
žuje. Dokument můžeme v budoucnu roz‑
šířit o detailnější koncepci parkování.
Praha má svůj manuál parteru. V Rozto‑
kách si vystačíme s (rozsahem) skromněj‑
ším dokumentem. Ne velikostí a tloušťkou
koncepčních materiálů, ale úrovní řešení je
třeba Prahu dohnat.
Pro další řadu témat a běžících či roz‑
pracovaných akcí v tomto článku není
prostor. V dalším kole by si pozornost za‑
sloužila témata prostupnosti parků a zele‑
ných pásů do krajinné zeleně, způsob, jak
oživit dnes poněkud omšelou Masarykovu
třídu atd. V něčem je také třeba počkat
na nový územní plán. Budu rád za veške‑
ré vaše podněty, zaslat mi je můžete na
slavik@roztoky.cz. 
l
Ing. arch. Tomáš Slavík
městský architekt

INZERCE

PROCKERT & HYNEK a.s.
Výstavba inženýrských staveb
přijme pracovníky na pozice:

strojník bagru a nakladače, řidič NA
požadujeme: s trojnický průkaz,
řid. průkaz sk. C,
praxi v oboru,
dobrá orientace v pražském provozu
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Zájemci volejte po-pá od 8.00 do 13.00
hod. na tel. 220 912 226, pí. Záhořová,
popř. e-mail: info@prockert-hynek.cz

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Jedna ze studií nové knihovny – autor Libor Tomášek

Knihovna není jenom místo, kde se půjčují knihy
Když koncem roku 2013 oznámila dlouholetá vedoucí knihovny paní Urxová
svůj odchod na odpočinek, mnozí se obávali, zda se podaří najít adekvátní náhradu. Zájem o konkurz byl velký, ale vítěz byl jednoznačný: Michal Špaček.

Jak se vystudovaný učitel stane knihovníkem?
Když jsem dokončil školu, uvědomil jsem si,
že vyučovat dobře občanskou nauku nemůže někdo, kdo nemá žádné životní zkušenosti. Přednášení teoretických pouček by nebavilo ani mě, natož mé žáky.
A tak jsem střídal různá povolání, roztočtí občané mě mohli vidět, jak v technických
službách sekám trávu, nebo za přepážkou
místní pošty.
Pak byl vyhlášen konkurz na vedoucího
knihovny, do kterého jsem se po jistém váhání přihlásil, a konkurz jsem vyhrál.
Jak těžké bylo přeorientovat se na práci
v knihovně?
Byl to docela adrenalin. Už před nástupem
jsem dva týdny do knihovny docházel a zaškoloval se. První týden po nástupu jsem pak shodou okolností byl v knihovně sám a plaval
jsem v té hluboké vodě, jak se dalo. Ale už
na poště jsem se naučil, že pro úsměv, snahu
a ochotu ti lidé odpustí i nějaký ten nedostatek.
Vyskytují se hlasy, že knihovny jsou přežitek, že lidé nečtou a do knihoven nechodí, že všechno může být na internetu,
že to město stojí zbytečné peníze. Jak vnímáš tyto názory?
Na to mi stačí podívat se do statistik. V roce
2010 měla knihovna pět set registrovaných
ROK

REGISTROVANÍ ČTENÁŘI
všichni

do 15 let

čtenářů, dnes je to přes osm stovek. Obzvlášť
mě těší, že mezi nimi je skoro dvě stě padesát
dětí do 15 let. Za loňský rok jsme provedli
35 tisíc výpůjček. To mi nepřijde jako zbytečná služba.
Jaká je tvá vize o budoucnosti roztocké
knihovny?
Především potřebujeme novou budovu. Roztocká knihovna je jako instituce na velmi
dobré úrovni, má předchůdkyně paní Urxová
zde odvedla pořádný kus práce. Naše budova
však kromě toho, že je stará a v nevyhovujícím technickém stavu, nás v rozvíjení mnohých činností limituje. Podařilo se mi získat
ke spolupráci stavební fakultu ČVUT, jejíž
studenti v rámci svých ročníkových prací navrhli studie možných podob nové roztocké
knihovny.
Mám představu, že knihovna by neměla
být jenom místem, kam si lidé chodí půjčovat knihy. Rád bych z ní vytvořil kulturní
a komunitní centrum města, umožňující pořádání různých přednášek, seminářů a školení (třeba IT pro starší občany). Rád bych
odlišil prostory pro děti různých věkových
kategorií, herny, zřídil čtecí koutky a pronajímatelná pracoviště (co-working). Usiluji
o prostředky na bibliobox, kam by se mohly
knihy vracet i mimo výpůjční hodiny. Chtěl
bych, aby knihovna fungovala jako takový
obývací pokoj mimo domov.
POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ
všichni

do 15 let

VÝPŮJČKY

Tvým pozoruhodným počinem je knihovní regál na nádraží. Jak jsi na tenhle
nápad přišel?
Zcela prozaicky, když mi před pár lety ujel
vlak na Kralupy. Knihu jsem si zapomněl
doma, což je daleko a do kopce, a na nádraží nebylo nic, co by člověku zkrátilo čekání.
Takže když jsem se dostal k téhle práci,  ➔
POČET VYPŮJČENÝCH KNIH
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Nicméně zatím se musíš spokojit se stávající budovou. Předpokládám, že i v té se dá
leccos realizovat, rozvíjet a vylepšovat.
Samozřejmě, skoro každý měsíc je nějaká
přednáška, seminář či třeba jóga smíchu, chystáme promítání dokumentů. Připravuji také
nějaké technické změny, momentálně přesvědčuji městské zastupitelstvo, aby poskytlo peníze
na nákup RFID čipů, které by nám nesmírně
usnadnily půjčování i inventarizaci knih
a umožnily lépe chránit knihovní fond.
Vizi kulturního centra realizuji také virtuálně – založil jsem facebookovou skupinu Roztocká kultura, kde o svých aktivitách informují
pořadatelé kulturních akcí – muzeum, Roztoč,
Rožálek, Roztoky-město pro život, RR a další.
Snažíme se i zlepšovat vybavení knihovny.
Z krajských dotací se nám podařilo pořídit
nové regály, vybavit dětský koutek, v tomto
roce žádáme třeba i o nový projektor.
Spolupracujeme se základní školou, která
k nám dochází na exkurze a přednášky. Děti
k nám pak chodí i samy po škole, když třeba
čekají na pozdější kroužek, čtou si a užívají si
vzácných okamžiků, kdy jim nikdo neříká, co
mají dělat, a kromě řvaní nic nezakazuje.

20 000
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ROZHOVOR MĚSÍCE
myšlenku jsem oprášil a po asi půlročním vyjednávání s Českými drahami se mi ji podařilo realizovat, přidal jsem se k celorepublikovému projektu „Kniha do vlaku“. Tady
musím poděkovat Nadaci Okřídlené kolo,
která nám s tím velmi pomohla.
Knihovna funguje dobře, je hojně využívána a neustále doplňována z darů od čtenářů. Nanosil jsem tam asi tak padesát beden s knihami, takže ani moc nevadí, když
se některá kniha nevrátí. To prosím ale není
návod, aby si lidé knihy nechávali, mohou je
třeba dát do jiné pouliční knihovny.
Nepochybuji o tom, že máš v hlavě další
nápady. Prozradíš nějaké?
Chtěl bych rozšířit spolupráci s dalšími
knihovnami. Už jsem nastartoval meziknihovní výpůjční službu se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně, lidé u nás mohou vracet knihy, které si vypůjčili v Městské
knihovně v Praze, a nemusejí kvůli tomu
znovu jezdit do Prahy. Únětické knihovně
půjčujeme knihy, které naši čtenáři už mají
přečtené.
Chystám přechod na jiný informační knihovní systém, chci knihovnu víc napojit
na sociální sítě. Mám vzdálenou vizi volného výběru knih 24 hodin denně.

bylo špatné mít v knihovně pár pěkných kousků, které by si dámy z Roztok mohly půjčovat.
Kdyby se někdo chtěl podělit o divadelní kabelku, kterou už třeba nepoužívá, tak bych pár
psaníček rád ubytoval, aby je bylo možno půjčovat. Nápadů mám mnoho, ale jen některé
jsou tak dobré, abych je realizoval.

Mgr. Michal Špaček
n vedoucí Městské knihovny v Roztokách
n 31 let
n absolvent Pedagogické fakulty

Univerzity Karlovy v Praze (aprobace
dějepis, občanská nauka), v současnosti
studuje obor knihovnictví (informační
studia a knihovnictví) na UISK Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
n svobodný, zadaný

Chtěl bych do knihovny získat další věci
k půjčování, kromě knih například další deskové hry, a pak mám trochu podivný nápad
půjčovat divadelní kabelky. Když jsem před
časem sháněl po kamarádkách pro přítelkyni
kabelku do divadla, tak jsem si říkal, že by ne-

A co bys závěrem chtěl říct našim čtenářům?
Mohl bych se asi pyšnit tím, že do knihovny
chodí 10 procent roztockých obyvatel, ale já
jsem založený tak, že mě spíš zajímá, proč
k nám nechodí ti ostatní. Byl bych rád, kdyby
mi napsali třeba e-mailem na spacek@roztoky.cz, co můžu udělat, aby do knihovny přišli.
Moc rád bych poděkoval těm, kteří mě podporují: Janu Žirovnickému z firmy A23foto
za fotky (i za můj portrét k rozhovoru), Daně
s Petrou za realizaci mých výmyslů. Honzovi
s Jardou, že se nebáli mých bláznivých nápadů. Lence a BPW ČR za semináře. Paní Marině za to, že mě nenechá ustrnout a nutí mě
kupovat pravidelně skvělé nové knihy. Hance
děkuji, že mi to trpí. A všem, kdo do knihovny
chodí nebo ji podporují.
Díky za rozhovor a ať se knihovně daří.  l

Jaroslav Drda

INZERCE

L I T T L E

E N G L A N D

dvojjazyčná mateřská škola a jesle
 unikátní praxí ověřený vzdělávací program, spolupráce s Mensou ČR
 intenzivní výuka anglického jazyka, včetně konverzací s rodilým mluvčím
 důraz na vědu, matematiku, využití moderních technologií ve výuce
 moderní prostory a vybavení, dětská kuchyňka, laboratoř, zastřešená terasa, velká
zahrada v sousedství zámeckého parku, dětská jóga…..
 otevírací doba: 7:00 – 18:00


rozšiřujeme se - jen proto máme stále volná místa

Navštivte nás osobně: Sídlíme na adrese Roztocká 6, Úholičky nebo virtuálně na facebookových
stránkách: Little England – dvojjazyčné vzdělávání….
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Karel Schwarz a další – roztočtí občané proti totalitě
Poprvé se jméno Ing. Karla Schwarze dostalo do protokolů komunistické
tajné policie ve druhé polovině března 1949, v souvislosti s tehdy „realizovanou“ (tedy pozatýkanou) ilegální skupinou Česká legie. Ta měla být
založena v Roztokách koncem roku 1948 majorem Viktorem Kašlíkem, bývalým stíhačem RAF, který žil v Tichém údolí čp. 125 a krátce nato uprchl
na Západ.

Ing. Karel Schwarz na vězeňském snímku zhotoveném krátce před jeho převozem do jáchymovských uranových
lágrů v roce 1949.

Členy skupiny byli především roztočtí
funkcionáři předúnorových demokratic‑
kých stran – lidové a národně socialistické.
Podle StB měli spřádat plány, jak se v pří‑
padě pádu komunistického režimu zmoc‑
nit vedení města. V procesu, který proběhl
10. srpna 1949 před Státním soudem, byli
všichni uznáni vinnými a odsouzeni k ne‑
podmíněným trestům, které jim na zákla‑
dě odvolání prokurátora byly Nejvyšším
soudem počátkem roku 1950 ještě zvýšeny.
Úředník Viktor Vlášek z Tyršova náměstí
čp. 427 byl (naštěstí v nepřítomnosti) od‑
souzen na 15 let, listonoš Tomáš Jungwirth
z Čakova na sedm let, stejně jako úředník
Josef Hovad. Jeho tchán, středoškolský
profesor ve výslužbě Jan Rob z Vrchlického
ulice čp. 614, pak na čtyři roky, předúnoro‑
vý první místopředseda roztockého MNV
a předseda místní organizace národně so‑
cialistické strany Karel Jirásek z Kroupky
čp. 130 na jeden rok a bývalý štábní kapi‑
tán čs. armády Alois Nop bydlící v Masary‑
kově ulici č. 635 na osm měsíců.
Karel Jirásek byl krátce po propuštění za‑
tčen znovu – StB totiž zjistila, že byl hlav‑
ním organizátorem Kašlíkova útěku. Ten‑
tokrát dostal šest let. Spolu s ním byla
odsouzena i Kašlíkova sestra Miluška (a to
na 18 let odnětí svobody) a jejich známý,
výpravčí ČSD a nositel Junáckého kříže
Za vlast 1939–1945 Jaromír Růžička z Ti‑

