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Jakkoli jsme se snažili Odraz co nejdéle uchránit od předvolebních výstřelů z nejrůznějších Auror či jiných válečných
plavidel, v tomto čísle jejich burácení rezonuje tak výrazně,
že jsme je shrnuli do tématu měsíce. Ve spojení s článkem
pana Boloňského, který o volbách píše s nadhledem a letitou
zkušeností, tvoří pozoruhodný celek.
Přidal bych jenom citát z básnické skladby Křest svatého
Vladimíra od Karla Havlíčka Borovského:
„Tak to chodí na tom světě,
každou chvíli jinak,
dneska ctí tě za svatého,
zítra budeš sviňák.“
Naštěstí žije město i nepolitickými akcemi. K oslavě Dne dětí, jež se konala až
po uzávěrce tohoto čísla, se ještě vrátíme o prázdninách, už jenom proto, abychom
poděkovali sponzorům a vyslovili obdiv rodičům a dětem, které neodradila ani
bouřka s průtrží mračen.
A řada neméně pěkných akcí nás ještě v červnu čeká, však se o nich dále v čísle
dočtete.
Přejeme vám s celou redakční radou pěkný a klidný začátek léta i prázdnin. Aby
ten titulek, vypůjčený z dávného hitu dnes již zapomenuté Lilky Ročákové, doplnil
l
i druhý verš: ... tak jak léto má být. 
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dovolte mi i v tomto vydání několik
informací z dění v našem městě.

Do školek všichni tříletí

Díky dlouhodobé snaze a koncepčnímu řízení jsme po mnoha letech konečně dosáhli stanoveného cíle. V příjímacím řízení
do našich mateřských škol byly přijaty
všechny děti, které budou k zahájení
školního roku starší tří let. Když jsme
před téměř osmi lety přebírali vedení radnice, nebylo do školek přijato výrazně více
než sto dětí. Doufám, že se nám na podzim
podaří otevřít ještě novou školku za úřadem. Díky tomu budeme v okolí Prahy jednou z mála výjimek, kde se do městských
školek dostanou i děti mladší tří let. Všem,
kteří se na tom po celou dobu spolupodíleli, moc děkuji.

Dopravní obslužnost

Jako vlastně každý rok i letos jsem zadal
ROPIDu vypracovat tzv. dopravní průzkumy. Z tohoto šetření vždy vyplyne, jak je
který spoj všech autobusových linek vytížený. Až na základě těchto průzkumů můžeme jednat s ROPIDem a dalšími obcemi
(zejména s Prahou) o posílení konkrétních
spojů. Ačkoliv z nich kupodivu nevyplynu-

lo přetížení některých spojů (zvláště v ranní
špičce jsem se tomu hodně divil), jsem rád,
že rada města odsouhlasila kroky, které
povedou k tomu, aby od září přibyly dva
spoje v ranní špičce směrem do Prahy
a další dva spoje v průběhu odpoledne
směrem do Roztok. Obojí se týká linky
č. 340, která zajíždí do Žalova. Nechali jsme
si zpracovat i další podklady, jež by mohly
rozšířit počet spojů o nedělích a o svátcích.
Dobrá zpráva je, že od července bude autobus linky č. 359 zastavovat u Lidlu v Horoměřicích (za to patří dík předsedovi dopravní komise Michalovi Přikrylovi).
Mám pocit, že se někteří snaží navodit
pocit, že se v problematice dopravní obslužnosti doposud nic nedělo. Není tomu
tak. Za posledních necelých osm let se nám
podařilo dosáhnout posílení vlaků na Masarykovo nádraží o 20 spojů, do Libně
o 5 spojů a autobusů o 12 spojů denně
(vždy dohromady v obou směrech).

Volby se blíží

do podzimních komunálních voleb ještě
vyjdou, je a nepochybně bude velmi znát,
že se tyto volby kvapem blíží, proto si dovolím stručnou poznámku. Kritika a konkurence je potřeba. Měla by ale být věcná
a měly by se používat srozumitelné argumenty. Ne vše, co v si přečteme v Odrazu
a co slýcháme v ulicích, takové skutečně
je. Moudrý člověk rozpozná, kdo jen kritizuje a planě slibuje pár měsíců či týdnů
před volbami a kdo skutečně pro naše
město nebo naše spoluobčany něco konkrétního udělal. Na závěr si dovolím ocitovat profesora Piťhu: „Předvolební zápasníci ve stále volnějším stylu užívají
divné podpásové údery a chvaty, házejí
blátem a hnojem, že to, s prominutím,
prosmrdí celé ovzduší. Měli bychom si
zachovat klidný úsudek.“
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S přáním klidného úsudku všem
Jan Jakob
starosta města Roztoky

Žalovští a roztočtí občané jsou moudří.
Na tomto vydání Odrazu i na těch, které

Květnová rada s bezmála pětatřiceti body trvala víc než pět hodin
Radní se sešli v kompletní sestavě a věnovali se záměru
Okrašlovacího spolku vysadit lípu republiky na Levém Hradci. Rada se rozhodla záměr finančně podpořit s tím, že půjde o společně organizovanou akci města a spolku k výročí
vzniku ČSR.
Radní zadali studii k obnově cesty mezi
historickými vilami a horními Roztoky.
Studii zpracuje arch. Tomáš Effler, který se
významně podílel na přípravě obnovy historické vily č. 125.
Rada se seznámila s průzkumy přepravní situace vypracovanými ROPIDem a požádala ROPID, aby od září posílil dva ranní
a dva odpolední spoje v přepravní špičce,
navrhl jízdní řád a odpovídající náklady
pro zavedení dopoledních spojů o nedělích
a svátcích, a také o to, aby byly sjednoceny
intervaly odjezdu linek 340 a 350.
Rada vzala na vědomí výrok nezávislého
auditora ke stavu účetnictví v roce 2017.
Městská rada dále souhlasila s odměnami
pro skupinu učitelů a komisařů, kteří se
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podíleli na obsáhlé analýze kapacitního
etc. stavu roztocké školy.
Radní nesouhlasili se zřízením vyhrazeného parkovacího stání v Třebízského
ulici a požádali odbor správy města o návrh dopravních opatření v této ulici.
Pevně zařazeným a obsáhlým bodem
byla návštěva vrchního strážníka roztocké
policie. Radní vyslovili nespokojenost
s tím, že (nejen) v prostoru u kašny na náměstí často parkují osobní automobily bez
řádného důvodu, a požádali policii o větší
aktivitu. Radní se usnesli, že policie musí
mít služební vozy vybaveny GPS se záznamem pohybu.
Rada vzala na vědomí protokoly z finančních kontrol ve škole a ve školkách

a uložila vedení školských zařízení, aby zajistilo nápravu nedostatků v protokolech
zmíněných.
Dále radní schválili odměny komisařům
ze všech komisí obce, kvitovali možnost
dotace na získání kompostérů – a také se
zabývali psími lejny. Ztotožnili se s podněty občanů a stanoviskem odboru životního
prostředí a uložili šéfovi Technických služeb, aby do konce července zajistil rozmístění dalších odpadkových košů a také košů
na psí výkaly podle pokynů odboru životního prostředí.
Následoval blok výpůjček a nájmů a také
úkol pro Technické služby, totiž instalovat
dvě sběrná místa v oblasti Solníků.
Novým zhotovitelem časopisu Odraz
bude firma Typos z Plzně, která vyhrála
výběrové řízení.
Nenadálým zásekem do obecních financí je potřeba nové střechy na základní škole. Radní schválili zadávací dokumentaci
pro zakázku malého rozsahu. Střecha by
měla mít barvu odpovídající přibližně té

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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stávající a nové tašky by měly být bytelné,
ale lehčí než ty současné.
Modernizace vytápění se na podzim dočká mateřská školka ve Spěšného – radní
schválili zadávací podmínky a uložili odboru správy města vyhlásit v této věci soutěž. Stejně tak učinili i stran komunikace
v Horově ulici.
Finančního příspěvku 40 000 Kč se dočká
Středočeské muzeum. A pak už následoval
jen blok zápisů z komisí, redakční rady
a navýšení kapacity školky ve Spěšného.
Jednání bylo ukončeno v deset hodin,
po více než pěti hodinách, a radní se rozešli
v míru do svých domovů.

Městská rada zasedla ještě jednou mimořádně na samém konci května, těsně
před zastupitelstvem, a projednala několik pozoruhodných bodů.
Rada schválila, aby pověřencem pro
ochranu osobních údajů (stále skloňované GPDR) byla firma iNEWolnline.
Schválila též výběrové řízení na dodávku
a instalaci nábytku pro nové třídy základní školy, kývla na odměnu paní ředitelce mateřské školky ve Spěšného ulici
a v tomto bloku souhlasila také s vypsáním výběrového řízení pro mateřskou
školku pro 33 dětí v Jungmannově
ulici.

O čem jednalo květnové zastupitelstvo

I na květnovém zasedání jsme věnovali čas
problematice základní školy. Pracovní skupina prezentovala průběžné výsledky svých
propočtů budoucí potřebné kapacity školy.
Zastupitelstvo také rozhodlo o vypracování prostorové studie přístavby školy Roztoky se zapracováním trafostanice u Havlíčkovy ulice a zahájením prací na projektové
dokumentaci přeložení trafostanice. To by
mohla být jedna z variant (podobně jako
kontejnerová budova), díky níž bude překonáno období, než bude kapacita vyřešena trvale. O tom, jakou cestou se vydáme,
rozhodne červnové zasedání zastupitelstva.
Do nájemní smlouvy se základní školou
byl zahrnut i nově nabytý pozemek v okolí
zmíněné trafostanice, tak aby tento pozemek mohla škola využívat.

Závěrečný účet města

Byla schválena účetní závěrka a závěrečný
účet města za rok 2017. Kontrola z kraje
měla některé drobné připomínky (např.
čas zúčtování pozemků či průběh inventarizace), které již byly napraveny nebo napraveny budou do příští kontroly.

je potřeba pro rekonstrukci průtahu městem. Dále zastupitelstvo projevilo zájem
v budoucnu koupit jeden pozemek pod
místní komunikací, který nyní vlastní České dráhy.
Zastupitelstvo souhlasilo s vyřazením
bývalé silnice do Prahy ze silniční sítě
z druhé kategorie, čímž se stane místní komunikací.

Volby

I v příštím volebním období bude mít naše
zastupitelstvo 21 členů. Je to tradiční počet,
který umožňuje zřízení sedmičlenné rady
města.

Ostatní

Zastupitelstvo schválilo dar obce Úholičky
určený na podporu sportovní činnosti
mládeže. Zároveň tuto částku poskytlo
jako dar Sokolu. V neposlední řadě byl diskutován stav koryta Žalovského potoka,
informace o jednání se společností Ekospol
či praktické fungování nového ustanovení
statutu časopisu Odraz.


l

Majetkové záležitosti

Zastupitelstvo rozhodlo o úplatném zřízení tzv. práva stavby, čímž po právní
stránce vyřešilo situaci, kdy město vlastní pozemek a soukromý vlastník stavbu
na něm.
Bylo projednáno duplicitní vlastnictví
jednoho pozemku o velikosti 25 m2, který
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Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tomáš Novotný
místostarosta

Kapková závlaha – 
nejvhodnější závlaha

Zastupitelé se seznámili s novým systémem Usneseni.cz,
díky němuž bude snadnější a přehlednější nejen hlasování
a průběh zasedání, ale i příprava na něj a zpětná kontrola
plnění usnesení.

Škola

Vedoucí městské knihovny radě postoupil
návrh na studii objektu nové městské
knihovny a rada se vyslovila pro to, aby pro
obec tuto studii vypracoval arch A. Brotánek. Budova by měla pomoci vyřešit i nedostatečné kapacity radnice a zbavit úzkosti toho občana, který se bojí, že mu naše
l
obstarožní knihovna padá na hlavu. 

Odbor životního
prostředí v rámci
pilotního projektu
letos zakoupil
několik mobilních
zavlažovacích
vaků. Chtěli
bychom tím
zkvalitnit zálivku
pro nové výsadby
v našem městě.
Možná jste již rozmístění zelených
vaků zaznamenali. Obvykle sázíme
nové stromy o obvodu kmínku 14 až
16 centimetrů nebo 16 až 18 centimetrů a u takových stromků by měla
být dodržena zálivka o objemu cca
60 litrů na jedno zalití.
Při běžném zalévání se všechna
voda nestačí optimálně vstřebat,
rozlévá se po okolí a není rostlinami
plně využita. Nejvhodnější formou
zalévání je právě kapková závlaha,
která funguje na postupném uvolňování vody, jež proniká hlouběji
ke kořenům a zabraňuje zbytečnému
vypařování.
Jedná se o extrémně odolné zavlažovací vaky, které zajistí postupnou
dotaci vody ke stromu. Voda je pak
uvolňována po dobu 5 až 9 hodin.
Vaky lze použít i na větší a starší
stromy spojením 2 až 3 vaků dohromady. Díky zakoupeným vakům
bychom chtěli docílit kvalitnější zálivky, přehledu o jejím aplikovaném
množství, úspory vody a úspory času
zaměstnanců, kteří vaky plní. Instalace je velmi snadná na principu zipu.
Letošní sezona je pro nás zkušební,
pokud se vaky osvědčí, budeme v jejich používání pokračovat a počet
l
postupně navyšovat. 
Za odbor životního prostředí

Markéta Burgetová, Radka Reváková
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Přechod

Přechod pro chodce je poměrně nezajímavá věc. Nikoli
na krajské komunikaci, která vede skrz naši obec.
Na Panenské nad Tescem, bráno od Roztok, měl být už dávno a obyvatelé tamní
lokality po něm oprávněně volali. Před pár
lety na ně jeden z bývalých úředníků našeho města neměl čas a odmítl se věcí zabý-

vat, přestože přebíhání místa jen „na rozhlédnutí“ nebylo bezpečné.
Přechod ale už máme, sláva. Budoval se
dost dlouho, ještě déle ale trvalo, než jsme
získali všechna razítka a povolení. Deset

měsíců papírové války. Bez nich bychom
se do stavby samo sebou nemohli pustit.
Místo určila policie, má k tomu své metody.
Za trpělivost a součinnost při tomto počinu děkuji šéfovi správy města Petru Skřivanovi i realizační firmě. 
l
Tomáš Novotný

místostarosta

Procházka s inspekcí
Pracovníci inspekce životního prostředí
přijeli na konci května zkontrolovat, jaký je
stav stromořadí nad vodojemem. Laskavý
čtenář si vzpomene na jisté vzrušení, které,
mohutně a pravidelně přiživováno několika náhle se zrodivšími aktivistkami, před
rokem cvičilo s půlkou úřednictva radnice
a kterého byl plný Odraz. Úholičky a další
sousední obce si budovaly přivaděč nezbytně nutné pitné vody, ne zcela optimálně
komunikovaly s majiteli pozemků i s námi
atd. atd. Nechci situaci moc zlehčovat,
za první upozornění jsem byl vděčný. Zveličování problému pak ale nabylo rozměrů

antické tragédie. Musel jsem se omlouvat
za věc, která nám byla nesmyslně kladena
za vinu, ač jsme ji nezavinili ani v nejmenším. Tom Zděblo tehdy uměřeně napsal,
jak se věci mají, ale byl okřiknut...
Nu, stromořadí je podle názoru inspektora a inspektorky v pořádku. Vyjádřili se
tak před svědky a ve shodě, dokonce naznali, že rytí kolem stromů paradoxně kořenům svým způsobem pomohlo, neb
zkypřilo půdu a realizátora stavby donutilo
zalévat.
To neznamená, že některý ze stromů –
časem – nemůže uhynout, protože tu a tam

trpí chorobou zcela nezávislou na budování přivaděče. V tom případě máme příslib
sousedů, že výsadbu doplní.
V té věci jsem v kontaktu s paní starostkou Úholiček. Jejich hasiči stromy na konci května důkladně zalili, naši se na to
chystají.
l
To je myslím dobrá zpráva. 
Tomáš Novotný
místostarosta

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky,
a to za období od 1. 5. do 30. 5. 2018:
n Dne

2. 5. oznámen nález odloženého batohu s věcmi v prostoru nádraží Roztoky –
batoh uložen na MP Roztoky, v následujících dnech předán majiteli.
n Dne 3. 5. nález klíče od bezpečnostního
zámku ve schránce důvěry MP Roztoky –
nalezený klíč uložen na MP Roztoky.
n Dne 3. 5. v rámci hlídkové činnosti kontrolován v ulici Lidická muž močící na veřejnosti – kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti veřejnému
pořádku, vyřešeno na místě uložením pokuty v příkazním řízení.
n Dne 7. 5. oznámen nález mobilního telefonu v prostoru benzinové čerpací stanice
v Přílepské ulici – následujícího dne byl
majiteli mobilní telefon předán, majitel by
touto cestou chtěl poděkovat poctivému
nálezci.
n Dne 7. 5. oznámena dopravní nehoda se
zraněním v ulici Přílepská – na místě vozidlo rychlé lékařské pomoci a hasičský záchranný sbor, usměrňování dopravy, policisté skupiny dopravních nehod si nehodu
převzali.
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n Dne

8. 5. oznámeno narušení občanského
soužití mezi manželi v bytě domu v ulici Vančurova – ke zranění nedošlo, šetřeno jako
podezření z přestupku proti občanskému
soužití spáchaného mezi osobami blízkými.
n Dne 9. 5. oznámeno poškození skleněné
výplně čelního okna vozidla tov. zn. Ford
Fusion, zaparkovaného na parkovišti v ulici
Masarykova – zadokumentováno, šetřeno
jako podezření z přestupku proti majetku.
n Dne 9. 5. oznámeno narušení občanského soužití mezi otcem a synem na parkovišti u ubytovny Renova v Přílepské ulici –
došlo k fyzickému napadení poškozeného
ze strany jeho syna, ke zranění nedošlo,
kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti občanskému soužití spáchaného mezi osobami blízkými.
n Dne 12. 5. opakovaně oznámení na ozývající se hlasitou hudbu (pravděpodobně
z technoparty) – provedeno místní pátrání
společně s hlídkou PČR po zdroji hluku,
tento se v Roztokách ani nejbližším okolí
nenacházel, nakonec cestou Policie ČR
zjištěno, že jde o hluk z akce konané na Vý-