ČERVEN 2016

chého údolí čp. 118 (na 10 let odnětí svo‑
body).
Vraťme se však k osobě Ing. Karla
Schwarze. Během vyšetřování České legie
měl štěstí a nebyl zatčen. Na svobodě však
nakonec pobyl jen o několik týdnů déle.
Osmatřicetiletého inženýra původem
z Plzně zavál do Roztok osud během 2. svě‑
tové války. Po uzavření českých vysokých
škol našel zaměstnání v malé elektrotech‑
nické továrně Dr. Gerharda Dirkse, která
tehdy fungovala v Tichém údolí. (Mimo‑
chodem, říšský Němec Dr. Dirks bydlel
v „arizované“ vile čp. 125, v níž po osvobo‑
zení žil mjr. Kašlík s rodinou.) Během
Květnového povstání Schwarz díky své
profesi uvedl do provozu ukořistěné ně‑
mecké vysílací stanice, s nimiž následně
navázal spojení s Američany, kteří již me‑
zitím osvobodili jeho rodné město.
Po skončení války složil několik posled‑
ních zkoušek, které mu na ČVUT chyběly
k získání diplomu, a od roku 1946 pracoval
ve Vojenském technickém ústavu v Praze
(VTÚ). Roku 1947 se oženil a v následují‑
cím roce se mu narodila dcerka. Ve VTÚ
potkal mj. svého bývalého spolužáka Ema‑
nuela Čančíka. Ten začal po komunistic‑
kém převratu v únoru 1948 kolem sebe
shromažďovat přátele a známé, nespokoje‑
né s novým totalitním zřízením. Jedním
z nich byl i Karel Schwarz. Organizace, kte‑

rá dostala označení Zvon, se brzy začala
živelně rozrůstat a její zakladatelé nad ní
do jisté míry ztratili kontrolu. V rozjitřené
atmosféře „roku jedna“, připomínající
v mnohém počátek nacistické okupace,
však nad zásadami konspirace vítězil obec‑
ně sdílený pocit, že „to brzy praskne“, pří‑
padně víra v brzký válečný konflikt mezi
Východem a Západem, z nějž znovu vzejde
svobodné Československo.
Čančík a jeho nejbližší spolupracovníci,
mezi něž Schwarz patřil, nechtěli na změ‑
nu státoprávních poměrů jen nečinně če‑
kat. Vypracovali ambiciózní plán převratu,
v němž Schwarzovi vzhledem k jeho od‑
borným znalostem připadl úkol obsadit
mělnický rozhlasový vysílač. Poté, co by se
jej povstalci zmocnili, měla být do éteru
přečtena výzva k celonárodnímu povstání.
Ve stejné době měli spiklenci v Praze začít
obsazovat důležité objekty. Na tomto místě
je třeba poznamenat, že v přípravě převra‑
tu se v té době angažovali někteří lidé, je‑
jichž minulost byla nejasná a byli přinej‑
menším značně lehkomyslnými hazardéry.
Čančíka a další vedoucí představitele
Zvonu utvrzovali v tom, že v noci z 16. na
17. května 1949 má dojít k intervenci Zá‑
padu – na československé území nejprve
seskočí silné výsadkové jednotky a za nimi
překročí hranice „Prachlova armáda“
a Američané.
Když Karel Schwarz odpoledne 16. květ‑
na odcházel ze své vilky v roztocké Libuši‑
ně ulici čp. 390 a odjížděl do Prahy, věřil, že
se sem bude vracet již ve zcela jiných poli‑
tických poměrech. Netušil, že komunistic‑
ký režim v Československu přežije dalších
40 let a jemu samotnému zbývají již jen
pouhé dva roky života, které navíc stráví
za mřížemi…
Spiklenci se začali scházet před dejvic‑
kou kavárnou Daliborka. Schwarz, spolu se
třemi dalšími kolegy z VTÚ, tvořícími
„technickou skupinu“, k nimž se přidalo
s dalších pět mužů, nastoupili do náklad‑
ního auta a vyrazili jarním podvečerem
k Mělníku. Od téhle chvíle však již nešlo
podle plánu vůbec nic. Ve stejnou dobu za‑
čalo v Praze zatýkání. Během noci skončily
ve vazbě desítky osob, včetně hlavních or‑
ganizátorů. Za prozrazením akce stálo
údajně vyloupení obchodu se sportovními
zbraněmi, o něž se v podvečerních hodi‑
nách pokusilo několik členů skupiny v Pra‑
ze II. Je však zřejmé, že zatýkací akce mu‑
sela bát plánována dopředu a její průběh
posiluje podezření, že činnost organizace
byla, alespoň částečně, tajnou policií delší
➔
dobu sledována.
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Štěstí nepřálo ani Schwarzově skupině. Ně‑
kolik kilometrů před Mělníkem mělo jejich
auto poruchu. Technici vystoupili a pokra‑
čovali v cestě pěšky. Policie jim však již byla
v patách a většinu z nich zatkla ještě na ces‑
tě. Schwarz se v rozhodující chvíli opozdil
a zatčení se tak vyhnul. Když zjistil, jaká je
situace, začal tušit, že převrat neprobíhá po‑
dle předem připraveného scénáře. Změnil
proto směr a místo do Mělníka došel do
Neratovic. Odtud se ranním vlakem vrá‑
til do Prahy. Okolo deváté hodiny dne
17. května 1949 jej zde zatkla StB.
Proces se skupinou Zvon se konal
ve dnech 15. a 16. srpna 1949 před Stát‑
ním soudem v Praze, kde jen několik dní
předtím padly rozsudky nad Českou le‑

Karel Schwarz figuroval na třetím místě ob‑
žaloby a byl odsouzen na 25 let vězení. Počát‑
kem října 1949 jej z Prahy převezli do urano‑
vého lágru Rovnost na Jáchymovsku. Zde
zanedlouho onemocněl zhoubnou leukémií,
které dne 1. srpna 1951 ve vězeňské nemoc‑
nici v Karlových Varech podlehl. Bylo mu
pouhých 40 let. V roce 1991 byl in memoriam plně občansky a soudně rehabilitován.
Kromě výše zmíněných případů stanulo
v letech 1948 až 1952 z politických důvodů
před soudem nejméně 12 dalších roztoc‑
kých občanů (další byl poslán do tábora
nucené práce a jeden byl odsouzen až
v roce 1959). Jejich příběhy jsou dnes prak‑
ticky neznámé… 
l

Legitimace členů roztocké ilegální skupiny Česká legie
zabavené StB.

gií. Tentokrát však byly o poznání tvrdší –
17 obžalovaných v hlavní skupině (kro‑
mě nich bylo několik desítek dalších
osob souzeno ve „vedlejších“ procesech)
bylo odsouzeno celkem na 338 let odnětí
svobody. Jeden obžalovaný si vyslechl
trest doživotí a Emanuel Čančík byl od‑
souzen k trestu smrti, který nad ním byl
vykonán dne 5. listopadu 1949.

PhDr. Jiří Plachý, Ph.D.

Kněžna a světice Ludmila

foto: Stanislav Boloňský

foto: Stanislav Boloňský

Dne 2. června 2016 se konala pod patronací kardinála
D. Duky v krásném prostředí pražského Arcibiskupského
paláce konference s názvem Kněžna a světice Ludmila.

Ing. Martin Hrdlička, předseda spolku Svatá Ludmila
1100 let a současně starosta obce Tetín

Prof. Dr. Jiří Sláma, CSc., při svém příspěvku

Vlastně šlo spíše o panelovou diskusi
o historických souvislostech, odkazu
a dnešním vnímání této první české světi‑
ce, od jejíž mučednické smrti uplyne v roce
2021 1100 let. Konferenci připravil nově
ustavený spolek Svatá Ludmila 1100 let, ve‑
dený starostou Tetína Ing. Martinem Hrd‑
ličkou s významnou pomocí Dr. Ing. Ma‑
rie Opatrné. Po zhlédnutí prvního, nepříliš
kvalitního „motivačního“ videa jsem tro‑
chu váhal, zda na konferenci půjdu, ale po‑
sléze jsem vzal všechnu kritiku zpět. Šlo
o skvěle připravenou akci, na níž promlu‑
vily největší vědecké kapacity, které se
touto problematikou zabývají – archeolo‑
gové prof. Dr. Petr Sommer, Dr. Naďa Pro‑
fantová, Dr. Jan Frolík, historikové v čele
s prof. Dr. Jiřím Slámou, doc. Dr. Petrem
Kubínem a Dr. Milenou Bravermanovou,
historik umění prof. Dr. Jan Royt,
prof. Dr. Zdeňka Hledíková či ředitel kla‑
denského muzea Dr. Zdeněk Kuchyňka,

přičemž tento seznam přednášejících ex‑
pertů není zdaleka kompletní. Samozřejmě
je nutné zmínit i duchovní složku konferen‑
ce, tedy úvodní příspěvek pražského arcibis‑
kupa kardinála Dominika Duky a také zá‑
věrečnou promluvu našeho roztockého
duchovního správce Petra M. Bubeníčka.
Nenaplnila se má obava, že by panelová dis‑
kuse mohla směřovat k romanticko-historic‑
ké adoraci Ludmily ve stylu bájných rukopi‑
sů, ale šlo o naprosto odborně racionální
debatu o této kněžně a její době. V příspěv‑
cích expertů převažovala zdravá skepse k ně‑
kterým tradovaným legendám, ale současně
osvětlovaly velikost osobnosti sv. Ludmily,
která patří také našemu Levému Hradci,
na němž s velkou pravděpodobností pobýva‑
la se svým manželem, knížetem Bořivojem.
Osobně mě nadchla např. kultivovaná
a odborně naprosto precizní diskuse o ča‑
sování a původu tzv. Kristiánovy legendy
mezi prof. Slámou a doc. Kubínem. Zatím‑
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co první se stále přidržuje většinového ná‑
zoru, že původ této legendy (naprosto klí‑
čové z hlediska popisu událostí raného
středověku) lze klást na konec 10. století,
druhý, zástupce „mladší školy“, znovu na‑
stoluje diskusi o datování legendy až
do druhé poloviny 12. století, což by zna‑
menalo radikální revizi „starých pověstí
českých“. Přitom bylo úžasné poslouchat,
jak oba historikové mají pro svoji verzi do‑
statek pádných důkazů a umí je přesvědči‑
vě vyargumentovat.
Zajímavá byla i debata o tom, odkud
vlastně kněžna Ludmila pocházela, zda
z Mělnicka či tehdejšího Srbska (na západ
od Krušných hor). Skvělý byl i výklad pra‑
covnice památkového odboru Hradu
Dr. Bravermanové o pohřebních textiliích
z hrobu sv. Ludmily a jejích třech pohřbech.
Velmi mě i zaujala i hypotéza Dr. Zd. Ku‑
chyňky o možných důvodech nástupnické‑
ho sporu mezi knížetem (sv.) Václavem
a jeho mladším bratrem Boleslavem, když
podle práva prvorozenství náležel knížecí
stolec staršímu Václavovi, ale podle byzant‑
ského práva Boleslavovi, který se narodil již
jako syn vládnoucího knížete. A takových
úžasných myšlenek zazněla celá řada a je‑
jich sumarizace by vydala na sborník.
Proto chci doufat, že i další směřování
spolku bude odpovídat tomuto zdařilému
startu a že i město Roztoky v něm bude
hrát aktivní a pozitivní roli. Je to opravdu
l
výjimečná příležitost. 
Stanislav Boloňský
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Skutečně prvním porevolučním starostou byl Vojtěch Sedláček
Ráda bych zde reagovala a doplnila informace k článku „Rozhovor s Janem
Chytilem, prvním porevolučním starostou zvoleným v demokratických
volbách“. Mnozí čtenáři by totiž po přečtení textu mohli nabýt dojmu, že
jím byl právě on.

Duben 1991, v obýváku Vojtěcha Sedláčka.
Zleva: Ladislav Kantor – ředitel protokolu prezidenta, Pavel Tigrid – poradce prezidenta, Petr Pithart – premiér
České vlády, Jaroslava Sedláčková, Dagmar Burešová – předsedkyně České národní rady, Vojtěch Sedláček – šéf
úřadu České vlády, Václav Havel – prezident, Jiří Křižan – poradce prezidenta, Helena Sedláčková, Karel Schwarzenberg – šéf kanceláře prezidenta, Marie Sedláčková, dnes Šlancarová, Jan Vít - poradce premiéra

Je až s podivem, jakou práci si dali on i pi‑
satel s tím, aby snad slovem nezavadili
o skutečně prvního svobodného starostu
Roztok Vojtěcha Sedláčka. Roztočtí pa‑
mětníci mě potkávají a ptají se, jak autor
článku svá slova myslel. Nevím. Proto jsem
mu stejnou otázku sama položila. Prý po‑
chopit se to dá z nadpisu. Je tam totiž psá‑
no „… prvním porevolučním starostou
zvoleným v demokratických volbách“.

Nemohu se smířit s tím, že Vojtěch Sedlá‑
ček – zakládající signatář Charty 77, člo‑
věk, který dal přednost boji za svobodu
před kariérou, dal vždy přednost druhým
před sebou samým, který byl několikrát za‑
slouženě oceněn za filantropickou činnost,
otec, který vychoval pět dětí a kterého si
hluboce vážím, byl v článku zamlčen.
Jak to tenkrát bylo? Na základě listopado‑
vých událostí odstoupil komunistický funk‑

Město by mělo zvýšit investice do silnic
Za poslední roky se v investicích do silnic udělal kus práce. Skromně
poznamenám, že jsem na tom snad měl také kus zásluh. Bohužel od roku
2016 už nejsou silnice až takovou prioritou, což je patrno z rozpočtu
města.

V kapitole silnice je letos „pouze“ necelých
14 milionů korun, což je ale mnohem
méně než v roce loňském. Navíc dva milio‑
ny byly proplaceny z rozpočtu 2016 za uli‑
ce, které byly stavěny na sklonku roku
2015. Jenže tyto dva miliony nyní v roz‑
počtu chybí a pevně věřím, že to nebude
na úkor komunikací na Žalově, kde si nový
povrch bezpochyby zaslouží nejvíc (mlu‑
vím o ulicích Pilařová, Příčná, Krásného
a Mühlbergerova).
Zapomínat bychom ale neměli na různé
spojky a menší komunikace, které vypadají
například jako ulice Horova na obrázku.
Dalšími adepty zralými na rekonstrukci
jsou ulice Járy da Cimrmana, Plzeňská,
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Zayerova, aspoň ve své horní části, Za Cihelnou, V Úvoze, Na Vyhlídce a řada dal‑
ších kratších ulic, které nemají ještě pevné
povrchy. Nicméně je třeba se podívat
i na komunikace, které sice pevný povrch
mají, ale ten připomíná spíše tankodrom –
jako příklad za všechny můžeme uvést uli‑
ci Legií. Proto budeme navrhovat v rámci
přípravy rozpočtu na rok 2017 výrazné na‑
výšení rozpočtu této kapitoly.
Bohužel se však zdá, že vedení města má
nyní jiné rozpočtové priority, ale třeba se
l
časem karta obrátí. 
Ing. Roman Jandík

cionář a starostou, přesněji řečeno předse‑
dou Městského národního výboru (nový
zákon o obcích s titulem starosta se teprve
připravoval), byl 6. února 1990 zvolen Voj‑
těch Sedláček. Osobností jeho typu bylo
po revoluci jako šafránu, a proto byl opako‑
vaně vyzýván, aby přidal tolik potřebnou
ruku k dílu při vytváření historické příleži‑
tosti nově vznikající demokracie. Byl do‑
konce zvolen šéfem celorepublikového ko‑
ordinačního centra Občanského fóra a jeho
statutárním zástupcem. Spolupodílel se
na přípravě prvních demokratických voleb,
které se konaly už v květnu 1990.
Premiér první české vlády Petr Pithart
usiloval o to, aby se Vojtěch Sedláček stal
šéfem úřadu české vlády. K tomu došlo
v roce 1991. Přesto i nadále aktivně praco‑
val pro Roztoky jako zastupitel a radní
po dalších deset let. V té době si jako do‑
spívající děvče pamatuji, kolik padalo
na tátovu hlavu výčitek za to, že již není
starostou našeho města.
Je skutečnost zakrývající, pokud budeme
ignorovat pravdu pod záminkou, že nešlo
tenkrát o volby „demokratické“. Začneme
ignorovat první obecní zastupitele, staros‑
ty, poslance – ty, kteří byli mostem k parla‑
mentní demokracii? 
l
Marie Šlancarová,
místostarostka,
dcera Vojtěcha Sedláčka

Hledíme na sebe. Ano
Kolega zastupitel Čáslavka v mistrné
zkratce vystihl vše. V minulém
Odrazu tak nějak vykřičel do světa
své souznění s místními konvi…, eh,
kolegy z ODS. Vlastně udělal takový
výtah z jejich článků. Nemělo mne
to překvapit, pan zastupitel tahle
témata hlídá ostře. V některém z nedávných Odrazů zkritizoval i svého
stranického šéfa a ministerského
předsedu. Řada z nás si myslela, že
partajní psaní do obecního plátku
nijak zvláště nepasuje, ale což. Jestlipak to poslal panu ministerskému
předsedovi do Strakovky? Věřím, že
chlapsky ano.
V jednom musím s panem Čáslavkou
fakt souhlasit. S bravurním, nezpochybnitelným závěrem květnového
článku. Ano, pokud sedíme ve společné kanceláři s kolegyní Šlancarovou
čely k sobě, lhostejno, zda u stolku
kulatého nebo u psacího stolu, opravl
du se na sebe díváme. 

Tomáš Novotný

předseda ODS Roztoky
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Přijde město o milion korun? A kdo ho zaplatí?
Až budete platit městu daně, vzpomeňte si na tento článek. V minulém
čísle časopisu Odraz jsem psal o nezdařeném projektu dětské skupiny
v areálu Sokola s otazníkem – kolik bude roztocké daňově poplatníky tento
rozmar ve finále stát?

Stručně připomenu, o co jde: jistě bohulibý
původní plán na dětskou skupinu dopadl
tak, že město bez stavebního povolení zne‑
hodnotilo sokolům dříve funkční objekt
tak, že jej nadále již nelze používat. Mezi
městem a Sokolem žádná smlouva uzavře‑
ná není. Zato má město starostou Jakobem
podepsanou a platnou smlouvu se stavební
firmou v hodnotě 2,1 milionu korun na

realizaci dětské skupiny, ale dětská skupina
nevznikne, protože se v objektu našel
azbest.
Dotazoval jsem se na MÚ na způsob ře‑
šení této záležitosti a konkrétní odpověď
jsem nedostal. Nicméně Rada města měla
k dispozici materiál s nabídkou na likvida‑
ci objektu za 724 000 korun. Tedy když to
město rozbilo, vyřeší se to demolicí, kterou

Zvýší se v Roztokách daň z nemovitosti?
Také jste v minulém měsíci platili daň z nemovitosti a poplatky za odpad či
psa? Dobře si pamatujte jejich celkovou výši, protože v příštím roce může
být všechno jinak. Roztocká ODS měla při vyjednávání o koalicích vždy
jednu nepodkročitelnou podmínku. A sice že se nesmí zvýšit daně a místní
poplatky naším občanům.

Poté, co jsme byli odejiti z vedení města,
v očekávání jsem čekal na koaliční smlou‑
vu nového vedení města. Bohužel se v ní
nic moc konkrétního najít nedá, ale jedna
věc mě zaujala – konkrétně tento odstavec:
Košatá to slova: „bude prověřena efektivi‑
ta“ nebo „bude zpracována analýza“… Jsou
to řeči. Chtějí vám buď zvýšit poplatky
za psy, nebo aspoň zvýšit daň z nemovitosti.
Tento návrh pana starosty už dlouho zná‑
me, za poslední roky se nám jej podařilo
2krát shodit ze stolu. V posledním návrhu,
který se datuje do roku 2013, bylo v plánu

trojnásobné zvýšení daně z nemovitosti,
které by bylo kompenzováno zrušením po‑
platku za svoz odpadu. Je třeba doplnit, že
lehce méně by platili ti, co bydlí v bytech,
a jejich svoz odpadů by zaplatili v dani z ne‑
movitosti ti, co bydlí v domech. Navíc dů‑
chodcům nad 75 let a zdravotně postiže‑
ným, kteří teď za odpady neplatí nic, by se
zvýšilo daňové zatížení 3krát. A hlavně: se‑
jde s očí, sejde z mysli. V dalším volebním
období může být všechno jinak a poplatky
za svoz budou zase zavedeny. Ale pochybuji,
že daň z nemovitosti někdo sníží.

Zločin ve škole

Už jsou to dva měsíce, kdy jsem byl přesazen. Asi jsem zlobil. Nebo to
nějak se mnou roste. Dva ročníky gymnázia jsem taky absolvoval s třídní
důtkou, i když v míře zlobení jsem patřil spíš k podprůměru. Zkrátka se to
nějak stalo, byl jsem odsunut mezi opoziční galerku a odstrčen od korýtka
(korytem se těch 1000 euro měsíčně nazývat asi nedá) – a od té doby se
živím všelijak.

Jeden z mých skromných příjmů pochází ze
spoluúčasti nebo spíš spoluvině na vytváření
místních akčních plánů. Pokud jste o tom
ještě neslyšeli, tak to je projekt, který má
údajně přispět k účelnému využívání pro‑
středků v základním školství a v předškolní
výchově. V jednotlivých územích obcí s roz‑
šířenou působností vznikají jakési regionální strategie, jak by se mělo ve školství po‑
stupovat. Celorepublikově stojí tento expe‑
riment 630 milionů korun (zatáhne to sa‑
mozřejmě evropská dotace) a ponechávám
na vás, abyste posoudili, zda by se v nákla‑
dech jedna nula mohla ušetřit a zda by si
školy a školky s kompetentními řediteli
a obce s rozumnými představiteli nevystači‑
ly s obyčejným selským rozumem.
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Nicméně jedu v tom, a tak se musím se‑
známit s různými dokumenty, o které se
současné a budoucí české školství má opí‑
rat. Jedním z nich je Akční plán inkluziv‑
ního vzdělávání na období 2016–2018.
Budete‑li mít odvahu, najděte si ho na in‑
ternetu. Po prvním přečtení sice asi bude‑
te rozumět jen předložkám a spojkám,
po druhém však už zbystříte pozornost
a po třetím začnete mít zlou předtuchu.
Ten dokument je nejen přesycen krko‑
lomnými větami, které by nerozpletl ani
Útvar pro odhalování organizovaného
zločinu (a ten přece dovede rozplést i vlá‑
du), ale hlavně obsahuje tolik šlechetných,
vznešených, užitečných a dobrých cílů, že
se přímo vnucuje úsloví o cestě do pekel.

zaplatíme. Jenže to je cena bez projektu,
bez částky, která byla již zaplacena stavební
firmě na prvotní práce, a bez kompenzace,
kterou po městu budou sokolové pravdě‑
podobně chtít.
Částka, o kterou město přijde, pravdě‑
podobně převýší jeden milion korun
a bude zajímavé sledovat, po kom budou
zastupitelé částku vymáhat, protože takto
si funkci „řádného hospodáře“ těžko lze
l
představit. 
Ing. Roman Jandík

předseda ODS Roztoky

Jak jsem již kdysi psal, daň z nemovitosti
je socialistické peklo, absolutně nespraved‑
livá – je to poplatek za majetek, který byl
pořízen z již zdaněných a uspořených peněz,
a to nemluvím o nesmyslnosti daně z převo‑
du nemovitosti, který prodražuje lidem byd‑
lení a snižuje mobilitu obyvatelstva.
Jako dlouholetý člen, a nyní stále ještě před‑
seda finančního výboru města, mohu přísahat,
že město má peněz až moc. Jen se bohužel
utrácejí velmi neefektivně. A čím víc peněz
městu dáte, tím více jich neefektivně rozhází. l
Roman Jandík
předseda ODS Roztoky

A ta cesta se už dláždí, protože „Česká republika musí směřovat k systému, který
nebude žáky rozdělovat na základě kognitivních schopností do tříd a škol s náročnějším, respektive méně náročným kurikulem,
ale umožní každému plně rozvíjet svůj potenciál v systému kvalitního a inkluzivně
orientovaného veřejného vzdělávání“.
Zkuste si takové třídy představit a vžít se
do role pedagoga, byť údajně posíleného
o asistenta, či dokonce celý tým asistentů,
poradců, psychologů a dalších osob. Má‑li
se soustředit především na ty, kteří „jsou
ohroženi školním neúspěchem“, zůstane
mu čas i na ty „neohrožené“?
Skeptici soudí, že po naplnění tohoto
dokumentu budou opouštět základní
školu stáda uniformních jedinců, kteří
se srovnají na úrovni těch nejslabších.
Možná nemají pravdu. Možná bude pře‑
ce jen někdo z řady vyčuhovat a i ta úro‑
veň bude o kousek výš. Ale jenom
o kousek.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

NÁZORY A KOMENTÁŘE
A proč jsem o tomto chystaném zločinu
psal? Třeba proto, že máme novou ředitel‑
ku základní školy. Přál bych jí, aby tu skoro
tisícihlavou armádu žáků a učitelů zvládla.

A přál bych jí, aby měla dobré nápady hlav‑
ně pro ty chytré, nadané, šikovné a praco‑
vité žáky. Rád každý takový podnět podpo‑
řím, až se budeme utkávat v bitvě

Levý Hradec a jeho proměny
Tak zřejmě dojde v rámci vylepšování Roztok a Žalova i na tu nejvýznamnější lokalitu z významných – Levý Hradec.

V Odrazu č. 2/2016 pan místostarosta
Mgr. T. Novotný sdělil veřejnosti, že v nej‑
bližších 2 až 3 letech dozná Levý Hradec,
resp. bezprostřední okolí hřbitova, zřejmě
největší proměnu za několik posledních
desetiletí. Je dobře, že se podařilo získat
do vlastnictví města plochu kolem hřbito‑
va, že tato bude udržována a veřejně pří‑
stupná.
Po přečtení celé informace pana mís‑
tostarosty Novotného, včetně zhlédnutí
obrázku (vizualizace) budoucích změn,
jsem nejprve nepochopila, zda se jedná jen
o nějaké prozatímní oplocení laťovým plo‑
tem, ale vzápětí si uvědomila, že se jedná
o proměnu trvalou a že existuje Studie
na úpravu Levého Hradce, na zřízení ko‑
lumbária a rozptylové loučky.
Inu, nedalo mi a zašla jsem na radnici se
pozeptat, co všechno ta proměna bude
znamenat. Po stručném a věcném vysvětle‑
ní panem Novotným se též ptám, proč
k této studii nebyla provedena občanům
veřejná prezentace, neboť se jedná o veřej‑
ný prostor a hlavně v tak významné lokali‑
tě národní kulturní památky. Odpověď
pana místostarosty mne překvapila: „Na to
nemáme kapacitu, ODS nikdy nic před
námi neprezentovala, my už jsme dělali
prezentací několik“ atp. Opravdu mne tyto

argumenty překvapily. Já nešla na radnici
řešit politiku, ale žádala jsem informaci
o proměnách a budoucnosti veřejného
prostoru v lokalitě NKP Levý Hradec. Při‑
šlo mi, že panu místostarostovi Novotné‑
mu jde hlavně o politiku a politickou pre‑
zentaci, body, které už nyní sbírá do dalších
voleb. A to mne zarazilo. Požádala jsem
o možnost nahlédnout do studie. Byla mi
ochotně zapůjčena a já se trochu v detai‑
lech dozvěděla, co bude znamenat faktická
úprava prostoru na Levém Hradci.
Zajímavé je, že podklady pro studii a za‑
dání architektům byly investorem (Měs‑
tem Roztoky) předány již v červenci 2015
a ucelenější informace o celé záležitosti
sděleny občanům Roztok až půl roku poté.
Ano, studie byla projednána v rozpraco‑
vanosti s Národním památkovým ústavem
i Archeologickým ústavem AVČR, RM.
Domnívám se však, že vybudování kolum‑
bária a rozptylové loučky má statut pohře‑
biště a jeho zřízení podléhá zřejmě ještě
dalším, specifickým zákonům. Krom toho
stávající územní plán Roztok bohužel
nemá tuto plochu vedenu jako veřejné po‑
hřebiště. Možná ale, že při dobré vůli všech
kompetentních institucí i jednotlivých
úředníků dojde ke konsenzu ve prospěch
dané záležitosti.