stavišti v Praze 7 – Holešovicích, kde byla
zjednána policií náprava a organizátorem
akce hudba ztišena.
n Dne 12. 5. oznámeno, že v ulici Riegrova
v místě za závorou na bývalé komunikaci
na Prahu dvě osoby střílejí ze vzduchové
pušky do prázdných láhví – zadrženy dvě
osoby, řešeno jako podezření z přestupku
proti veřejnému pořádku, vyřízeno na místě uložením blokové pokuty, osoby na místě nepořádek po rozbitých lahvích uklidily.
n Dne 14. 5. oznámeno v brzkých ranních
hodinách, že na Tyršově náměstí leží
na chodníku neznámý muž v bezvědomí –
na místě vůz rychlé lékařské pomoci, lékařem zjištěno, že muž je pouze v silně podnapilém stavu, šetřeno jako podezření
z přestupku proti veřejnému pořádku.
n Dne 14. 5. oznámen požár odpadkového
koše na Tyršově náměstí – výjezd na místo,
na místě hasičský záchranný sbor, požár
koše uhašen, škoda nulová, předáno řediteli TS Roztoky.
n Dne 15. 5. v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti u nádraží Žalov vozi-
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dlo tov. zn. Peugeot 206, bez registračních
značek, evidentně dlouhodobě neprovozováno – na místě zadokumentováno, zjištěn
provozovatel vozidla, na vozidlo umístěna
výzva k odstranění vozidla z parkoviště,
dále tato výzva zaslána provozovateli vozidla, oznámeno silničně správnímu orgánu
při MÚ Roztoky, v následujících dnech
bylo vozidlo z tohoto místa odstraněno.
n Dne 15. 5. oznámen nález peněženky
v ulici Lidická – nalezená peněženka uložena na MP Roztoky, zjištěna majitelka, které
byla peněženka předána, majitelka by touto
cestou chtěla poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 15. 5. oznámena dopravní nehoda
dvou osobních vozidel na křižovatce ulici
Přílepská a Přemyslovská – výjezd na místo, usměrňování dopravy, na místo policisté skupiny dopravních nehod PČR, kteří si
nehodu převzali.
n Dne 15. 5. oznámena dopravní nehoda
v ulici Masarykova s tím, že vozidlo, které
způsobilo poškození zaparkovaného vozidla tov. zn. Renault, z místa dopravní nehody ujelo – vyžádáni policisté skupiny dopravních nehod PČR, kteří se dostavili
na místo k šetření dopravní nehody, provedeno místní pátrání po podezřelém vozidle
dle získaného popisu, s negativním výsledkem.
n Dne 17. 5. oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že
podezřelá osoba byla zadržena zaměstnanci prodejny – ke krádeži se doznala, odcizené zboží dobrovolně vydala a vrátila
na prodejnu, kvalifikováno a šetřeno jako
podezření z přestupku proti majetku.
n Dne 18. 5. v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti v ulici Legií vozidlo
tov. zn. Nissan Primera, bez registračních
značek, vozidlo evidentně dlouhodobě neprovozováno – na místě zadokumentováno, zjištěn provozovatel vozidla a také skutečnost, že vozidlo bylo vyřazeno z provozu,
na vozidlo umístěna výzva k odstranění
vozidla z parkoviště, dále tato výzva zaslána provozovateli vozidla, oznámeno silničně správnímu orgánu při MÚ Roztoky,
v následujících dnech vozidlo z tohoto místa odstraněno.
n Dne 18. 5. oznámen nález svazku klíčů
(jeden od vozidla tov. zn. Mazda) na chodníku v ulici Riegrova – nalezený svazek klíčů uložen na MP Roztoky, zveřejněno
na webových stránkách MP Roztoky
a města Roztoky.
n Dne 18. 5. oznámen nález žákovské průkazky PID na Tyršově náměstí – nalezená
žákovská průkazka zajištěna na MP Roztoky, zjištěn majitel, kterému byla průkazka
předána, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.
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n Dne 23. 5. v rámci hlídkové činnosti zjiště-

no poškozené dopravní značení na ostrůvku
v ulici Jana Palacha v místě u křižovatky
s ulicí Jungmannova – zadokumentováno,
provedeno šetření, oznámeno řediteli TS
Roztoky ke zjednání nápravy.
n Dne 23. 5. v rámci hlídkové činnosti zjištěno poškozené dopravní značení na křižovatce ulic Vidimova a Zaorálkova – zadokumentováno, oznámeno řediteli TS
Roztoky ke zjednání nápravy.
n Dne 24. 5. oznámen vyvrácený nebezpečný strom v ulici Tiché údolí – zjištěno,
že na pozemku sousedícím s komunikací
ulice Tiché údolí je vyvrácený strom, který
se zaklínil o sousední stromy a hrozí jeho
pád na chodník a vozovku ulice Tiché údolí, rozhodnuto po konzultaci s OŽP vzhledem k hrozícímu nebezpečí o stržení tohoto stromu, přivolán hasičský záchranný
sbor, jehož členové provedli stržení a následné odklizení stromu z komunikace,
oznámeno OŽP MÚ Roztoky.
n Dne 25. 5. oznámeno narušení občanského soužití mezi osobami žijícími
ve společné domácnosti v bytě domu v ulici Tiché údolí – oznamovatelka byla fyzicky napadena svým přítelem, který následně před příjezdem hlídky odešel z domu,
oznamovatelka lékařské ošetření nepožadovala, neboť neměla žádné zranění, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku
proti
občanskému
soužití
spáchaného mezi osobami blízkými.
n Dne 29. 5. oznámena žádost PČR o asistenci při havárii cyklisty v serpentině – výjezd na místo, na místě též vozidlo rychlé
lékařské pomoci, které odvezlo zraněného
cyklistu do nemocničního zařízení,
na místo policisté skupiny dopravních nehod PČR, kteří si nehodu převzali.
n Dne 30. 5. oznámen nález svazku klíčů
s přívěskem Clubcard v prodejně Albert
na Tyršově náměstí – nalezený svazek je
uložen na MP Roztoky, zveřejněno
na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky.
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky
můžete nalézt na webových stránkách MP
Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí,
obraťte se prosím buď osobní návštěvou,
nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 866 400) nebo
na Městskou policii Roztoky (tel.
602 666 458, 730 511 988 nebo 220 910 468,
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz).
l
Děkujeme předem za spolupráci. 
Petr Vevera

Zdravotní ústav Most
k domovu, z. ú., poskytuje
na celém území Prahy-západ
tyto služby:
Domácí zdravotní péče: zdravotní
úkony (podávání léků, měření
krevního tlaku, kontrola glykemie,
ošetřování defektů, péče o stomie,
rehabilitace, aplikace injekcí, odběry
biologických materiálů…) prováděné
na základě doporučení praktického
lékaře zdravotní sestrou přímo v domácím prostředí pacienta. Výkony
jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou
v plné výši.
Mobilní specializovaná paliativní
péče: individuální komplexní péče
multidisciplinárního týmu o nevyléčitelně nemocné pacienty v terminálních fázích onemocnění, která se
provádí v jejich přirozeném domácím
prostředí. Péči zajišťují specializovaní
lékaři (paliatři) a školené zdravotní
sestry. Tato služba je zajištěna non-stop 24 hodin denně. Výkony jsou
hrazeny zdravotní pojišťovnou.
Odlehčovací služby: pomoc osobám
se sníženou soběstačností z důvodu
věku, chronického onemocnění či
zdravotního postižení s běžnou každodenní péčí, jako je hygiena, převlékání, zajištění stravy atd. Za službu je
vybírán poplatek 100 Kč/hod.
Odborné sociální poradenství: pomoc
sociálního pracovníka pacientům či
pečujícím osobám v problematice
zdravotní a sociální péče, řešení finanční zátěže, individuální směrování
na vhodnou formu služeb. Služba je
poskytována bez úhrady.
Půjčovna kompenzačních pomůcek:
nabídka pomůcek ulehčujících pobyt
pacienta v domácím prostředí či péči
o tohoto pacienta. Jedná se především o polohovací lůžka, invalidní
vozíky, chodítka či toaletní křesla.
Za půjčení pomůcek je vybírán poplatek podle aktuálního ceníku.
Kontakty:
Václava Rady 1465/2,
156 00 Praha 5 – Zbraslav
www.mostkdomovu.cz
e-mail:
socialnisluzby@mostkdomovu.cz
Domácí zdravotní péče Praha-západ:
315 559 975
Mobilní specializovaná paliativní
péče: 212 248 035
Odlehčovací služby: 212 248 035
Odborné sociální poradenství:
212 248 035
Půjčovna kompenzačních pomůcek:
212 248 037


l
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Přikazovat nám může
jenom zákon

Další kamínek
do mozaiky

Tiskový zákon, tedy zákon
č. 46/2000 Sb. v platném
znění, stanoví v §4, že
„za obsah periodického
tisku odpovídá vydavatel“.
A hned v následujícím §5
vydavateli ukládá: „Vydavatel periodického tisku
územního samosprávného
celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním
samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení,
které vyjadřuje názory
členů zastupitelstva územního samosprávného celku,
týkající se tohoto územního
samosprávného celku.“

Dr. Pavel Buchtele pokračuje v doplňování mozaiky našich zahraničních
vojáků, aktivních účastníků 2. odboje.