Vyjádření místostarosty
Pisatelka, dlouholetá – bývalá – vedoucí
odboru životního prostředí, tak trochu vy‑
kuchala náš rozhovor a použila jen to, co se
jí, s prominutím, hodí do obchodu.
Zkusím uvést několik faktů. Poté co nám
památkáři zásadně zamítli rozšíření klasic‑
kého hřbitova na Levém Hradci (v území
národní kulturní památky není možno stá‑
vající hřbitov rozšířit), hledala městská rada
už v minulém volebním období způsob, jak
situaci řešit. Rozptylová loučka s kolum‑
báriem nám přišly jako vhodné, dostatečně
pietní a – snad mohu to slovo napsat – i mo‑
derní způsoby důstojného rozloučení s na‑
šimi nejbližšími. Památková péče souhlasi‑
la, celá studie architektů Smolíkových s nimi
byla detailně, krok po kroku, konzultována.
Bez vykácení několika keřů a náletových
dřevin by nebylo možné oddělit pozemky,
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které město díky dvouletému intenzivnímu
jednání s dosavadním majitelem získalo,
nebylo by možné zde postavit dřevěný plot.
Každý krok, vzorek dřeva, způsob zapuštění
do země byl konzultován s mnoha odborní‑
ky. Úmysl byl zveřejněn v Odrazu, na webo‑
vých stránkách, představen radě i veřejně
přístupnému zastupitelstvu. Lhůty, které se
paní Veselé nezdají a které v ní budí temná
podezření, jsou přesně ta úřední kolečka, jež
musí studie, plány atd. absolvovat. Paní in‑
ženýrka si na to jistě ze své práce na radnici
vzpomíná.
Opakuji, ani krok se neudál bez souhlasu
památkářů, kteří mají (archeologové, Ná‑
rodní památkový ústav i krajské pracoviště
památkové péče) ve věci poslední slovo.
A že jsou to odborníci na slovo vzatí, o tom
pisatelka jistě nepochybuje.

o rozpočet, a budu mít dobrý pocit, že pár
jedinců snad tuhle inkluzivní revoluci pře‑
čká se zdravým rozumem. 
l
Jarda Huk

Pan Mgr. Novotný je muž činu. V komu‑
nální politice se pohybuje už 25 let, a co si
vezme do hlavy, to chce co nejrychleji pro‑
sadit i uskutečnit.
Někdy je to dobře, někdy nikoli. Teď,
když má rozhodovací kompetence, by
možná mohl více využívat znalosti úřední‑
ků, kteří mají zkoušky odborné způsobi‑
losti pro státní správu i samosprávu na růz‑
né vyhlášky, zákony, jež jsou důležité
k rozhodování i správnímu řízení. Překva‑
pilo mne, když říkal, že při kácení a čištění
zarostlých ploch nevyužil kompetence pří‑
slušných odborů a nechal to tzv. na Tech‑
nických službách a architektech. Louky
a některé pozemky v levohradecké lokalitě
jsou též zapsány jako významný krajinný
prvek.
Pokud člověk vidí celou studii architektů
Smolíkových „Úpravy prostoru na Levém
Hradci“ vcelku i různé varianty řešení, tak
zjistí, že celému místu akropole by to moh‑
lo přinést nový impulz k využívání této lo‑
kality.
Přimlouvám se za veřejnou prezentaci
změn, které se v tak významné lokalitě
našeho města, jako je Levý Hradec, při‑
pravují. Občané by měli znát a vědět, co
se v jejich městě připravuje a koná.
Chtějí být občanskou společností a ko‑
munální politici by k tomu měli při‑
spět. 
l
Ing. Olga Veselá

Snad ještě slovo k frekvenci veřejných slyšení.
Jsem jejich velký přítel a dvě ze čtyř kona‑
ných (za uplynulých patnáct měsíců) jsem
inicioval. A ano, aniž jsem tušil, že co neví,
nepoví, bezelstně jsem přiznal paní Veselé, že
ne na vše máme na radnici kapacitu. Veřejné
slyšení by v tomto případě mohlo jen vzít
na vědomí stanovisko památkové péče, bo‑
hužel opravdu nic víc. Zveřejnění na webo‑
vých stránkách a v Odrazu jsem tedy považo‑
val za dostatečné. Nicméně zvedám výzvu
paní Veselé a po ukončení první etapy (pro‑
bíhá archeologický výzkum, po něm bude
následovat postavení dřevěného plotu oddě‑
lujícího dva pozemky), jsem připraven uspo‑
řádat veřejné představení prací a budoucích
l
záměrů na Levém Hradci. 
Tomáš Novotný

místostarosta
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Jubilejní 10. ročník Čarodějnic na Žalově
proběhl za krásného počasí a snad i re‑
kordní návštěvy dětí a dospělých nejen
z Roztok, jejichž počet odhadujeme nad
1000. Dětem bylo rozdáno přes 400 soutěž‑
ních lístků a ne na všechny se dostalo. Je‑
jich zanícení pro plnění soutěžních úkolů
bylo krásné a opravdové. Jde především
o akci pro děti a vážíme si proto trpělivosti
a tolerance všech, kteří jsou touto akcí za‑
saženi – rodičů a především občanů bydlí‑
cích v blízkém okolí akce. A samozřejmě
všech, kteří se na této akci větší či menší
měrou organizačně podíleli.
Je dobrým zvykem poděkovat těm, kteří
se na přípravě akce i její samotné realizaci
podíleli. V mnoha případech jde o osoby
a společnosti, které jsou našimi partnery
prakticky od počátku, někteří se k nám při‑
dávají postupně a my věříme, že nás bude
stále více, protože slovy Arnošta z Pardubic
z Noci na Karlštejně: „Naše dílo je dobré.“
Největší tíha organizace ležela na Evě
Uvarovové, která je organizačním moto‑
rem celé akce a společně s Terezou Cihlá‑
řovou, jež vymýšlí a personálně a materiá‑
lově zajišťuje dětské soutěže, tvoří srdce
celé akce. Když ráno stojíte na prázdném
prostranství, které se má do 16. hodiny za‑
plnit stánky, lavicemi a židlemi, stanem
pro hudbu, a máte v ruce seznam úkonů, ze
kterých ještě není nic hotovo, říkáte si, jest‑
li tenhle ročník není poslední. Ale asi jen
do příchodu prvních dětí a dobrovolníků.
Právě skutečnost, že na této akci spolupra‑
cuje vynikající parta lidí, je to, co jí umož‑
ňuje přežití.

Prosíme svědka,
který projížděl nebo
se pohyboval v sobotu 28. 5.
kolem 17.30 hodin na ulici
Lidická v místě obchodního
domu Tesco v Roztokách
a viděl srážku cyklisty
na bílém kole s tmavě
modrým autem Škoda Fabia,
především situaci těsně před
srážkou (kudy cyklista
k místu nehody přijel),
jestli by se mohl ozvat na
tel. 737 766 665
(stačí zaslat SMS, zavolám zpět).
Předem děkuji.
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Hana Růžičková

foto: Marcel Mojžíš

Desáté Čarodějnice na Žalově 28. 4. 2016

Spolek čarodějnic mne požádal, abych
touto cestou poděkoval:
Dárcům finančních prostředků: městu
Roztoky, panu Houserovi – Autoservis
Houser, panu Pohlovi – Stavební firma
Pohl, panu Šindelářovi – Dům služeb Lidic‑
ká ulice, panu Bohatému – Immocar, panu
Šnajdrovi – Euroclean, panu Těšíkovi –
Renova, panu Procházkovi – Prokos a sou‑
kromé školce Žirafa.
Poskytovatelům hlavních cen: panu Lí‑
balovi – NokianTyres, panu Filipu Švarco‑
vi – Filmedia, společnosti Auto Šídlo
a paní Maixnerové – Papírnictví Cyrani.
Poskytovatelům ostatních cen: panu
Müllerovi – Železářství Žalov, paní Čabel‑
kové – Zdravá výživa, panu Pyszkovi –
Roztocká vinotéka, panu Malečkovi – Pre‑
mium Outlet Stopka, ABC Academy, paní
Michaele Brabcové, slečně Vikince Dostá‑
lové, paní Svobodové – Lékárna Roztoky
u Prahy, paní Trmalové – Fitness Wellness
centrum Roztoky u Prahy Via Vestra, rodi‑
ně Pastyříkových, Polesných a Forejtových,
paní Pírkové – Nikís.

Za pomoc při organizaci: paní Mirce
a Evě Lešnerovým, Sboru dobrovolných
hasičů, technickým službám, Řeznictví
Zrůbek, paní Zuzaně Slancové, roztockým
Poupatům a Sokolu Roztoky.
Za výrobu kouzelně „krásných“ čarodějnic: mateřským školkám Přemyslovská,
Havlíčkova, Spěšného, ABC Academy a Ži‑
rafa.
Za krásná taneční vystoupení: dětem
z MŠ Spěšného, ABC Academy, dětem z ta‑
nečních kroužků Lucie Kárové-Šrámkové
a roztockým Odkvetlým poupatům.
Za kvalitní hudební produkci: skupi‑
nám Vlasta a Pavla a La Vrz.
Za pomoc při organizaci dětských soutěží: Nele Uvarovové, Anetě Caithamlové,
Haně Roškotové, Matyáši Vavřínovi, Pavlu
Jonášovi, Denise Kosíkové, Haně a Jiřímu
Blažkovým, Marcelu Mojžíšovi, Tomáši
Bělohlávkovi, Kateřině Krajinové, Elišce
Běhounkové, Vildovi Šmolovi, Martině
Studentské, Vojtěchu Adámkovi a Ondřeji
Svobodovi.
A také všem ze Spolku čarodějnic, kteří
se společně s Evou Uvarovovou a Terezou
Cihlářovou každoročně podílejí na přípravě
a realizaci akce. Děkujeme všem, kteří se le‑
tos akce zúčastnili a pochopili, že je hlavně
pro děti. Těšíme se na vás příště, a protože
nejsme uzavřenou komunitou, uvítáme
v našich řadách nové zájemce o spoluprá‑
ci – pokud máte chuť se podílet na tradiční,
roztockými dětmi oblíbené akci, jste vítáni.
l
Přejeme krásné léto. 
Z pověření Spolku čarodějnic
Jiří Blažek

Tanec dětem
Od září 2016 bude v roztocké sokolovně probíhat nový
tanečně-pohybový kroužek pro mladší i starší děti.
Na pokročilosti nezáleží, objevovat tanec mohou začít
děti od 5 do 12 let, v případě zájmu i starší.
Bude se jednat především o současný tanec
s nezbytnou rytmickou, hudební i klasic‑
kou taneční průpravou. Děti se budou učit
poslouchat hudbu i vlastní tělo, nápady
svých vrstevníků i pokyny lektorky. Hodi‑
ny budou hravé, ale zároveň strukturova‑
né, aby nabízely prostor pro vybití energie
a kreativity i pro získání nových dovednos‑
tí. Půjde nám především o radost z pohybu
a tance, o posílení a protažení těla a o uče‑
ní se odpočinku po fyzickém výkonu. Při‑
pravíme si vystoupení pro rodiče, budeme
se učit o různých tanečních stylech a třeba

se nám povede jít se podívat i na nějaká
profesionální taneční vystoupení.
Kroužek bude probíhat každou středu
odpoledne, pro mladší (5 až 8 let)
od 14.30 do 15.30, pro starší (9 až 12 let)
od 15.30 do 17.00.
Více informací naleznete na tanecdetem.wordpress.com nebo na e-mailu tanecdetem@seznam.cz, na kterém se v pří‑
padě zájmu také můžete na kroužek
l
přihlásit. 
Natálie Černá

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Pedagogicko-psychologická
poradna v Roztokách

Spolek Art a Craft mozaika
Pedagogicko
Psychologická
Poradna

LEXIK, S.R.O., OBRÁNCŮ MÍRU 2348, ROZTOKY 252 63

S blížícím se koncem školního
roku finišujeme i my v poradně.
Během jara jsme se věnovali hlav‑
ně žákům základních škol s pro‑
blémy s učením a předškolákům.
Jsme rádi, že se nám podařilo vě‑
novat se všem, kteří se na nás ob‑
rátili se svými dotazy a těžkostmi.
Teď již píšeme poslední zprávy
a doporučení a společně s vámi se
těšíme na prázdniny.
Na podzim poradna začne
opět fungovat společně se začát‑
kem školního roku. Jak mnozí
z vás vědí, od září nabudou plat‑
nost nová inkluzivní pravidla.
Celý systém práce pedagogicko‑
-psychologických poraden bude

pozměňen tak, aby se správné
vzdělávací péče dostalo všem
dětem, žákům a studentům
s potřebou podpory.
Proto bychom v naší porad‑
ně rádi přivítali dalšího odbor‑
níka – speciálního pedagoga,
který má pro práci ve školském
poradenském systému potřeb‑
né vzdělání a zkušenosti. Nabí‑
zíme práci v malém kolektivu,
v milém prostředí, s možností
dalšího odborného růstu. Pří‑
padní zájemci se mohou obra‑
cet na poradna@lexik.cz
Přejeme všem krásné léto.  l
Za kolektiv poradny
Mgr. Kateřina Choudhary Palajová

V květnovém Odrazu jsem zval roztockou veřejnost na charitativní podnik pana Vladimíra Vidíma na 21. červen. Pomýlil jsem
se – tahle bohumilá akce se sice koná 21., ale července.

Tak tedy ještě jednou a správně:
21. červenec 2016, start v 10.00 z Tyršova náměstí.
Přijďte povzbudit roztockého borce v jeho jízdě pro správnou věc!

Tomáš Novotný

V letošním roce se podařilo roz‑
šířit prostor ateliéru Art a Craft
Mozaika, který vznikl v roce
2011 původně jen s úzkým za‑
měřením právě na mozaiku,
o nová tvůrčí témata. Zaklada‑
telka únětického ateliéru Mag‑
dalena Kracík Štorkánová při‑
zvala ke spolupráci odborníky
ve svých specializacích a ateliér
nyní nabízí další unikátní umě‑
lecké techniky (např. freska,
sgrafito, patinování, vitráž) for‑
mou celodenních a víkendo‑
vých workshopů a individuál‑
ních konzultací:
n Mozaikování: so 2. 7. 10.30–
16.30 hod., ne 17. 7. 10.30–
16.30 hod., so 13. 8. 10.30–
16.30 hod.

n Panenkování:

so 3. 9. 14.00–
18.00 hod.
n Pružinový šperk: ne 21. 8.
10.30–16.00 hod.
n Patinování zrcadel: ne 10. 7.
10.30–16.00 hod.
n Vitrážový šperk: so 20. 8.
od 10.30–16.30 hod.
n Historické nástěnné techniky v naší době: (freska a sgrafi‑
to) so 27. 8. 10.00–17.00 hod.
n Interaktivní šablonová malba: ne 28. 8. 10:00–14:00 hod.
Další informace a rezervace na
mozaika@mozaikart.cz nebo
telefonicky: 607 915 665.
Těšíme se na společnou realizaci
vašich uměleckých projektů.  l
Blanka Pekárková

Spolek Art a Craft Mozaika

Pozvánka na přednášku:
Církev československá husitská pořádá za finanční podpory
města Roztoky v neděli 19. června od 15.00 hod.
v Husově sboru přednášku THDr. Martina Chadimy:
Mistr Jeroným Pražský – nezkrotný rebel.
Přednáška se koná k 6OO.výročí smrti Mistra Jeronýma v Kostnici, kde byl
upálen o rok později († 30. 5. 1416) než jeho přítel Mistr Jan Hus († 6. 7. 1415).
INZERCE

ŠLAPEJTE S NÁMI

14. bleší trh v roztokách
••••••••••••••••••••••••••

START REKORDU A SNU 21.ČERVENCE 2016
V ROZTOKÁCH V 10 HODIN
ˇ
NA TYRŠOVEˇ NÁMESTÍ
SPLNÍME SEN ADÉLCE
ˇ
O CESTEˇ K MORI

Máte doma nepotřebné věci?

Sháníte něco s duší a příběhem?

č. ú. 478437033/0300, VS 5606

Přijďte prodat, koupit nebo vyměnit!

info: www.cyklovidim.cz

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

KDE: Náměstí 5. května, Roztoky
· Louka u kostela a městského úřadu ·
KDY: Sobota 2.7.2016 od 9 h do15 h
•

Počet prodejních míst omezen
rezervace nutná
www.blesak-roztoky.cz
777
852 195 •
•
•
Přijďte v nedělních šatech a s kloboukem
či květinou ve vlasech
)FMFOB$IWPKLPWÃ

Tato sbírka se koná v rámci našeho projektu Sport pro charitu. Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

ČERVEN 2016

Bleší trh se koná pod záštitou města Roztoky

S podporou
sdružení
Roztoč
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SVĚŘTE VÁŠ Roztocké popelky
TRÁVNÍK
SVĚŘTE VÁŠ
TRÁVNÍK ODBORNÍKŮM
ODBORNÍKŮM

Myslím si, že mnoho z nás Roztockých je právem hrdých na místní bohatý
spolkový život. Podpoře sportu, volnočasových aktivit a mimoškolního
vzdělávání dětí i kultuře se v Roztokách s nasazením věnuje velké množství dobrovolníků i profesionálů. Nemám mnoho příležitostí srovnávat,
přesto mám ale pocit, že jsou tím Roztoky výjimečné a že není vůbec
na škodu připomínat si, že to není samozřejmostí.

Popelkou zatím tak trochu zůstávala příro‑
da, respektive její ochrana. V našem okolí
se přitom zachovaly unikátní krajinné prv‑
ky. Historické sady a úvozové cesty, skalní
suky, stepi a vřesoviště i kamenné splazy
jsou místy s vysokou biologickou, estetic‑
kou a kulturní hodnotou a vytvářejí pest‑
rou mozaiku krajiny hostící mnohé cenné
přírodní druhy.
O jejich existenci a hodnotě mnoho Roz‑
tockých ani neví a nedostává se jim statutu
Zajistíme komplexní péči o Vaši zahradu - pokos, válcování, vertikulaci i hnojení!
chráněných území a především odborné
www.zivesekacky.cz
péče. Byla by velká škoda, kdyby zanikly
z nedostatku naší pozornosti.
V letech 2014 až 2016 proběhly na Řiv‑
náči a v Tichém údolí dva pilotní ochra‑
nářské projekty zaměřené na obnovu vře‑
sovišť a teplomilných stepí.
Zajistíme komplexní péči
Lidé, kteří se po dva roky podíleli na re‑
o Vaši zahradu - pokos,
alizaci těchto projektů, se rozhodli založit
válcování, vertikulaci i hnojení!
občanský spolek, který by se péči o přírodu
a krajinu v okolí Roztok věnoval systema‑
ticky a dlouhodobě. Ochraně přírody se
chceme věnovat s vynalézavostí, hravostí

13 000 LET13
PODNIKÁNÍ
000 LETV OBORU !!!

PODNIKÁNÍ
V OBORU!

www.zivesekacky.cz

Pohádkový les sluncem zalitý
Tak jsme se konečně dočkali. Myslím tedy pěkného, slunečného počasí v sobotu nejbližší Dni dětí, letos 28. května. V tento den každoročně
propuká v roztockém Tichém údolí putování malých zachránců princezny
začarovaným lesem. (V posledních letech v ten den opakovaně pršelo nebo
alespoň bylo hodně napršeno.)

Znovu a znovu nás baví, jak jsou malí
špunti nadšení, hraví a odvážní – no, ně‑
kdy i trochu vystrašení, to když potkají zá‑
keřného pavouka nebo čarodějnici, která jí
žížaly a malé kačenky. Fuj! Ještě že na ně
v lese čekal třeba i Křemílek s Vochomůr‑
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kou, hodné veverky a milý medvěd.
Na konci lesa, za dračí slují, našly potom
děti krásnou princeznu a mohly jít spoko‑
jeně domů.
Letos pohádkou prošly bezmála tři stov‑
ky dětí – všechna lesní zvířátka a pohádko‑

i profesionalitou vlastní mnohým z roztoc‑
kých sdružení.
První „vykopávkou“ pod hlavičkou Jest‑
řábník, spolek pro ochranu přírody a kraji‑
ny, byl kurz práce s ruční kosou Sekne ti to
na Leváči. Sejdeme se pod záminkou pře‑
dávání tajů tohoto starého řemesla, skuteč‑
ným cílem je ale pokosit čerstvě obecní
(a dlouho zanedbávané) louky na Levém
Hradci.
Odborná péče o přírodu se bohužel neo‑
bejde bez velkých časových a finančních
dotací, další, dlouhodobou akcí je fundrai‑
singový projekt Svěřte svůj trávník odbor‑
níkům! Rádi bychom v zahradách a za‑
hrádkách nahradili sekačky ověřenými
a šetrnými technologiemi a výtěžek inves‑
tovali zpět do péče o extravilán města.
Nu, v okolí Roztok je hodně co poznávat,
obdivovat i chránit. Máte-li chuť, přijďte se
l
přidat. 
Tomáš Zděblo

www.spolek-jestrabnik.cz

vé postavičky měly na stanovištích plné
ruce práce. A po necelých třech hodinách
usilovného razítkování a rozdávání pamls‑
ků za skvělé sportovní výkony byl najed‑
nou konec.
Takže zase za rok, ve stejnou sobotu,
na stejném místě, za stejného počasí... na‑
shledanou!
Poděkování za pomoc patří Vlaďce
Drdové a jejímu týmu, členům oddílů
Kulíšci a Svišti z Roztok a také všem,
kteří přijeli z dáli menší i veliké –

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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akčnímu Márovi a jeho partě, Týnce
a Albertovi.
S díkem nezapomínáme ani na naše
sponzory – tradičně věrným sponzorem je
roztocká firma RENOVA, dále žalovské Do‑
mácí potřeby Müller, firma Autodíly Lukáš
a Marek Náhlovský, Autotipp Mostková,
OrbisFood v Nádražní ulici a Café del Rio.

Panu Kazimourovi děkujeme za ochotu
odvézt věci náklaďákem a panu Sládkovi
a technickým službám patří dík za pose‑
kání louky u Maxmiliánky.
Pohádkový les podpořilo již tradičně Měs‑
to Roztoky. l

Jindra Zoufalá

TOM 5208 Svišti

Budete letos slavit zlatou
nebo diamantovou svatbu?
Městský úřad Roztoky
upozorňuje všechny občany města,
kteří v letošním roce budou slavit
zlatou (50 let manželství) nebo
diamantovou (60 let manželství) svatbu
a měli by zájem o uspořádání slavnostního aktu,
aby kontaktovali
matrikářku města Roztoky
Dagmar Vyšehradskou
na tel. 220 400 226.

Vítání dětí v Roztokách
Vážení rodiče,
dne 20. 10. 2016
se pod záštitou starosty města Roztok
uskuteční slavnostní akt vítání dětí,
které se narodily v období od 1. ledna 2016
do 30. června 2016.
Máte-li zájem, aby Vaše děťátko bylo v tento
den přivítáno mezi občany města Roztok,
sdělte prosím jméno a příjmení dítěte,
datum jeho narození a Vaši adresu
na Městský úřad Roztoky, a to buď e-mailem
na adresu vysehradska@roztoky.cz,
osobně u paní Vyšehradské, nebo telefonicky
na čísle 220 400 226,
a to nejpozději do 30. 9. 2016.
Pozvánka s uvedením místa a času konání
bude včas zaslána.
Podmínkou slavnostního přivítání je trvalý
pobyt dítěte v našem městě.
Dagmar Vyšehradská – matrika

INZERCE

STAÈÍ

Academic Hotel & Congress Centre a.s.
v Roztokách

ZAVOLAT

hledá vhodného kandidáta
na pozici :
- pomocná síla do kuchyně
- kuchař / kuchařka
Kontaktní osoba : Jitka Koblihová / Provozní
Tel: +420 737 283 267, E-mail: koblihova@academic.cz

- příležitostná výpomoc na
úklid pokojů a na recepci
Kontaktní osoba : Zdeňka Švehlová / Vedoucí recepce
Tel: +420 731 122 526, E-mail: svehlova@academic.cz

AŽ

70.000 KÈ

• HOTOVOST AŽ DO DOMU
• NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
• MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ
HLEDÁME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

775 856 201
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Půlstoletí Tomáše Novotného
Dne 20. května se dožil ctihodných 50 let
svého věku věčně mladý „tomík“, místosta‑
rosta našeho města, Tomáš Novotný. O den
později oslavil toto výročí v kruhu svých
přátel, přičemž darů obdržel tolik, že jimi
zaplnil dodávku o nosnosti 3,5 tuny. Ně‑
které dary byly nejen vtipné, ale i dosti roz‑
měrné, jako např. figuríny prezidenta re‑
publiky a jeho tiskového mluvčího v životní
velikosti. Přijel mu poblahopřát i 92letý
bývalý starosta Junáka Dr. Navrátil v uni‑
formě poručíka c. a k. armády. A k tomu
různých náčelníků spolků dětí a mládeže
tam bylo jak indiánů u Little Big Hornu.
Jubilant Tomáš se narodil přesně v du‑
chu teze Járy da Cimrmana, že velké udá‑
losti se mají uskutečňovat jen v letech
snadno zapamatovatelných. Tak i náš osla‑
venec se narodil 50 let po smrti Jeho Apo‑
štolského veličenstva Františka Josefa I.,
jehož je T. N. velkým ctitelem. Snad ještě
lepší paměťovou pomůckou je to, že se na‑
rodil rovných 100 let po porážce našich
(rakouských) šiků u Hradce Hrálové, kde
se tak proslavil srdnatý kanonýr Jabůrek.
A nejlepší ze všeho bude, budeme-li si pa‑
matovat, že se narodil jen několik dní

Persona grata!
Poznáte, o koho jde?
Potkáváme ji všichni.
Je s námi již třináct let a náš vztah
je založen na úctě a toleranci.
Stále něco studuje.
Ví o všem, je téměř u všeho,
a ještě k tomu fotí.
Mohla by mít detektivní kancelář.
Většinou běží, … pak si sedne,
naslouchá a pozoruje.
Občas něco potřebuje a my nemáme čas.
Ve výsledku je v tom sama.
Dělá si pečlivé zápisky.
Její práce končí v trezoru.
Rok jí končí v květnu, nikoli na Silvestra.
Na rozdíl od většiny z nás o její práci
budou psát naši vnuci, pravnuci.
O kom že to je? Máte to? Pořád ne?
Přece o Jarku Weberovou.
Děkujeme jí za práci,
kterou pro nás vykonává.
Usnadňuje nám, čtenářům a občanům,
orientaci v dění ve městě. Informuje
nás o vývoji projednávání regulačních
plánů, o průběhu stavebních aktivit měsíc
po měsíci, o demografickém vývoji,
změnách počasí, kulturních aktivitách…
Víte třeba, že vloni proběhlo ve městě
150 kulturních akcí?
Vážně – kronika města je moc zajímavé
čtení nejen na zimní večery.
Ale ten trezor… Že bychom text konečně
odtajnili? Třeba přidali k prezentaci
na www.roztoky.cz/kronika 
l

Marcela Šášinková
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po 650. narozeninách Otce vlasti Karla IV.
A nehledejme jen v daleké minulosti. Stej‑
ně jako Tomáš N. se 20. května narodil
i vynikající gólman Petr Čech, který na co
sáhne, to drží! To už nemůže býti náhoda!
Tomáš Novotný je mužem, jehož stálost
v dosažených pozicích ho připodobňuje
k již zmíněnému mocnáři. Již celých 25 let
je náčelníkem Asociace Turistických oddí‑
lů mládeže (od roku 1981 vedl roztocký
oddíl tomíků) a 26 let zastupitelem našeho
města. To je myslím šňůra let, kterou vévo‑
dí žebříčku našich obecních vašnostů

a ohrožuje i legendárního starostu Matěje
Vošáhlíka – už mu k dostižení této obecní
legendy chybí jen 10 let! Neboť – Tomáš
Novotný se stal zastupitelem (tehdy ještě
poslancem) města již v únoru roku 1990,
na základě dohod u kulatého stolu, což
byla vyjednávání s představiteli starého re‑
žimu, jež probíhala na úrovni obcí, okresů,
krajů i republiky. Patřil k zakladatelům
Občanského fóra v Roztokách. V prvních
demokratických volbách v listopadu 1990
byl za OF zvolen do obecního zastupitel‑
stva. V dalších volbách v roce 1994 již kan‑
didoval za sdružení Sakura, jemuž zůstal
věrný až doposud. Několik volebních ob‑
dobí zastával post radního, nyní je od roku
2014 místostarostou. Po celou tuto dobu je
jeho hlavním zájmem zachování kulturní‑
ho dědictví našeho města, zvláště Levého
Hradce, ochrana životního prostředí a je
také významným podporovatelem roztoc‑
kých spolků a neziskovek.
Chtěl bych Tomášovi touto cestou po‑
přát hodně zdraví, sil a entuziasmu v jeho
odpovědných funkcích i pohodu v soukro‑
mém životě. 
l
Stanislav Boloňský

Gratulace z Husova sboru
Dne 14. října 2OO7 se v Husově sboru Církve československé husitské poprvé otevřely dveře Kavárničky pro seniory
v Roztokách.
Od té doby se každý čtvrtek odpoledne
scházíme, společně slavíme své narozeni‑
ny, sdílíme radosti i těžké chvíle v životě,
jednou v měsíci si společně zazpíváme, ale
hlavní je, že se na sebe těšíme.
Ráda bych se s vámi podělila o radost,
kterou jsme měli možnost zažít v několika
posledních týdnech. Oslavily jsme totiž
dvě významná jubilea pilířů naší kavárnič‑
ky. Paní Milada Jůnová, manželka známé‑
ho roztockého fotbalisty, oslavila 95 let své‑
ho života v plné duševní síle a paní Helena
Minaříková slavila své 90. narozeniny stále
v dobré náladě, laskavá a ochotná pomoci,
když je potřeba.

Oběma přejeme pevné zdraví, vitalitu, ra‑
dost s blízkými v rodině a moc si vážíme
l
statečnosti, s jakou svůj věk nesou. 
Za všechny z Kavárny
Helena Kantorová

S bolestí oznamujeme,
že dne 9. 6. 2016 nás ve věku 85 let navždy opustila paní Květuška Beranová.
Jménem pozůstalých Petr a Jaromír, synové

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

KULTURA

Jubilejní koncert
Dne 10. května se v historickém sále Středočeského muzea uskutečnil
Jubilejní koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje. Jubilejní proto,
že toto hudební těleso slaví 40 let od svého založení.