V tiráži Odrazu se dočtete, že vydavatelem Odrazu je město Roztoky a pravomoc nese rada města. A protože rada
a vedení města má tisíc jiných povinností, je dobrým zvykem větších obcí
a měst, kde místní listy vycházejí, jmenovat k jejich vydávání redakční radu.
Redakční rada v Roztokách je sestavena demokraticky „až za hrob“. Má tolik
členů, kolik je v zastupitelstvu volebních
stran (bez ohledu na volební výsledek
a počet mandátů) a k ruce jí je jako výkonný a technický redaktor tajemník
úřadu.
Co je úkolem redakční rady? Samozřejmě korigovat časopis tak, aby byl naplněn tiskový zákon. Má ale také zdánlivě jednodušší role: napasovat časopis
do rozsahu, který je dán smlouvou s tiskárnou, a starat se o to, aby se Odraz dal
číst a kromě zpravodajství přinášel
i něco navíc. To „něco navíc“ zajišťuje
tím, že vybírá, zadává a často i tvoří
téma měsíce. Další „něco navíc“ dodávají Odrazu ti, kteří do časopisu přispívají. Je skvělé, že jich je u nás tolik a že
hlavně jejich zásluhou je Odraz živým
listem, a ne suchým zpravodajským
plátkem.
Má to samozřejmě háček. Tiskový zákon v §10, odstavci 1 totiž stanoví: „Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno

8

sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména
nebo dobré pověsti určité právnické
osoby, má tato osoba právo požadovat
na vydavateli uveřejnění odpovědi. Vydavatel je povinen na žádost této osoby
odpověď uveřejnit.“ Zákon neříká, kdy
se ta odpověď má uveřejnit – a o to se
od počátku Odrazu až do jeho současnosti přeme – a dobré řešení nikdo nevymyslí.
A tak redakční rada se kromě takových věcí, jako je rozhodování, který
z článků snese odklad (když číslo „přetéká“ o šest stránek), jak zachránit to, když
někdo nedodá materiál na téma měsíce,
nebo jakou vybrat fotku na titul, musí
činit občas mimořádná opatření. Opravdu mimořádná. Redakční rada nepitvá
každý článek a nehlasuje dvacetkrát
za večer jako zastupitelstvo, její členové
znají texty předem (kromě těch, co občas přijdou po uzávěrce) a sami ohlásí,
že s nějakým článkem mají problém.
Když je v článku věcná chyba či nepravda, objeví se pod ním redakční dovětek,
který uvádí věci na pravou míru. Názor
je výsostným právem autora. Jen v případech, že se redakční radě zdá, že to
autor přehnal, že jeho útok na jinou osobu je za hranou, již naznačuje tiskový
zákon, či dokonce paragraf trestního zákoníku, snaží se ho, nejčastěji prostřednictvím předsedkyně, přesvědčit, aby
ubral. Většinou se to povede.
Čas od času se ovšem stane, že redakční rada má jiný metr než ti, kteří (jak
bylo uvedeno výše) nesou tedy za Odraz
odpovědnost, a pak následují opatření
ještě mimořádnější a v zastupitelstvu se
nehlasuje o něčem, ale o někom. Redakční rada je vzhledem ke svému složení „z každé strany jeden“ poměrně odolná, a tak to odnese autor anebo osoba
s ním nějak spřízněná.
Málokterý městský list si takovou otevřenost dovolí, ale tahle redakční rada se
čtyři roky snažila, aby otevřeným listem
Odraz zůstal. A za to přece stojí i octnout se občas na pranýři.
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Za redakční radu časopisu Odraz

Jaroslav Huk

Kubín Alexandr, Ing.

Budoucí roztocký veterán se narodil 1. 6.
1906 v obci Křimice (okres Stříbro) jako
syn Arnošta a Irmy Kubínových. Po absolvování pěti tříd obecné školy nastoupil
na reálné gymnázium a po maturitě vystudoval šest semestrů vyšší školy obchodní.
Občanem Roztok se stal roku 1921.
Ještě před druhou světovou válkou odešel pracovat do Rumunska, kde od roku
1937 do roku1940 působil v hlavním městě
Bukurešti jako prokurista Čs. Zbrojovky
Brno v Rumunsku. Po okupaci českých
zemí a následném zahájení druhé světové
války odešel z Rumunska přes Sýrii
do Francie. Na jejím území se v tomto období tvořila československá exilová armáda a Alexandr Kubín do ní vstoupil
25. května 1940. Přidělen byl k 2. pěšímu
pluku československé exilové armády.
Po kapitulaci Francie v červnu 1940 odešel do Velké Británie, kde sloužil v letech
1940 až 1945 v rámci československé brigády (nejprve v roce 1940 u 1. praporu,
od roku 1943 u štábní roty, osvětová četa,
později u dopravního oddílu).
V roce 1944 se s celou brigádou zúčastnil
bojů u Dunkerque, a to až do kapitulace
německé posádky v květnu 1945. Po návratu do vlasti byl 12. 10. 1946 formálně
demobilizován. V praxi byl již dne 18. 5.
1945 četař Kubín uvolněn pro ministerstvo zahraničí. Během své vojenské služby
vždy udával jako domovskou příslušnost
Roztoky.
Opět se vrátil do Rumunska, kde byl
v roce 1947 přidělen na naši ambasádu
jako obchodní atašé.
Jeho kariéra se mohla slibně rozvíjet, ale
po převzetí moci komunisty v červenci
1948 emigroval na Západ. Jeho další osudy
se dosud nepodařilo dohledat.
Pokud má někdo nějaké další informace
o tomto válečném veteránovi (především
o jeho životě v Roztokách), bude za ně autor vděčný.
Děkuji za ochotu.
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PhDr. Pavel Buchtele
Státní okresní archiv Praha-západ
Pražská 728
252 29 Dobřichovice
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Volby (téměř) přede dveřmi
Začátkem října tohoto roku nás čekají volby do městského zastupitelstva, kdy
budeme volit opět jednadvacetičlenný zastupitelský sbor, který bude mít následující čtyři roky v rukou prosperitu naší obce. Zvolení zastupitelé pak ze svého
středu zvolí radu města v čele se starostou.

Do vlastních voleb zbývají ještě čtyři měsíce, ale „pod hladinou“ už to „bublá“...
V prvé řadě se šikují volební strany, které se
chtějí o přízeň voličů ucházet. Jakkoli je
z účasti veřejnosti na jednáních zastupitelstva zřejmé, že stálé návštěvníky spočítám
na prstech jedné ruky, o pozice v zastupitelstvu je zájem v našem městečku značný.
Pokud dobře vnímám informace jdoucí kolem mé hlavy, tak se chystá v Roztokách
do voleb možná až 11 volebních stran
(zkraje roku to vypadalo dokonce až na
14 subjektů). Můžeme to vnímat jako výraz
zdravé angažovanosti občanů, ale i jako důsledek osobních malicherných animozit
a neochoty se domluvit. Představa, že
na každou volební stranu připadnou v průměru 2 mandáty, není z hlediska sestavení
funkční koalice příliš povzbudivá. Je evidentní, že do voleb se chystají i lidé, kteří
nemají představu o tom, co činnost zastupitele, potažmo radního, představuje; například to, že veřejná funkce znamená i značnou časovou investici. Jak je opět zřejmé
z průběhu jednání zastupitelstva, pohříchu
to nechápou ani někteří zvolení zastupitelé.

Tři fáze volebního boje

I mechanismus voleb je vnímán částí veřejnosti poněkud zjednodušeně, jako by jejich jediným dějstvím bylo vlastní hlasování ve volební místnosti. Ve skutečnosti
začíná první fáze volebního klání již rok
před volbami, kdy se začínají formovat volební strany a jednotliví kandidáti usilují
o svou nejlepší pozici. Tato fáze je extra
„horká“ zejména před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR či do kraje. Ale přetahovaná kandidátů a vyjednávání mezi stranami probíhá i na obcích.
Začíná také latentní volební kampaň, četnost polemických příspěvků v Odrazu se
zvyšuje, ryze odborné otázky se stávají

předmětem politického boje, nastupují
různí „obchodníci s deštěm“. V minulosti
rok před volbami vycházely v naší obci
i ostře opoziční časopisy zaměřené na cílené vrhání špíny na protivníky (což naštěstí
není letošní případ).
Druhou fází je samotný volební akt, který určí pořadí zvolených zastupitelů a náhradníků. Svou roli hrají i preferenční hlasy, které dokážou pořadí na kandidátce

i expresní, kdy je vše dohodnuto během
jedné hodiny po oznámení výsledků voleb
(i to se u nás již stalo).