V první části koncertu jsme si zavzpomí‑
nali, když orchestr s bravurou zahrál Suite
č. 1 H. Purcella – skladbu, kterou má na re‑
pertoáru snad celých 40 let. Nádherný je
i následující koncert B dur pro trubku
a smyčcový orchestr se sólem M. Kejmara.
Druhá polovina koncertu naopak ukázala
jinou tvář tohoto tělesa. Nesmírně zajíma‑
vé, a pro mnohé přítomné i objevné, bylo
provedení opusu Sunset suite od žijícího
klasika české hudby Luboše Sluky (87 let).
Hlavní hvězdou koncertu byl ovšem jazzo‑
vý pianista a skladatel Milan Svoboda, kte‑
rý přítomné nadchl svými variacemi
na dnes již klasické skladby Beatles.
Domovskou obcí Komorního orchestru
Dvořákova kraje jsou sice Kralupy nad Vlta‑
vou, ale na Roztoky má také významnou
vazbu. Ta celkem přirozeně vznikla díky
tomu, že v orchestru působila a působí řada
muzikantů z Roztok, např. Ing. J. Machalic‑
ký, V. Pavlík, E. Nachmilnerová či V. Sloup,
a také tím, že od roku 1992 jsou koncerty
tohoto tělesa pravidelnou součástí roztocké‑

ho kulturního kalendáře. Za roztocké lze
s trochou nadsázky považovat i skupinu ja‑
ponských studentek Pražské konzervatoře
a HAMU, které bydlely v našem městě
a účinkují v KODK od roku 2008.
Koncerty KODK byly pro Roztoky vždy
vzácnou a velmi ceněnou kulturní událostí.
Stalo se téměř pravidlem, že bylo toto hudeb‑
ní těleso zváno roztockou radnicí k pořádání
slavnostních koncertů u příležitosti státních
svátků, většinou konaných v nádherném his‑
torickém sále roztockého zámku. Je třeba
ocenit, že se orchestr nevyhýbal ani z inter‑
pretačního hlediska akusticky problematic‑
kým sálům, jako bylo bývalé roztocké kino,
žalovská tělocvična či konferenční sál hotelu
Academic. Nezapomenutelné jsou i vánoční
koncerty ve zdánlivě nekoncertním prostoru
roztocké sokolovny s Foersterovým komor‑
ním pěveckým sborem a koncerty benefiční,
jako na podzim 2002 na podporu povodní
poničeného Středočeského muzea.
KODK je sice orchestr složený převážně
z nadšených amatérů, ale celých neuvěřitel‑

ných 40 let je řízen profesionálně – pevnou
rukou a hlavou Václava Mazáčka, dlouhole‑
tého vedoucího skupiny bicích nástrojů
České filharmonie, pedagoga Pražské kon‑
zervatoře a HAMU.
Václav Mazáček je nejen principálem, ale
zejména duší orchestru, jeho základním ka‑
menem i svorníkem. Kromě něj totiž v or‑
chestru působí i jeho manželka, paní Jarosla‑
va, syn Viktor, dcera Veronika a již také
šestnáctiletý vnuk Jan (!). Stalo se také pravi‑
dlem, že zvuku orchestru dodávají lesku pro‑
fesionální muzikanti – sólisté ČF, nezapome‑
nutelná jsou např. skvělá sóla Miroslava
Kejmara, Bohumila Kotmela či Viktora Ma‑
záčka. V posledních letech je nesmírným
obohacením časté hostování pedagoga Praž‑
ské konzervatoře Ladislava Horáka, koncert‑
ního mistra na akordeon, jenž současně or‑
chestr upozornil na pozoruhodné hudební
dílo Argentince Astora Piazzoly, které bylo
do nedávna širší veřejnosti neznámé.
Dovolím si jménem příznivců klasické
hudby v našem městě orchestru poděkovat
za dosavadní spolupráci a popřát mu
do dalších sezon skvělý zvuk, elán a vděčné
l
publikum. 
Stanislav Boloňský
INZERCE
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Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.
Roztoky, Zámek 1, tel. 233 029 011,
e-mail: muzeum@muzeum-roztoky.cz,
Otevřeno: st–ne 10.00–18.00 hod.
V návštěvní době je otevřena kavárnička
„Pro Vás“.
Knihovna muzea otevřena: st 8.00–12.00
a 12.30–16.30 hod.
Vstupné: Ateliér ZB, Výstavy, Zámek – zá‑
kladní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné (2 do‑
spělí + max. 4 děti) 130 Kč.
STÁLÉ EXPOZICE:
n Jak

bydlel a úřadoval pan správce / Vrch‑
nostenská správa panství. Nahlédněte, jak
a kde bydlel a pracoval vrchnostenský
úředník Lichtenštejnského panství na kon‑
ci 18. století.
n Jak se jezdilo do Roztok na letní byt / Ži‑
vot v letovisku. Prostřednictvím vilových
interiérů poznáme životní styl „lufťáků“
druhé poloviny 19. století, a to včetně pre‑
zentované dobové módy.

n Ateliér

Zdenky Braunerové – Stálá expo‑
zice malířky, grafičky, knižní výtvarnice
a organizátorky kulturního života. Vstup
do Ateliéru na časové vstupenky, rezervace
na tel. 233 029 060 nebo na e-mailu po‑
kladna@muzeum-roztoky.cz, max. počet
osob ve skupině je 7.
NABÍDKA PRO RODINY S DĚTMI:
n Sluneční

hodiny pro Zdenku Braunero‑
vou – výtvarná dílna pro rodiče a děti
od 5 let
Na Zdenčiných návrzích ateliéru z roku
1897, 1903 i na konečném projektu z roku
1903 je patrné, že Zdena chtěla mít
na domě sluneční hodiny. Znala je z ba‑
rokních domů staré Prahy i z pobytu
ve Francii. Svůj záměr nakonec nerealizo‑
vala. Přijďte splnit Zdence její sen a hodi‑
ny pro ni navrhněte. Cena 30 Kč; dílna se
koná pro min. 5 účastníků, objednávky
na: lektorska@muzeum-roztoky.cz.

VÝSTAVY:
n do

7. 8.: PAPÍROVÁ HRAČKA: výstava,
kterou byste si měli střihnout – to nejlepší
ze sbírek Muzea hraček manželů Pecháč‑
kových … Galerie/Kabinet
n do 10. 7.: HRY A KLAMY – hrajeme si
s interaktivními exponáty iQ Parku …Vel‑
ká výstavní síň
n 25. 6.–1. 11.: XXIII. LETNÍ KERAMIC‑
KÁ PLASTIKA – mezinárodní přehlídka
sochařské tvorby … Areál zámku
n od 29. 7. MALÁ VELKÁ AUTA – autíčka
ze sbírky Rudolfa Kocourka … Velká vý‑
stavní síň
AKCE:
n 19.

6. v 17.00: Filharmonický komorní
orchestr ladí… – koncert před odletem
do Japonska … Nádvoří zámku
Změna programu vyhrazena. Více infor‑
mací na www.muzeum-roztoky.cz
l
Marcela Uhlíková

Festival muzejních nocí odstartoval v Roztokách!
Celorepublikový Festival muzejních nocí se koná pravidelně od roku
2005. V roce 2016 připadla role „zahajovatele“ na Středočeské muzeum v Roztokách, kam se vzácní hosté dopravili po Vltavě lodí Valencia.
Po zhruba dvouhodinové plavbě byl XII. ročník festivalu zahájen v historickém sále zámku.

Na veřejnost čekal bohatý program na ná‑
dvoří zámku, který odstartovalo vystou‑
pení Ewy Farne, následovaly děti ze Sdru‑
žení Roztoč, bubenická show Blabuburo,
převážně nevážná hudba v podání smyč‑
cového kvarteta BBQ, komická variace

na zlé téma divadla Tichý jelen a žongléři
s ohňovou show, tvořivým dětem a rodi‑
čům sloužila výtvarná dílna a až do 23 ho‑
din zůstali návštěvníkům otevřeny všech‑
ny výstavy a muzejní expozice. 
l
Marcela Uhlíková

Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih, za‑
koupených do městské knihovny během
měsíce května 2016, více informací v kata‑
logu knihovny knihovna.roztoky.cz
BELETRIE

Bagshawe, L., Karieristky
Devátá, I., Pravé domácí
James, E L., Grey. Padesát odstínů šedi po‑
hledem Christiana Greye
DETEKTIVKY

Galbraith, R., Ve službách zla. Třetí případ
Cormorana Strika
HISTORICKÉ ROMÁNY

Pro děti a mládež
Cowell, C., Jak přežít dračí bouři. Škyťák
Šelmovská Štika III. Kniha 7
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Webb, H., Emily Pírková a kouzelná truhla.
Schwab, V., Můj anděl strážný
NAUČNÁ

Conley, D., Rodičologie. Všechno, co jste
kdy chtěli vědět o výchově dětí, ale byli jste
příliš unaveni, abyste se zeptali.
Harris, A., Alžběta II. Pracující žena.
Neill, A. S., Summerhill. Příběh první de‑
mokratické školy na světě
Vyhlídal, Z., Kdybych tě znovu volal, už se
neotáčej… Příběh Jana Opletala
PROGRAM NA ČERVEN

21. 6. 18.30 Karel IV. – potomek císařů
i světců, přednáší Petr Nohel, vstupné dob‑
rovolné.
25. 6. 17.00 Swing (lekce Collegiate Shag +
tančírna) v parku na Tyršově nám. (před

Café Eiffel), příspěvek lektorům dobrovol‑
ný, zkusíme uplatnit, co jsme se naučili
v knihovně, a naučíme se další základy
Collegiate Shagu.
Letní provoz:
Pondělí 
Úterý 
Středa 
Čtvrtek 
Pátek 

12.00–18.00
9.00–15.00
zavřeno
12.00–17.00
zavřeno

V červenci nejsme v knihovně poslední so‑
botu, nicméně 27. 8. budeme mít otevřeno
od 9.00 do 12.00.
Více informací na webových stránkách
l
knihovny. 
Za městskou knihovnu
Mgr. Michal Špaček

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

KULTURA
KULTURNÍ KALENDÁRIUM – ČERVEN–ČERVENEC
15. 4.–7. 8.

Papírová hračka – výstava ze sbírek manželů
Pecháčkových.

Středočeské muzeum,
Roztoky

13. 5.–10. 7.

Hry a klamy – experimentujte a hrajte si s IQ parkem.

Středočeské muzeum,
velká výstavní síň

25. 5.–1. 11.

XXIII. LETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKA – mezinárodní
přehlídka sochařské tvorby.

Středočeské muzeum,
Roztoky

So 18. 6.

Skupina TYP – český bigbít.
Od: 19.00 hod.

Občerstvení U Šraněk,
Roztoky

Ne 19. 6.

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

Nádvoří zámku, Roztoky

Ne 19. 6.

Přednáška Mistr Jeroným Pražský – nezkrotný rebel.
Od: 15.00 hod.

Husův sbor, Roztoky

St 22. 6.

Letní koncert – účinkuje komorní smíšený pěvecký sbor ROSA.
Od: 19.00 hod.

České muzeum hudby,
Karmelitská, Praha 1

Čt 23. 6.

Zahradní slavnost – společná oslava přicházejícího léta.

Pá 24. 6.

Řachanda – pohádka pro děti.
Od: 15.00, 17.00 hod.

Pá 24. 6.

Jak básníci čekají na zázrak – pokračování oblíbených básníků.
Od: 19.00 hod.

Kino Velké Přílepy

Ne 26. 6.

Hurá na prázdniny – Beruška Band – pohádkové odpoledne
pro malé i velké. Odpoledne

Občerstvení U Šraněk,
Roztoky

So 2. 7.

Letní bleší trh. Více na www.blesak-roztoky.cz
Od: 9.00–15.00 hod.

Park u nám. 5. května,
u DPS a kostela

V SOBOTU 25. 6. 2016
Vás zveme na
KONCERT rockové SKUPINY

MOP

Koncert se uskuteční
na závěr tradiční DOKOPNÉ,
na fotbalovém hřišti
SK Roztoky

bude upřesněno
Kino Velké Přílepy

Začátek koncertu
ve 20.00 hod.
VSTUPNÉ NA KONCERT
100 KČ/osoba
Další info na: www.skroztoky.cz
INZERCE

LETNÍ MASÉRSKÝ KURZ
Roztoky 25. 7. – 18. 8. 2016
100 hodin praxe + 50 hodin teorie

4.900 Kč
(výuka)

1.000 Kč

(zkouška a certifikace)

Absolvent akreditovaného rekvalifikačního programu Sportovní masáž získává kvalifikaci
pro sportovní a rekondiční masáž mimo oblast zdravotnictví.
lektorka: Monika Telekiová, certifikovaná masérka s 10letou praxí (www.studio-rozarka.cz)
Celostátně platný certifikát opravňuje k získání živnosti
„Masérské, rekondiční a regenerační služby“

Kurz je možné absolvovat bez certifikace
– ze svého osobního zájmu.

přihlášky a info: Mgr. Richard Veleta, 777 157 461, richard.veleta@seznam.cz
pořadatel: Naše město z.s., držitel akreditace MŠMT č.j. 038/2014-50

185 x 84 mm tritenik.pdf 1 1. 6. 2016 13:23:52

Skvělý servis
a férové jednání.

C

M

Váš realitní makléř

Y

Filip Tretiník

CM

filip.tretinik@re-max.cz

MY

CY

608 055 943

CMY

K

Diamond group
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Školní okénko
Vážení rodiče,

do přírody. Součástí byl i velmi poutavý
program ve speciální učebně environmen‑
tální výchovy, kterým děti provázela pra‑
covnice TANAPu. Během příštího školní‑
ho roku jsou pozvány děti z Popradu k nám
do Roztok.

víte, co všechno mohou Vaše děti v naší
škole zažít, kde všude mohou načerpat vě‑
domosti a zkušenosti nebo jenom inspiraci
a motivaci pro své další učení? Ne? Tak
od toho je tu naše „Školní okénko“, abyste
se to dozvěděli. Následující příspěvky se
týkají akcí jen za poslední měsíc. A to se
některé další nevešly. Příjemné a pohodové
čtení Vám přeje

Jana Mlynárová, Lea Zelená

Věra Zelenková

Den Země

Den Země 22. 4. 2016 jsme oslavili ve Stře‑
dočeském muzeu v Roztokách. Pozorně
jsme sledovali zajímavou přednášku pana
RNDr. Oldřicha Hovorky. Pak jsme si vy‑
robili společně hnízda pro vlaštovky i do‑
mečky pro včelky samotářky. Velice se nám
vše líbilo. Krásné prostředí, přívětiví a tr‑
pěliví průvodci.
Žáci 3.B
a paní učitelka Marušková

Máte pod čepicí?