Obecní volby před 90 lety

Zajímavé je ohlédnout se do minulosti, jak
volby prožívali naši předkové.
Obecní volby se konaly i před 90 lety,
v roce 1928. Bylo to období, kdy vrcholila
hospodářská konjunktura a nikdo (asi) nečekal, že dojde následující rok ke krachu
na newyorské burze a tvrdému pádu světové ekonomiky do hluboké krize. Období
1. československé republiky bylo obdobím
velkého hospodářského i kulturního vze-

Občané, voličové!

promíchat, ale současný volební zákon jejich vliv poněkud snižuje.
Třetí dějství bývá někdy nejdramatičtější, jak to konečně můžeme vidět i na parlamentní úrovni, kdy více než půl roku
po volbách ještě nemáme regulérní vládu
s důvěrou parlamentu. Na menších obcích
to nebývá tak ostré, ale ve větších „trojkových“ městech bývá povolební vyjednávání o židlích na radnici také velmi složité
a zdlouhavé. Znám příklad jednoho východočeského města, kde se vyjednávalo
po minulých volbách o starostovi celý rok.
Občas se stává (a to i v Roztokách), že zvolený zastupitel ihned po volbách odstoupí,
případně složí slib s výhradou, aby uvolnil
místo lídrovi kandidátky, který hlasy voličů neprošel. Koaliční licitace bývají ovšem

pětí, ale také si jeho politický systém dnes
dosti idealizujeme. Mandáty poslanců i zastupitelů byly tzv. „vázané“, tedy přímo odvozené od politické strany, která mohla
svého zastupitele či starostu kdykoliv odvolat, což se také ve volebním období
1928–1932 v Roztokách stalo.
Nezaškodí si proto osvěžit historickou
paměť úryvkem z volebního letáku k obecním volbám v Roztokách v roce 1928, z něhož je patrné, že se toho za těch 90 let zas
l
tolik nezměnilo.
Stanislav Boloňský

Domov v Roztokách
Moje rodina žije v Roztokách v páté generaci. Přestože máme mateřskou školu nedaleko bydliště, dozvěděli jsme se začátkem května, že i když naše dítě fyzicky
i psychicky odpovídá podmínkám pro
přijetí, nemůže být do školky v katastrál-

ČERVEN 2018

ním území, do něhož trvalým bydlištěm
přísluší, z důvodu kapacity přijato. Naopak nám byla nabízena možnost ve vzdálené lokalitě druhého katastru Roztok,
kam jsme přihlášku nedali. Při posledních
jednáních o rozšíření mateřské školky

v ulici Palackého během zastupitelstva
města na přelomu dubna a května letošního roku bylo zjevné, že přes dvě volební
období starosta města nedokázal v týmu
koncepčně vyřešit nedostatek kapacit
ve školkách, kde panuje plošné pře-  ➔
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rozdělování na úkor spádových území.
Slyšíme zatím přísliby či dostáváme tabulky, které ale ještě neříkají, zda situace
bude zásadním způsobem vyřešena. Podobně je na tom bohužel i základní škola,
kdy se mohu časem dočkat stejné odpovědi, že mi do ní dítě z kapacitních důvodů
nevezmou, byť do roztocké základní školy
chodila už moje babička. Musím se tak
ptát otázkou státní hymny: „Kde domov
můj?“
V Roztokách je můj domov a nechtěla
bych na tom do budoucna nic měnit, naopak mojí snahou je věnovat se městu
a podporovat jeho rozvoj. Od útlého dětství bych chtěla u svého dítěte budovat
sounáležitost s místem, v čemž hraje svou
roli již mateřská škola. Ačkoli vzpomínání
na doby minulé není módou a ihned jen
při zmínce, že někdy také mohlo být něco
řešeno lépe, je člověk podezříván z nedemokratického smýšlení, nedovedu se
ubránit vzpomínce na své dětství.
Do školky jsem docházela ve spádovém
území, žádné zmatky ráno na silnici, prostory v základní škole byly systémově řešeny, stejně jako v družině, a už vůbec nebyl problém s kroužky a nejrůznějšími
volnočasovými aktivitami. Když rodiče
cokoliv potřebovali, nemuseli hned dojíždět do Prahy, protože služby ve městě byly
pokryty. Ostatně dříve do Prahy spojení
nebylo v takové frekvenci a cesta do ní
byla opravdu časovou přítěží.

V zastupitelstvu sedím čtvrtým rokem
v opozici. Přestože jsme tehdy s kolegy pod
vedením Martina Matase jako Strana zelených byli druhé nejsilnější uskupení komunálních voleb, do koalice jsme za podivných argumentů přizváni nebyli. Naše
činnost se okleštila jen na komise a výbory,
k nimž, jak se ukázalo, měla a má rada
města jen vlažný vztah a při svém rozhodování a materiálech do zastupitelstva jim
váhu přikládá sporadicky, či je dokonce
pro odborný názor ani nevyužívá. Fungování města je o týmové práci a kolektivním
rozhodování na všech úrovních. Jen tak lze
skutečně řešit problémy města. Jeho řízení
nespočívá v dokazování si vlastní důležitosti, správnosti svého názoru či vypořádávání se s tím, na koho mám lidově řečeno
pifku, občan města chce především konkrétní výsledky.
Dnes jsme více než osmitisícové město,
kde není pokryta základní infrastruktura.
Když se na počátku 90. let 20. století vypracoval dnes stále ještě platný územní plán,
už tehdy předjímal velký stavební rozvoj
města. Od té chvíle tak mělo každé zastupitelstvo příležitost řešit, jak ve městě udržet
služby a vybavenost, jak zajistit kapacitu
technické infrastruktury a dostatek míst
v mateřských školách a základní škole pro
ty obyvatele, kteří doplní nás starousedlíky.
Budu opakovat jednu vzpomínku ze svého
staršího článku, kdy právě v tomto období
bylo argumentováno reprezentanty města,

že rušení služeb ve městě není žádná tragédie, protože za vším si můžeme přece zajet do Prahy. Dnes už víme, že tohle je jen
naivní iluze.
Ti, co se tehdy postavili za tuto koncepci,
a ti, co ji ještě rozvinuli, by měli být voláni
k zodpovědnosti. Napravit tyto chyby bude
pro každé nové zastupitelstvo města tvrdým oříškem. Dosud nám například nestojí mateřská škola Na Panenské, která
byla podmínkou zdejší masivní výstavby.
Jednou z důležitých věcí je opravdu znát
své město, prostor, v němž žiji, a jeho rezervy. A plánovaná základní škola v navrhovaném areálu VTP v Horním Žalově je
spíše nešťastným příkladem, jak město naplno nevyužilo své možnosti a jak by mělo
být před těmi, co pouze loví lukrativní pozemky u Prahy. Bohužel plánovaná škola
i přes všechny účelové proklamace situaci
roztockých žáků nevyřeší.
A zase jsme u koncepce a vizí! Když neznám dobře své město, nevím, jak vypadá
a jak ve všech svých částech funguje, pak
těžko mohu mít kvalitní koncepci a vize,
jež naplňuji. Obracím se tak ke všem, kteří
stejně jako já mají Roztoky za svůj domov,
ne tedy jen místo, kde přes týden přespávají, aby nebyli k osudu svého města lhostejní
a aby se zasadili o domov, v němž se jim
l
bude dobře žít.
Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D.

umělecký historik,
zastupitelka města Roztoky

Cesta ke kvalitnímu vzdělání našich dětí bude drahá, dlouhá a nelehká
Blíží se konec volebního období a podzimní volby do zastupitelstva. V poslední
době se rozvířila diskuse kolem školství v Roztokách. Ráda bych zhodnotila
práci školské komise, jejíž jsem předsedkyní.

Na začátku jsem jako úplný nováček v této
politické oblasti obešla všechna školská zařízení, abych náhled do problematiky získala. Členové školské komise jsou lidé, kteří
měli nadšení a snahu pro školství v Roztokách něco udělat. Spojovala nás myšlenka,
že děti jsou to nejcennější, co máme, a chceme jim vytvořit ve městě dobré zázemí.
Hned zpočátku jsme upozorňovali
na kritický stav budov MŠ Havlíčkova
a navrhovali jsme jít cestou urbanistického
řešení tohoto objektu v návaznosti na sousední ZŠ. Starosta, zodpovědný za oblast
školství, náš návrh nevyslyšel. Namísto
toho nás informoval o výstavbě nových
školek, které, bez konzultace se zástupci
školek i odborné veřejnosti, byly pokaždé
hašením požárů namísto dobře promyšlených koncepčních kroků.
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Po odvolání pana ředitele Bezděky, který vedení školy nezvládl, se ujala vedení Olga Janoušková. Díky ní se začalo odkrývat velké
množství problémů a věci se daly do pohybu. Paní ředitelka je statečná žena a školu
zdědila opravdu v neutěšeném stavu. V nepořádku například byly finance, škola této
velikosti neměla psychologa. Zásadním
problémem se však ukázala být nedostatečná kapacita školy. Začaly se rušit odborné pracovny, začala kolabovat jídelna.
Po osobní návštěvě jídelny jsem byla zděšena. To by snad bylo pro děti důstojnější nosit si jídlo z domu v krabičkách. Došlo
k prozření. Potřebujeme novou školu. Ale to
samozřejmě nejde hned. Tak honem rychle
zase hasit. Něco postavit, kam ty naše děti
nacpeme. Vyroste tedy další budova, ve které budou čtyři třídy, na školní zahradě?

Zástupci školské komise, školské rady
i školy už nechtěli přihlížet dalšímu zbrklému rozhodnutí, kterým pan starosta chtěl
hasit krizovou situaci. Zpozorněli i mnozí
zastupitelé. Město nechalo vypracovat demografickou studii. Velkou práci ve škole
odvedla předsedkyně školské rady Lucie
Čelikovská a školní rozvrhář Michal Sláma. Po dvouletém volání školské komise,
byla na městský úřad přijata Kateřina Vonková, vedoucí nově vzniklého oddělení
školství.
Do řešení se zapojila místostarostka Marie Šlancarová, která převzala odpovědnost
za řešení situace v roztockém základním
školství. Snaží se společně s pracovní skupinou vytvořit plán, jak velké kapacitní
problémy řešit. Je to velmi náročné, vyčerpávající.
Ukazuje se, že realita je velmi neutěšená.
V Žalově u VTP se sice již brzy začne stavět nová škola – ale bohužel, už teď víme,
že jejích dvanáct učeben problém  ➔
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Pracujeme pro VÁS osm let
Již osmým rokem pro VÁS pracujeme na naší radnici a vytváříme udržitelnou koncepci města. Je potřeba,
abychom složili své účty. Díky efektivnímu a transparentnímu hospodaření se toho hodně podařilo. Víme, že ne
vše je bez chyby. Máte-li jakékoliv připomínky či nápady, prosíme, napište nám je: RoztokyZalov@email.cz.
výškovými bytovými domy. Zastavitelná plocha
nebyla rozšířena ani o metr navíc. Díky novému
územnímu plánu a nově vytvořeným regulačním plánům zachováme jedinečný charakter
našeho města.

je v našem městě v průměru jedna kulturní či
společenská akce za dva dny.

Více tříd ve škole

Za dobu našeho působení na radnici se díky
dostavbě školy počet tříd zvýšil o polovinu.
V příštích měsících vypukne výstavba nové
žalovské školy. Poté bude počet tříd oproti
roku 2010 dvojnásobný. I nadále bude
potřeba prostory rozšiřovat a komfort školy
zvyšovat.

Rozvoj sportovišť

Kilometry nových silnic
a chodníků

Opravili jsme 7,56 km silnic a 10,4 km metrů
chodníků. Po náročných jednáních je téměř
vše připraveno, aby v příštím roce vypukla
rekonstrukce průtahu městem, který patří kraji.

Právě probíhá výstavba nové atletické dráhy
v areálu Sokola, kterou město výrazně
finančně podpořilo. Navíc jsme postavili
1720 metrů čtverečních nových dětských
hřišť a sportovišť.

Získáváme dotace

Podařilo se nám získat 70 milionů Kč z dotačních prostředků. Především na školu a školky.
Další žádosti máme podané.

Kapacita školek vyřešena

Posílení hromadné dopravy

Do školek se již dostanou všechny tříleté děti.
Kapacitu jsme navýšili o 125 dětí. Na podzim
otevřeme ještě dvě nové třídy a pak bude
do městských školek chodit téměř 400 dětí.
Držíme krok s populační vlnou.

Dosáhli jsme posílení vlaků na Masarykovo
nádraží o 20 spojů, do Libně o 5 spojů
a autobusů o 12 spojů denně (vždy dohromady v obou směrech). Od září by měly autobusy
posílit o další 4 spoje.

Regulujeme živelnou výstavbu

Podporujeme spolky

Neúnavně bojujeme s developery, kteří by
nejraději naše město zabetonovali a pokryli

Za posledních osm let byly spolky podpořeny
souhrnnou částkou 11 milionů Kč. I díky tomu

ZKUŠENOSTI
ROZHODUJÍ.
PRACUJEME
PRO VÁS!
Jan Jakob
Vladimíra Drdová
Zdeněk Richter

a nezávislí
pro Roztoky
a Žalov

Čistá voda

Abychom měli v našem městě dostupnou
nezávadnou pitnou vodu a aby bezproblémově fungovalo odpadové hospodářství,
investovali jsme do této infrastruktury, která
není příliš vidět, téměř 50 milionů Kč.
www.TOP09.cz/Roztoky
www.facebook.com/TOP09Roztoky
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s nedostatečnou kapacitou v nejbližších letech nevyřeší. Potřebujeme postavit školu
další. Velikostí srovnatelnou se stávající.
Vhodné pozemky město nemá, a pokud
bude město pozemky kupovat, cena bude
vysoká.

Myslím si, že mnohým problémům se dalo
předejít, pokud by se řešily včas. Pan starosta měl školství pod dohledem téměř dvě
volební období. Pokud by více komunikoval se školskou radou, školskou komisí
(v poslední době se jednání ani nezúčast-

ňoval) i zástupci školy a školek, mohli jsme
být o pěkných pár kroků napřed. Situace je
vážná a cesta ke kvalitnímu vzdělání našich
l
dětí bude drahá, dlouhá a nelehká.
Dagmar Caislová

předsedkyně školské komise

Reakce na článek paní Caislové
Paní Caislová se ve svém článku „Cesta
ke kvalitnímu vzdělání našich dětí
bude drahá, dlouhá a nelehká“ dopouští mnoha nepřesností a uvádí v něm
nepravdy. Školská komise je poradním
orgánem rady města, která projednává
zápis z každého jednání všech komisí.
Všechny závěry školské komise byly
diskutovány přímo na radě města,
proto tvrzení, že jsem jako starosta
nevyslyšel návrh komise, je zcela zavádějící a mylné. V článku je uvedeno,
že jsem měl na starosti školství téměř
dvě volební období. Toto tvrzení není
pravdivé. V letech 2011 až 2014 měl

na starosti oblast školství Stanislav Boloňský, s výjimkou třičtvrtě roku v roce
2013, kdy tuto oblast spravoval Jaroslav Drda. V tomto období jsem já měl
na starosti projekt dostavby roztocké
školy. V letech 2015 a 2016 jsem měl
školství na starosti já. Od roku 2017 má
na starosti základní školu Marie Šlancarová a já zodpovídám za mateřské
školy a projekt stavby žalovské školy.
Je nezbytné upozornit, že ani jeden
člověk z výše uvedených za problém
nedostatečných kapacit nemůže. Tento
problém vznikl dávno před naším
nástupem na radnici. Jsem přesvědčen,

Škola hýbe Odrazem
Ráda bych uvedla na pravou míru některé informace, které napsal v minulém
čísle Odrazu pan starosta ohledně dění kolem naší základní školy.

Před více než rokem mě vyzvali zástupci
školské rady a komise, abych si vzala
na starost základní školu. Důvod byl jediný. Nedostatečná komunikace a zájem
o spolupráci ze strany starosty, v jehož
kompetenci škola do té doby byla. Výstavba škol zůstala i nadále v jeho gesci. Opakovaná volání odborné veřejnosti, že kapacita plánované výstavby nové školy nebude
dostatečná, zůstávala totiž bez odezvy.
Pan starosta uvedl, že ve svých propočtech nebral v úvahu celou řadu aspektů
a potřeb školy, takže nedospěl ke správným
výsledkům. Tím, bohužel, přispěl k dnešní
kritické situaci. Pevně věřím, že nyní bude
k názorům všech, kteří ve škole a pro školu
žijí a kteří znají potřeby školy nejlépe, přistupovat s respektem a s pozorností, jež si
naše škola a její další rozvoj zaslouží.

Hasíme požár

Hledáme cestu, jak překlenout krizovou situaci dalších pěti let, než postavíme (vedle
již započaté výstavby školní budovy vedle
žalovského VTP) další novou školu. Dočasné kontejnerové čtyřtřídce věnovali poměrně dost prostoru dva zastupitelé v minulém
čísle Odrazu. Se vší úctou k času a zájmu,
který dané věci věnovali, se musím pozastavit nad tím, jak tendenční jejich výstup z návštěvy chuchelské kontejnerové školy
byl. Faktem je, že budova má veškerá potřebná schválení k využití pro výuku dětí.
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Osobně jsem se ve škole byla podívat dvakrát, vypravili se tam i další kolegové z řad
zastupitelů, paní ředitelka Janoušková s paní
zástupkyní Kubánkovou. S učitelkami jsme
hovořili. Budova má své klady a zápory. Ale
katastrofické zprávy typu, že z prostředí má
někdo ekzémy a alergie, se nám skutečně
nepotvrdily. Některé nedostatky, týkající se
například vytápění a klimatizace, lze odstranit. Když jsem na únorovém zastupitelstvu
předložila návrh na prověření možnosti využití kontejnerové školy, mým cílem bylo
připravit variantní řešení, kterým bychom
do budoucna zachovali dětem větší prostor
na zahradě a zároveň nenavyšovali počet
žáků v jedné už tak velké roztocké škole. Vždyť kontejnerová škola či pevná stavba, jež by měla vyrůst na školní zahradě,
je pouze dočasným řešením. Hasit požár
budeme muset i následující roky.

Co bude dál?

Především budeme v dialogu se školou pokračovat v práci na systémovém řešení.
Pracujeme na vytvoření koncepce, tj. nejvhodnějšího řešení s výhledem na dalších
patnáct let. Díky skvělé spolupráci s vedením školy, s předsedkyní školské rady Lucií
Čelikovskou a s panem učitelem Michalem
Slámou se nám daří dávat dohromady čísla – reálný výhled potřebnosti důstojných prostor pro naši školu v následujících
letech. Už teď nám z výpočtů vychází, že

že všichni zmínění se v tomto období
snažili kapacitu školských zařízení řešit
a mělo by jim být naopak poděkováno,
protože v tom byli úspěšní. Ve školkách
jsme vytvořili 125 nových míst. Díky
tomu jsme v okolí Prahy světlou výjimkou, protože se nám podařilo přijmout
všechny děti starší tří let. Ve škole jsme
zvýšili počet tříd o polovinu původní
kapacity. V příštích měsících vypukne
výstavba nové žalovské školy. Poté
bude počet tříd oproti roku 2010 dvojnásobný. 
l

Jan Jakob

starosta

právě započatá stavba nové školy u žalovských VTP nebude stačit.

Kde postavíme další školu?