Dne 4. 5. 2016 k nám zavítalo DIVADLO
POD ČEPICÍ s humorným interaktivním
divadelním představením k 700. výročí
narození Karla IV. Z některých z nás se sta‑
li na chvíli učenci, královny a jeden z nás si
dokonce mohl zahrát malého Karla IV.
Představení doprovázely i pěkné písničky.
2. A
a I. Bártová

Asistent pedagoga –
školní rok 2016/2017
Mateřská škola Roztoky,
Přemyslovská 1193,
okres Praha-západ hledá
asistenta pedagoga
k integrovanému dítěti
od školního roku 2016/2017
s nástupem k 1. 9. 2016.
Rozsah přímé výchovné práce
20 hodin týdně.
Požadujeme střední vzdělání
s maturitou, možnost doplnění
vzdělání kurzem pro asistenty
pedagoga zde.
	
l
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Hana Novotná
ředitelka školy

Čarodějný den

V pátek 29. 4. 2016 jsme přišli do školy
převlečeni za čarodějnice a čarodějníky.
V těchto kostýmech jsme zažili spoustu
legrace. I vyučování bylo v tento den jiné.
Nakonec jsme si zatancovali v maskách
v naší tělocvičně.
2. A
a paní učitelka Bártová

Exkurze na skládku

V květnu jsme navštívili skládku společ‑
nosti FCC Regios, a. s., v Úholičkách.
O skládce odpadu jsme měli všichni úplně
jinou představu. Čekalo nás ale krásně
upravené prostředí, čistota, pořádek a pře‑
devším přívětiví lidé – paní. Ing. Mičková,
paní Píriová a pan Gráz. Za exkurzi mno‑
hokrát děkujeme.
I. Bártová, L. Marušková, I.Schafferová
a žáci 2. A a 3. B

Výměnný pobyt žáků

Ve dnech 2. až 6. května 2016 se uskutečnil
výměnný pobyt žáků zdejší ZŠ na Sloven‑
sku. Zájemci z 5. až 9. tříd navštívili Po‑
prad, kde pobývali jako hosté v rodinách
žáků popradské ZŠ. Během pěti dní děti
poznaly nové kamarády a absolvovaly zají‑
mavý program, který zahrnoval nejen ex‑
kurzi školy, ale i prohlídku příjemného
podtatranského města Poprad a výlety

Karel IV.

Dne 17. 5. od 16 hod třída 4. A prezento‑
vala svůj projekt „Karel IV. a jeho doba“
před rodičovskou veřejností. Od března,
kdy jsme začali projekt připravovat, jsme
se seznamovali s životem tohoto velkého
Čecha, s jeho dětstvím, sňatky, čím přispěl
k rozvoji českého království. Dozvídali
jsme se i takové zajímavosti jako například,
že nechal přivézt hlavy vinné révy z Bur‑
gundska, rozšířil vinice, osázel zahrady
švestkami, kterým se dodnes v některých
částech země říká karlátka. Vyrobili jsme si
makety jeho nejvýznamnějších staveb
a pro rodiče připravili oslavu narození bu‑
doucího Otce vlasti.
Dne 19. 5. naše třída 4. A a třída 4. C
navštívily hrad Točník postavený králem
Václavem IV. Po výstupu k branám Toč‑
níku nás čekala paní průvodkyně, která
nás poutavě seznámila s historií tohoto
l
hradu. 
Žáci 4. A

Ubytování pro rodilou mluvčí

ZŠ Roztoky hledá vhodný podnájem – sa‑
mostatné bydlení se sociálním zařízením –
pro rodilou mluvčí, americkou studentku
s titulem Bc., která bude od září působit
na naší škole. Můžete se tak i sami pocvičit
v anglické konverzaci. S nabídkou se pro‑
sím obracejte na cerna.mina@gmail.com.
Předem děkujeme. 


l
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Lexik – vzdělávání ve zkratce
Léto klepe na dveře, a tak při předprázdni‑
novém shonu jen ve zkratce, na jaké aktivi‑
ty se můžete hlásit již nyní:
Nové kurzy pro profesionální chůvy
od června
n AKREDITOVANÝ kurz (MŠMT) pro
kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení po‑
vinné školní docházky. Pokud jste na úřadě
práce, můžete si zažádat o proplacení toho‑
to rekvalifikačního kurzu. Tento kurz vás
připraví na státní zkoušku, garantovanou
MPSV, dle Národní soustavy kvalifikací.
Zkouška vám umožní založit si vázanou
živnost i pro děti mladší 3 let, otevřít vlast‑
ní dětskou skupinu, věnovat se hlídání dětí
profesionálně, popřípadě najít uplatnění
v jeslích nebo ve školce.
n Neakreditovaný kurz je časově méně ná‑
ročný, pohodlně při studiu stihnete chodit
do práce, protože se jedná více o samostu‑
dium na základě e-learningu a prezenční
dny jsou pořádány o víkendech.
Intenzivní angličtina před dovolenou
pro dospělé
n Pro mírně a středně pokročilé – od 26. 6.
do 1. 7. 2016. Intenzivní kurz od pondělí

do pátku, 4 vyučovací hodiny od 9.00
do 12.30 denně.
Příměstské tábory pro děti
– sportovně turistický tábor s ang‑
ličtinou od 15. 8. 2016
n Rozjezd před školou (čeština a matema‑
tika) od 15. 8. 2016
n Rozjezd před školou (čeština a angličti‑
na) – od 22. 8. 2016
n Novinářský tábor – od 22. 8. 2016
n Malý objevitel s tvořivou angličtinkou
(pro předškoláky a malé školáky) –
od 29. 8. 2016
n Speciální tvoření (pro předškoláky
a malé školáky) – od 22. 8. 2016
n SOS

Další informace a podrobnosti o jednot‑
livých akcích se dozvíte na našem webu
www.lexik.cz.
V případě jakýchkoli dotazů pište
na info@lexik.cz nebo volejte na telefon
739 035 000. Budeme se těšit na setkávání
l
s vámi i vašimi dětmi! 


Za kolektiv Lexiku
Mgr. Lenka Červenková

Divadelní večer na půdě
Středočeského muzea
Dne 1. června proběhlo vystoupení divadelních kroužků Sdružení Roztoč, včetně divadelních představení Lichožrouti (Dramaťák)
a O vačici, která se nesmála (Cára Carara),
oceněných na přehlídce v Novém Strašecí.
Půda byla naplněna pyšnými rodiči, kteří
na konci ocenili děti bouřlivým potleskem.

V letu – výstavy
výtvarných kroužků
Přehlídka celoroční činnosti výtvarných
kroužků sdružení Roztoč
Zveme vás na výstavu výtvarných kroužků
Semišová myš, Barevný ateliér a Keramika,
nazvanou V letu.
• Kdy: 9. června 13.30–15.30
12. června 16.00–18.00
• Kde: na půdě Středočeského muzea
v Roztokách

l

INZERCE

BAREVNÝ TISK
2,50 Kč/A4

AKC

E

Cena bez DPH

Brandejsovo náměstí 1219/1 | Praha-Suchdol
tel. 220 920 621 | obchod@powerprint.cz
otevírací doba po–čt 8–18 (pá do 17 hodin)

Platí od 100 ks A4
Dodání 3 pracovní dny

ČERVEN 2016

27

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Zprávy ze Sdružení Roztoč
Ocenění výtvarných kroužků na 44. mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice 2016
V letošním roce děti z výtvarných ateliérů
získaly dvě čestná uznání. Je to opravdu
velký úspěch, neboť porota vybírala
z 5050 prací z 335 organizací a škol z České
republiky (celkový počet zaregistrovaných
prací byl 18 075 ze 77 zemí) a udělila jen
674 ocenění (69 individuálních medailí,
1 medaile za kolektivní práci, 40 medailí
školám za kolekce a 564 čestných uznání).
Výsledkovou listinu včetně fotografií oceně‑
ných prací naleznete na webu Roztoče.
Oceněno bylo kolektivní dílo ABECEDA
dětí z ateliéru Semišová myš (Dora Tichá)
a obraz PTÁK Filipa Zavázala z Barevného
ateliéru (Alena Trávníčková). Gratulujeme!
Přehled kroužků a kurzů pro příští školní rok
n Animační obor
u Animace pro začátečníky, středně pokro‑
čilé i pokročilé (7–100 let)

Léto v Rožálku

Blíží se čas prázdnin a i v mateřském centru
bude během léta pozměněn harmonogram
kroužků. V červenci bude Rožálek zavřený,
v srpnu se ale můžete těšit na dva tematic‑
ké týdny prázdninových aktivit. Od 1. do
5. srpna pořádáme Plavecký a pohybový tý‑
den a od 8. do 12. srpna Týden řemesel plný
výletů a řemeslných dílen v blízkém i vzdá‑
lenějším okolí. Na obě akce je nutná rezer‑
vace předem. Na druhou polovinu srpna
připravujeme tradiční Cestu za pokladem.
Pro bližší informace sledujte naše webové
a nově i facebookové stránky.

workshop pro rodiče s dětmi
obor
u Pimprlata (6–7 let) u Dramaťák (8–12 let)
u Dramaťák Cára carara (uzavřená skupi‑
na) u Dramaťák Suchdol (7–12 let)
n Hudební obor
u Hrátky s flétničkou (5–12 let) u Sboreček
(5–13 let) u Hrajeme v kapele (7–15 let)
u Housle (7–100 let) u Klavír (6–100 let)
u Africké bubny pro začátečníky i pokroči‑
lé (mládež a dospělí)
n Taneční a pohybový obor
u Tanečky a zpívání pro nejmenší s rodiči
(1,5–3 roky) u V pohybu (3–7 let) u Tvoři‑
vá taneční výchova a scénický tanec (7–12 let)
u Folklórní soubor Roztoč Kolečko (7–12 let)
u Ranní probouzení jógou (dospělí) u Jóga
(mládež a dospělí) u Žonglování (10–18 let)
n Výtvarný obor
u Semišová myš (7–12 let, 9–15 let, mládež
a dospělí) u Barevný ateliér (5–12 let) u Ke‑
ramika (5–12 let) u Dílny mozaikování

(mládež a dospělí) u Výtvarný ateliér Arto‑
mat Suchdol (7–12 let) u Fotografické tema‑
tické workshopy (mládež a dospělí)

Všem našim návštěvníkům a příznivcům
děkujeme za podporu v tomto školním
roce a přejeme příjemné léto. 
Za celý tým MC Rožálek

n návštěva

u Animační

n Dramatický

Eva Tluková, Vendula Bromovská a Simona Mádlová

Roztocké mateřské centrum

vás zve letos již potřetí na
TÝDEN ŘEMESEL
Kdy: 8.–12. srpna 2016 od 9 do 16 hod.
Program:
n keramická dílna
n návštěva ekofarmy

Poděkování
V pondělí 30. 5. 2016 vyrazili žáci 4 tříd
(1. D, 2. C, 2. F, 3. D) roztocké základní školy
na dlouho očekávanou školu v přírodě do šumavského Srní. Bohužel si krásné přírody
a plavání užívali necelé dva dny. Mnoho dětí
náhle postihly poměrně závažné žaludeční
a střevní komplikace. Z 90 dětí, které se
školy v přírodě zúčastnily, bylo několik desítek žáků v noci z úterý na středu sanitkami
rozvezeno do nemocnic v Klatovech, Sušici,
Plzni a zřejmě i Strakonic. Tuto skutečnost
jste mnozí zřejmě zaznamenali v televizním
zpravodajství.
Musím konstatovat jako rodič jednoho
z hospitalizovaných dětí, že přestože to byla
poměrně krizová situace, při které by mnozí
zpanikařili, tým pedagogů a vychovatelek,
doprovázejících naše děti, situaci zvládl
na jedničku s hvězdičkou. Během celé noci
jsme byli průběžně informováni, co se se
kterým žákem děje, případně kam byl převezen. Ještě ve 4 hodiny ráno mi paní učitelka
Kovaříková, vracející se z plzeňské infekční
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Rezervace míst v kroužcích pro ty, kteří
již chodili, i přihlášení do kroužků a kurzů
pro nové zájemce probíhá během června
přes web Sdružení Roztoč. Zápis je tradič‑
ně na začátku září. Je na něm možné získat
více informací o kroužku a setkat se s lek‑
tory. Více informací a předběžný rozvrh
hodin najdete na webu www.roztoc.cz
Zahradní slavnost 23. června
Srdečně Vás zveme na Zahradní slavnost,
která se bude konat 23. června na Levém
Hradci. Proběhne na ní ukázka toho nejlepšího, co ve Sdružení Roztoč během
l
školního roku vzniklo. 
Za Sdružení Roztoč

Kateřina Korychová

řemeslné vesničky Botanicus
v Lysé nad Labem
n výroba smaltovaného hrnečku v umělec‑
ké dílně Smaltum
n prohlídka úlů s ochutnávkou medu
Cena 2000 Kč za celý týden, 500 Kč
za jednotlivé dny.
Rezervace nutná: 737 507 532, 773 245 147


l

Na děti se těší

Simona Mádlová, Vendulka Bromovská
a Eva Tluková.

Příměstský tábor v Roztokách
kliniky, kam doprovázela některé z dětí, posílala informace o stavu dcery. A od brzkého
rána odbavovala ostatní žáky, pro které si
rodiče přijeli na zrušenou školu v přírodě.
Postarala se spolu se svými kolegyněmi také
o zavazadla hospitalizovaných dětí. Nyní
mám informace, že jsou děti ve výrazně lepším stavu a doma. Příčiny této epidemie šetří
Krajská hygienická stanice v Plzni.

Vážení rodiče, i pro letošní rok pro
Vaše ratolesti chystáme příměstský
tábor s všeobecným zaměřením.
Čeká nás zajímavé putování na téma
Šmoulové! Zkušení vedoucí se
na Vás těší.

Takže ještě jednou moc děkuji i jménem
ostatních rodičů paní učitelce Janouškové,
Hroudové, Kovaříkové, Hamissové a paní
vychovatelce Zapletalové, Kejmarové, Pasztorové, Srpové a Denkové. Díky vzájemné
spolupráci všech výše jmenovaných učitelek
a vychovatelek byla celá situace zvládnuta
velmi dobře.