Stále slyším od svých kolegů, že město
nemá vhodné pozemky. Ano, slibovali
jsme snad všichni ve svých programech, že
stavební pozemky v územním plánu nebudeme dále rozšiřovat. Máme se však držet
tohoto dogmatu i v případě tolik potřebného pozemku pro výstavbu další školy? Za mě rozhodně ne. Jakmile budeme
mít odhad objemu nové budovy, zadáme
urbanistům zpracování studie na vhodné
umístění nové školy. S ohledem na potřebnost a zájem města můžeme počítat i s variantou výkupu nestavebních pozemků
od soukromých vlastníků. Díky nové legislativě je možné provést změnu územního
plánu ve zkráceném řízení.
Starosta dále soudí, že se pasuji do role
zachránkyně školy. Tak tomu není. Svůj čas
a energii věnuji tomu, abychom kladli důraz na dlouhodobé řešení problémů namísto překotného hašení požárů bez ohledu
na to, jak velké bude spáleniště. Abychom
se jen nesnažili „nějak ustájit“ co největší
počet žáků, ale kladli vysoké nároky
i na kvalitu a důstojnost prostředí roztockých škol, ve kterých se naše děti učí.  l
Marie Šlancarová
místostarostka,
Společně PRO Roztoky
a Žalov

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

TÉMA MĚSÍCE

Blaničtí rytíři vyjeli
Po přečtení minulého čísla Odrazu jsem
nabyl dojmu, že našemu městu přišli na pomoc blaničtí rytíři, kteří obratně vyřeší
všechny naše problémy. Máme asi štěstí,
protože všichni jsou z radniční koalice a vedou naše město. Druhý pohled může býti
negativní. A sice, že našemu městu ještě nikdy nebylo tak zle jako nyní. Ale to taky
naštěstí není pravda. Žijeme v krásné době,
kdy si můžeme dovolit i žabomyší války.
Chvalozpěvy managementu naší radnice
mě občas velmi baví. Zejména když se hledá viník, který začal v Žalově stavět malou
školu. Kdo nebo co za to může? Chce-li si
někdo udělat neutrální názor, nechť se zeptá ve škole na chodbě nějaké znalé paní
učitelky.
Tak například pan starosta v minulém
Odrazu 2krát zmiňuje, jak ta nová demografická studie zcela potvrdila jeho tři
roky staré „domácí amatérské výpočty“.
Opravdu? A prý to potvrzují i opoziční zastupitelé. No já to tedy nepotvrzuji ani náhodou, pane starosto!
Selektivní pamět je třeba osvěžovat.
V Žalově jste zadali projekt školy o osmi
kmenových třídách. Začalo se projektovat,
podala se žádost o územní povolení. Pak,

po křiku v komisích, školské radě a na zastupitelstvu, bylo zvýšeno na 10 kmenových tříd. Nová demografická studie, kterou si vyžádali zastupitelé, i ve střední
variantě počítá pro Roztoky celkem s více
než 50 kmenovými třídami. Ve vysoké variantě se potřeba blíží šedesátce (vy se 46
v roce 2021 a následným prudkým poklesem potřeby kapacity v dalších letech).
Na květnovém jednání nám bylo sděleno,
že jen kmenových tříd budeme budovat
aspoň dalších 17 – nad rámec kapacity
nové žalovské školy! Všechny výpočty
sedí, jen ten výsledek nám nějak falíruje,
že? Plus všechny ty dělené chemie, fyziky,
IT učebny, jazyky a kabinety, na které jste
pro jistotu zapomněl úplně. To je prostě
fakt, jenž v Roztokách ví každý, kdo se
o věc zajímá. A do Odrazu si můžete psát,
co chcete. Nikdo vám nevyčítá, že jste špatný demograf. Na to si máte najmout firmu.
Vyčítáme vám, že lepíte problémy školy
žvýkačkami, které zrovna najdete v kapse.
Zapnout v práci jen před volbami nestačí.
Na druhou stranu nápad odlehčit starou
budovu školy opravou střechy, což by
mohlo umožnit půdní vestavbu, hodnotím
jako dobrý. Problém se statikou je dlouho-

dobý a věřím, že se řešení najde. Byl jsem
se nedávno podívat přes řeku v Líbeznici
u pana starosty Martina Kupky na jejich
půdní vestavbu na podobně staré škole
a řešení se dá najít funkční i estetické.
Článek brojící proti modulovému řešení
kapacity školy je tendenční a v rozporu
s tím, co tvrdila jiná školská výprava, která
kontejnery viděla. Jakou cestou se má město vydat, musí vzejít ze zpracovaného strategického konceptu, který odshouhlasí zastupitelé, nikoli z PR bitek v časopise.
Každý, kdo teď čte Odraz, si musí uvědomit, že se blíží volby, proto bude přibývat
radničních oslavných článků, proto byla
jaksi vyzmizíkována paní místostarostka,
která upadla v nemilost, když nepodporovala kostku „naštorc“ školní zahradou,
a navíc chtěla zase kandidovat. Roztocká
Top 09 se tak rozpadla na Top 02 a Top 07.
Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet do budoucna. 
l
Ing. Roman Jandík
zastupitel za ODS

INZERCE
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Nejkrásnější písnička – ve třech verzích
V posledních měsících jsem měl možnost
slyšet tři verze naší hymny. Je až zarážející,
jak se na tu naši nejkrásnější píseň dá nahlížet. První verzi – po olympiádě v Pchjongčchangu – představil Český olympijský výbor. Jejím autorem je skladatel Miloš Bok.
Jedním z důvodů, proč novou verzi hymny
ČOV nechal udělat, byla podle výboru myšlenka, že sportovci při medailových ceremoniálech stojí na stupních vítězů krátkou
dobu... Druhá verze hymny byla slyšet také
u sportu. Před finálovým zápasem extraligy volejbalu na Kladně ji zazpívala bývalá
hráčka a velmi dobrá jazzová zpěvačka Eva
Emingerová. Třetí, a musím říci nejlepší
verzi, jsem slyšel od žáků naší základní
školy při pietním aktu k transportu smrti
na Levém Hradci.
První verze, říkejme jí sportovní, se dala
poslouchat. Byl to seriózní pokus o zvidi-

Opravená fasáda radnice
Po loňském zjištění, že  krov
radnice není v optimálním stavu
(napadení tesaříkem) zajistili radní
Z. Richter se zastupitelem P. Flekem  příslušného experta. Následně
byla vyklizena půda a přemístěn
archiv radnice, který trámy nadměrně zatěžoval.
Akci „ fasáda“  rozhýbali pánové
místostarosta Tomáš Novotný
a radní Z.  Richter – a bylo už
načase, stávající omšelá omítka
dělala ostudu.
K opravě fasády jsme přistoupili
před několika týdny a dnes už
budova městského úřadu vypadá
k světu.
Co čeká prostory radnice během
dalšího půl roku? Rekonstrukce
kanceláří správy rozvoje města,
vylepšit by se měl i poněkud muzeální vzhled stavebního úřadu.
Pak by měla  následovat úvaha
o tom, jak  radnici v budoucnu  
rozšířit.
Pracovní prostory v ní  jsou stísněné, několik osob najednou sdílí
poměrně malé kanceláře, ve kterých
nemají dostatek prostoru pro svoje –
dnes zpravidla rozsáhlé a administrativně náročné – agendy. Tento
stav již neodpovídá současným
standardům a nárokům, jež jsou
na zaměstnance kladeny. Je to
jeden z naléhavých úkolů dalšího
l
volebního období. 
Jaroslav Kubečka
radní
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telnění a šlo možná o dobrou snahu „zesílit“ prožitek ze stupňů vítězů. Nicméně,
čím více se o této verzi mluvilo, tím více
byla vidět řekněme prvoplánová snaha
tvůrců. Naštěstí pro sportovce měla tato
zpráva takovou životnost jako informace
v médiích, že se svazijský král rozhodl přejmenovat svoji zemi.
Druhá verze hymny byla neuvěřitelná,
strašná, až hrůzostrašná. Nikdy bych nevěřil, jaké nepříjemné pocity vyvolá u posluchače jazzově upravená verze hymny předvedená pouze zpěvačkou za doprovodu
saxofonisty. Hráči se drželi za ramena, diváci vstali a divák u televize očekával, co
bude. Výsledek této performance ale brzy
ukázal, že i nejotrlejší divák vypnul po
10 sekundách jazzu u televize zvuk... Škoda.
Třetí verze, provedená ve své klasické
podobě, pouze flétna a dětské hlasy, byla

krásná. Sbor dirigován paní učitelkou, nad
hlavou krásné nebe a co víc si přát. I když
by se možná vůči těm dvěma předchozím
popsaným verzím dala označit za konzervativní, mně se líbila ze všech nejvíc. Sám
jsem sportovec a trenér, a pokud se mi někdy splní sen, že mému svěřenci bude
na stupních vítězů vlát vlajka nejvýš a bude
se hrát hymna, byl bych nejradši, kdyby
přijela „banda“ z Roztok s paní učitelkou
a zazpívala tu naši píseň ze všech nejkrásnější.


l

Mgr. Martin Matas
zastupitel města Roztoky

Silný zážitek

Ke konci května jsem byl na promítání bavorského dokumentárního filmu „Vlak smrti na cestě za svobodou“. Byl to silný
zážitek, kdy se člověku svírá hrdlo a špatně dýchá.
Nevím proč, ale myslel jsem, že v transportu smrti převažovali vězni židovské
víry. Ale ve filmu zaznělo označení (maďarský) Žid pouze jednou – ne že by tam
byl jen jeden. Asi mne pomýlilo, že se
v Roztokách o Židech tolik hovoří a píše
a že 26. května po položení věnců k památníku na Levém Hradci pieta pokračovala
u pomníku obětem holocaustu. I když Den
památky obětí holocaustu si připomínáme
27. ledna, kdy byl osvobozen koncentrační
tábor Auschwitz-Birkenau (Osvětim).
Tak mne napadá: V koncentračních táborech zahynulo více než čtyřicet roztockých Židů. Kolik izraelských Židů zahynulo v koncentračních táborech? Nápověda:
Stát Izrael vznikl v roce 1948.