Vhodné pro děti 5 až 12 let

Dovolte mi poděkovat i jménem zastupitelů
města Roztoky, mnoho mých kolegů má také
děti v roztocké škole a můžeme být pyšní
na její zaměstnance. 
l
			

Termín 11.–15. července 2016

Program 8.00–17.00,
obědy a svačiny jsou zajištěny
Zázemí v ZŠ Roztoky,
program bude přizpůsoben počasí.
Přihlášky a informace na
www.study21.cz
jakub.rozkydal@study21.cz,
tel. 725 891 424

Ing. Petr Flek

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Atletika dětí – TJ Sokol Roztoky
Přípravka a mladší žactvo atletického oddílu TJ Sokol Roztoky
zahájily sezonu 2016 závody ve Staré Boleslavi a v Berouně.

korunována skvělými výkony a skvělými
závodnickými momenty.
Vítězové jednotlivých kategorií Svatojiřského přespoláčku:
Martin Šebek
300 m	 01:02,7
Barbora Vaňková
300 m	 01:01,6
Aneta Hanousková
600 m	 02:09,0
Alžběta Matasová
900 m	 03:33,0
Ondřej Čurda
900 m	 03:36,8
Kateřina Čermáková 1200 m	 04:38,6
Šimon Humpl
1200 m	 04:19,7
Kategorie open:
Jiří Kašpar
1200 m 	 04:07,4

Oddíl přípravkyv Berouně

Před dvěma lety jsem psal o tom, že pokud
Ondra Čurda, Martin Píka, Vojta Antoš,
Eliška Černá a další vydrží u atletiky, bu‑
dou jejich výkony porovnatelné se středo‑
českou závodní špičkou. Dnes tato slova
mohu dvojnásob podtrhnout – Vojta An‑
toš 2. místo ve skoku vysokém, Ondra Čur‑
da v první desítce mezi 250 závodníky pří‑
pravek…V atletice, coby královně sportů,
platí dvojnásob, že píle a vytrvalost přiná‑
šejí své ovoce.

Velkým potěšením pro trenéry, rodiče a fa‑
noušky atletiky je, že přicházejí další atle‑
tické ročníky – Anetka Hanousková, Barča
Vaňková, sourozenci Cedidlovi a Martin
Šebek mají rozhodně atletický talent a chuť
do závodění. Pokud vydrží, určitě o nich
uslyšíme.
Kromě zmíněných závodů pořádal oddíl
také 2. Svatojiřský přespoláček. Účast cca
70 roztockých dětí, rodičů a trenéra byla

Pro příští atletickou sezonu 2016/2017
rádi doplníme naše řady o děti ročník 2008
a starší. Kontakty na trenéry naleznete
na www.majova-atletika.wz.cz.
Velké poděkování Sokolu Roztoky, měs‑
tu Roztoky a všem rodičům atletů za konti‑
nuální podporu. Moc rád bych také podě‑
koval zaměstnancům firmy EATON
v Roztokách, kteří pomohli s údržbou drá‑
hy. Na jejich práci si při každém tréninku
vzpomeneme. Díky!
Bylo by skvělé, pokud by vyšlo Sokolu
ve spolupráci s městem postavit tartano‑
vou dráhu. To by bylo něco… 
l
Martin Matas

asistent hlavní trenérky

SK Roztoky, jaro 2016
Vážení přátelé, jarní část fotbalové sezony 2015/2016 právě vrcholí.
Chtěl bych Vás seznámit s tím, jak si naše jednotlivá mužstva vedou.

Áčko hraje první sezonu okresní přebor.
Vede si se střídavými úspěchy poměrně
dobře. Drží se v klidné, střední části tabul‑
ky, bez ambicí na přední umístění, ale také
bez starostí s případnou záchranou. Po‑
znali jsme, co nás čeká, a můžeme se v kli‑
du připravit na příští sezonu.
Béčko nás svými výkony hodně překvapilo.
V současnosti figuruje na třetím místě IV. tří‑
dy. Umístění „na bedně“ po skončení sezony
budeme všichni považovat za velký úspěch
a právem našemu béčku gratulovat. Nutno
podotknout, že toto umístění vybojovali pou‑
ze s minimálním přispěním hráčů Áčka.
Dorost v I. třídě Středočeského kraje
odehrál solidní sezonu a umístí se ve stře‑
du tabulky. Jsme rádi, že pánové tuto sou‑
těž udrželi i pro nastávající sezonu. Za to
patří všem hráčům a trenérům dík.
Mladší žáci odehráli svoji soutěž také se
střídavými úspěchy a skončí pravděpodob‑
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ně na bramborovém, čtvrtém místě. Proto‑
že jsme však patřili věkově spíš k mladším
mužstvům, budou spolu kluci pokračovat
i v nadcházející sezoně, kde by měli zúročit
letošní zkušenosti a zaútočit na přední
umístění.
Starší přípravka to měla trošku těžší.
Kluci si zvykají na nové, moderní trénin‑
kové metody. Výsledky se začínají pomalu
projevovat, takže se v příští sezoně máme
určitě na co těšit. Držíme palce.
Mladší přípravka a minipřípravka nám
dělají největší radost. Jejich A a B mužstva
ovládla naprosto přesvědčivě svoji skupinu
okresního přeboru. Začala se projevovat
práce trenérů, kluky fotbal baví, výsledky
se dostavují. O budoucnost fotbalu v Roz‑
tokách se určitě nemusíme obávat. Jedinou
malou kaňkou je rozhodnutí některých
trenérů o ukončení své činnosti u mladší
přípravky. Mrzí nás to, ale nedá se nic dě‑

lat. Za odvedenou práci jim patří velké po‑
děkování.
Takže letošní sezona splnila naše očeká‑
vání a můžeme se pomalu těšit na prázdni‑
ny a sezonu příští.
Chtěl bych touto cestou požádat koho‑
koli z těch, komu není osud fotbalu v Roz‑
tokách lhostejný, aby nám přišel pomoci
s trénováním našich mládežnických muž‑
stev. Jak už jsem zmínil, končí někteří tre‑
néři mladší přípravky, potřebujeme trené‑
ra pro dorost a také potřebujeme doplnit
trenérská místa u mladších žáků. Kdo by
měl zájem, zavolejte, přijďte na hřiště, urči‑
tě se domluvíme.
Na závěr ještě pozvánka na koncert roc‑
kové skupiny MOP, který se uskuteční
v sobotu 25. 6. na hřišti v Roztokách
na závěr tradiční Dokopné. Každý je ví‑
tán. Plakát je na jiném místě tohoto čísla
l
Odrazu. 
Ing. Tomáš Novotný

prezident SK Roztoky
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SOUKROMÁ INZERCE
n Nabízím

pronájem zděné řadové garáže
v Masarykově ulici v Roztokách. Garáž je
bez elektřiny, plocha cca 20 m2, s montážní
jámou a větracím oknem. Tel. 606 627 052
n Dětské jízdní kolo vel. 20 Genesis, lehký
hliníkový rám, Suntour vidlice, kvalitní
Shimano komponenty, Tektro brzdy, blat‑
níky, stojánek, výborný stav PC 10 400 Kč,
NC 5000 Kč. Tel. 777 564 120
n Dětský šlapací traktor JOHN DEER, věk.
kategorie 3–8 let, boční nakládací lžíce,
sklápěcí vlečka, velmi dobrý stav, po jed‑
nom dítěti, PC 8500 Kč, NC 3000 Kč.
Tel. 777 564 120
n Prodám dětskou přilbu na kolo modré
barvy, značka Bell, nebouraná a nepoško‑
zená, cena 250 Kč. Tel. 777 564120
n Prodám dětské nastavitelné kolečkové
brusle Spitfire, vel. 33–36,5 či 21–23 cm
délka stélky, černá barva, pevné, textilní,
zavazovací + jedna přezka, abec 5, cena
700 Kč. Tel. 777 564 120
n Pronajmu byt 2+kk, nezařízený v Rozto‑
kách. Tel. 736 674 553
n Prodám zahradu v Žalově.
Tel. 603 705 944
n Koupím byt v Roztokách – garsonka,
1+kk, 1+1. Nejsem realitka, hledám byt
pro tchyni. Tel. 777 282 720, david.kuce‑
ra75@email.cz

n Koupím

auto do 50 000 Kč, tel. + SMS:
777 282 720
n Prodám plechovou garáž – centrum Roz‑
tok. Tel. 220 910 202 – večer
n Hledám paní na občasné hlídání a osob‑
ní hygienu seniora. Nejlépe s prací soci‑
álních služeb. Cena dohodou.
Tel. 728 705 585
n Vyměním RD za 3+kk nebo 2+1 + dopla‑
tek. Roztoky. Tel. 777 781 768
n Prodám přístroj na hydroterapii STS‑
-CASTCON, nový nepoužívaný rošt. Pů‑
vodní cena 15 000 Kč, nyní 5000 Kč.
Tel. 603 752 229
n Prosím hodného a poctivého nálezce,
který nalezl ve čtvrtek 26. 5. u autobusové
zastávky Tyršovo náměstí památeční náuš‑
nici v podobě kroužku, o její vrácení. Pře‑
dem děkuji. Tel. 721 503 888, 602 594 110
n Prodám dětský spacák Husky Kids,mod‑
ré barvy, duté vlákno, komfort 5 °C, nej‑
nižší teplota –8 °C, velikost 170 cm x
70 cm, hmotnost 1,3 kg, výborný stav,
vhodný na tábor, cena 750 Kč.
Tel. 777 564 120
n Prodám pánský MTB Rock Machine, alu
rám, DeoreLX, vypínací vidlice, comp,
náhr. VP pedály, perfektní stav 6500 Kč;
škrabadlo pro kočku 3patrové 600 Kč; tre‑
kingové hole nastavitelné 200 Kč; autono‑

sič na lyže / prkno / na příčníky 500 Kč;
4 zahradní křesla kov. à 250 Kč.
Tel. 731 160 280
n Včelí med přímo od včelaře obdržíte
ve Vidimově ul. č. 607, Roztoky,
tel. 220 911 665, vhodné předem zavolat,
možno i večer.
n ZHUBNĚTE DO PLAVEK – RYCHLE
BEZ JO-JO EFEKTU! Nově otevřená DIE‑
TOLOGICKÁ poradna It’s My life! v cent‑
ru P.I.H.A. (proti Pekárně), Jungmannova
255, Roztoky. Díky specifické stravě vám
zajistíme, že hubnutí proběhne rychle, ale
přitom zdravě, pouze z tukové hmoty (ni‑
koli ze svalové). Za pomoci speciálního
přístroje budeme celý průběh pečlivě kont‑
rolovat. Výsledek – estetické zhubnutí jako
při cvičení. Objednejte se na nezávislou
konzultaci na tel. 737 210 220.
n Prodám dvě chlapecká jízdní kola zn.
Author a Madison a dívčí kolo zn. Rock
Machine. Cena à 600 Kč. Tel. 606 893 292
n Hledám studenta/ku pro školní rok
2016/17, která by docházela 2x týdně,
v odpoledních hodinách, doučovat, pro‑
cvičovat učení 5. třídy s mou dcerou. Byd‑
líme v Jungmannově ulici. Nabízím 200 Kč
za hodinu. Prosím zájemci volejte na
tel. 602 799 266, v odp. hodinách.
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INZERCE

Pročpak trmácet se pěšky?
Máme pro Vás

ŽALUZIE

KOLOBĚŽKY!
Nově otevřená půjčovna koloběžek Vás
zve k vyzkoušení nevšedního zážitku
– jízdy na koloběžce Kostka Hill 2.
Chcete být fit, užít si zábavu a
vidět okolí našeho města z jiného
úhlu?
Zavolejte, a pak už jen přijďte
vyzvednout stroj! Jsme kousek od Tesca.

+420 775 284 164
www.kolobezky-roztoky.webnode.cz

SÍTĚ PROTI HMYZU
Kvalitní a odborná montáž

přímo od výrobce!
Záruka 36 měsíců!

24 let

stejné IČO
stejná adresa
stejný kontakt

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

777 208 491 · info@har.cz
www.har.cz
Po předložení
tohoto inzerátu
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SLEVA 30 % z montáže.
ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
10.12.15

12:35

INZERCE

UVAŽUJETE O KOUPI NEBO VLASTNÍTE NEMOVITOST ?

ARCHITEKTONICKÉ STUDIE │ NÁVRHY REKONSTRUKCÍ
ANALÝZY PORUCH │ OPONENTURY ÚZEMNÍCH PLÁNŮ
PODPORA TRANSAKCÍ │ PROJEKTY ZAHRAD

OZVĚTE SE NÁM A MY VÁM POMŮŽEME S VAŠÍ NEMOVITOSTÍ!
Ing.arch. Z. VÁVRA │ Ing.arch. R. VÁVROVÁ │ info@bdxarch.com
m: 724 505 067 │ m: 776 699 184 │ AUTORIZACE ČKA č. 04 416
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PNEUSERVIS
Přílepská 1233 Roztoky

Prodej pneumatik a disků všech značek, typů a rozměrů: auto, moto, nákladní, stavební, hobby, spec.
Provádíme odbornou montáž a opravy pneu na
nejmodernějších strojích s nejmodernějšími technologiemi. Odborná konzultace pří výběru nabízeného zboží. Nabízíme uskladnění i kompletních
sad kol a jejich servis. Prodej příslušenství. Přímé
zastoupení prémiových značek pneumatik a disků.
KONTAKT: Lumír Novotný
774115334
Bohumil Houser 731151341

lumir.novotny@autohouser.cz
prodej a servis 220911128

petr.houser@autohouser.cz
www.autohouser.cz

AUTOSERVIS
Přílepská 1707 Roztoky

Zajistíme pro vás STK včetně měření EMISÍ.
Opravy vozů všech značek.
Mechanické opravy, autoelektrika, servisní prohlídky po najetých kilometrech, výměny olejů, diagnostika, výměny čelních i ostatních skel, servis klimatizace a dezinfekce ozónem, montáž příslušenství
a zabezpečení vozů, opravy brzd, výměny výfuků,
opravy podvozků, výměny tlumičů pérování a další.
Zajistíme pro vás opravu havarovaného vozu včetně kompletního zastupování v jednání s pojišťovnou. Seřídíme geometrii vašeho vozu na nejmodernějším 3D zařízení. Zapůjčení náhradního vozu.
KONTAKT: Josef Čížkovský 731151334 Miroslav Vejbora 731862462 STK EMISE 233910042 servis@autohouser.cz www.autohouser.cz

AUTODÍLY
Přílepská 1233 Roztoky

Velkoobchod a maloobchod
Prodáváme široký sortiment náhradních dílů na
většinu automobilů ve spolupráci se značkovými i
neznačkovými dodavateli. Naši hlavní dodavatelé
jsou: AUTO KELLY, APM, ACI, STAHLGRUBER,
AŠ FINANCIAL, STUALARM a další. Po dohodě
zajistíme i originální náhradní díly.
Samozřejmostí je dovoz až do vaší dílny.
KONTAKT: Martin Franc

739465534, 731151337 martin.franc@autohouser.cz