ři v rozhlase a televizi). A tak jsem chtěl
zveřejnit článek v Odrazu ... ale slyšel jsem
o hysterii a viděl opravdovou nenávist ...
takže raději Ne!
Já to neumím zaobalit jako Stanislav Boloňský: „tvůrců, kteří s ní byli v těsném,
někdy i důvěrném styku“, „k němuž vzplanula prvním vášnivým citem“, „široké srdce, do něhož se vešlo mnoho talentovaných
tvůrců“, „krátké romance se šedesátiletou
umělkyní“.

Levohradecká lípa 2018

Hrajete si na Roztoky a Žalov ... a schválíte
(RM) zasazení „Roztocké lípy“ v Žalově
na Levém Hradci (smajlík).
l


Moji milí (Zdenka Braunerová)

Zajímalo mne, jestli Milý = Milenec
(na význam slova Milý se ptali i moderáto-

Jiří Štochel

Poděkování
Dobrý den, pane Novotný a pane Skřivane,
tak už Lidickou ulici nepřebíháme „pirátsky“ jako rošťáci, nýbrž přecházíme
kulturně a bezpečněji po novém přechodu.
A vám oběma nezbývá než poděkovat, že jste tento zapeklitý projekt nevzdali
a úspěšně dotáhli do zdárného konce! Myslím, že tak mohu oprávněně činit
jménem všech obyvatel lokality Na Panenské.
Do další práce vám přeji hodně podobných úspěchů.
l
S přáním hezkého dne 

Stanislav Pavlů

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Ušetříme pár kroků za cenu smrti?
Tak se nám město po dlouhé době rozhodlo
zpříjemnit cestu z nového sídliště Na Panenské. A to tak, že nám z ulice Na Panenské
na ulici Lidickou na stávající chodník udělá
krásný nový přechod. Ale ouvej. Tento přechod bude hned za zatáčkou. A navíc řidičům
přijíždějícím od Velkých Přílep do Roztok
zakrývá viditelnost sloup veřejného osvětlení. Takže řidič nemá dostatečný přehled ještě
ve vzdálenosti cca 50 metrů. Můžete namítnout, že ještě není namalované dopravní
značení V7, tedy bílé čáry přes vozovku. Ale
řidič začíná na přechod dobře vidět, až když
je od něj asi 25 metrů. A to je podle mého
názoru pozdě.

Vylomení značky

„Zákaz vjezdu všech vozidel“
vyvrátit a zahodit ji za rohem.
Já je při tom osobně neviděl, ale
komu jinému by vadila? Dodnes nikdo tuto značku znova
nepostavil. Jen ji kdosi přidrátoval na plot. Sice špatně, na levou stranu místo na stranu pravou, ale i to je lepší než nic.
Městská policie v Roztokách

nemá kapacitu zde hlídkovat,
tak se desítky aut denně prohánějí v poklidu v protisměru.  l
Stanislav Čáslavka

INZERCE

Pohled na přechod od směru Velké Přílepy

V Roztokách stále víc a víc cyklistů jezdí po chodnících.
A příchod na přechod je ze severní strany udělán z kopečka.
A tak se cyklista po sjetí tohoto
sjezdu okamžitě ocitne na silnici a ani nestihne sesednout
z kola a stát se na přechodu
chodcem (což zásadně nečiní),
jak mu to nařizují pravidla silničního provozu. Další problém tam vidím pro maminky
s kočárky a malými dětmi
a osoby se sníženou pohyblivostí. Bez semaforu je tento
přechod přechodem smrti.
Zajímalo by mne, který dopravní architekt to dokázal
takto namalovat a který policista z dopravního inspektorátu
to povolil. A hlavně, kdo z roztockých vedoucích činitelů
(starosta, místostarosta nebo
někdo jiný?) tuto variantu vůbec navrhl. Já osobně bych tento přechod posunul více západně, a to asi o 150 metrů,

ČERVEN 2018

někam do míst bývalého vrakoviště, dnes autodílny pana
Čermáka. Tam by bylo vidět
z obou směrů.
A ještě jedna „prkotina“.
Týká se Vidimovy ulice, která
je jednosměrná a průjezdná je
směrem od Lidické do Zaorálkovy. Problémy začaly, když se
na rohu Vidimovy a Lidické
postavil nový obytný dům.
Obyvatelé tohoto domu mají
u svého domu ve Vidimově ulici cca deset parkovacích míst.
No a problém nastane ve chvíli,
když jiný obyvatel této ulice
jede domů a obyvatel toho nového domu jede třeba do práce.
No jo, ale on si pán přece nepojede do Zaorálkovy, on to přece
nebude objíždět. Tak holt jede
v protisměru na Lidickou
a tento výjezd si dokonce dovolí vynucovat nad jedoucím vozidlem ze správné strany. Obyvatelé tohoto domu dokonce
nebyli patrně líní značku B2
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Statut Odrazu aneb co jsou a nejsou dobré mravy
Před lety jsem se v místním zpravodaji
č. 11/2013 rozohnila nad nekonečnými
polemikami komunálních politiků – mimořádně výkonných psavců – které většinu občanů nebavily číst, a hlavně, mnohdy
se čtenář lačný pochopit smysl autorova
příspěvku úplně ztratil v útržkovitých informacích, jež byly reakcí na slova nebo
činy „třídního – opozičního – nepřítele“.
Navíc se některé kauzy tak rozjely, že pokračovaly v následujících měsících, a v tom
okamžiku čtenáře zachrání už jen městská
kronika (zveřejněná na webu), která každoročně přehledně a na pár řádcích shrnuje dění v Roztokách od ledna do prosince.
A je to tu zas! A co víc, příspěvky gradují

osobními útoky, dle vyjádření některých
členů redakční rady ani oni sami záměr pisatele mnohdy nechápou, ale jejich povinností je neověřená „fakta“ v městském
zpravodaji zveřejnit. Pravdivost ověřovat
totiž nemusí...
Statut Odrazu v článku 2 mimo jiné uvádí: RR posoudí obsah článků a může navrhnout jejich zkrácení, případně i vyřazení z čísla, pokud by zveřejněním textu byl
porušen zákon či dobré mravy. Otázkou je,
kdo posoudí porušení dobrých mravů. Patří vzájemná úcta a respekt dnes do dobrých mravů? A následuje článek 3: Za celkový obsah periodika odpovídá ve smyslu
tiskového zákona č. 320/2002 Sb. vydava-

Za co utratíte svých šest stovek?
„Neptej se, co může udělat tvá zem pro tebe. Ptej se, co
ty můžeš udělat pro svoji zem.“ Známý citát prezidenta
Kennedyho mi vždycky připadal postavený na hlavu. Odjakživa to cítím přesně naopak. Akorát místo slova „zem“
bych použil „vláda“, což je možná to, co měl JFK na mysli. To proto, že svobodný občan je suverén a vláda, ať už
státu nebo města, je jeho servisní organizací, kterou může
kdykoli přestat podporovat, například tím, že se rozhodne
platit daně vládě jiné.
Na své postavení občanova slouhy nám
stávající roztocká městská vláda nějak začala zapomínat. Projevilo se to hromadou
buzeračních vyhlášek, tu proti podomním
obchodníkům, které zde jakživ nikdo neviděl, ale zase se tak – pravda – povedlo docela slušně eliminovat pojízdné zmrzlináře. Tu tzv. protihlukovou, kterou stejně
nikdo nedodržuje s výjimkou případů, kde
v lokalitě žije kolonie bonzáků…
Nejslibnější oblast, kde může město
opravdu sloužit, je nakládání s odpadem.
Ze zákona je totiž obec tzv. původcem odpadu a je tedy zjednodušeně řečeno za odpad (mimo jiné i ten, který vyprodukují
domácnosti) odpovědná. Což funguje.
Co k mé spokojenosti nefunguje, je
600 Kč místní daně z hlavy, které se bůhvíproč říká poplatek za odpad a kterou bude
třeba v následujícím volebním období
zrušit.
V první řadě – jak se dočteme v každé
učebnici veřejných financí – opravdu nejde
o poplatek. Poplatek je tzv. ekvivalentní, je
to platba za službu. Třeba když vám na úřadě ověří podpis. Naproti tomu platit 600 Kč
musí každý, kdo má v obci trvalý pobyt
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včetně nemluvňat. Je to tedy daň. Nedostanete za ni ani ťuk, ty peníze nejdou na žádný odpad, ale do rozpočtu města a město
odpad stejně musí řešit a řešit ho bude,
i kdyby se všichni Roztočáci přehlásili kvůli parkování do Prahy.
Dá rozum, že odvoz odpadu představuje
náklady. K jejich úhradě má ale město
v rozpočtu nemravné množství peněz.
Dostává podíl na výnosu z většiny krvavých daní, které platíte, a celý výnos daně
z nemovitostí. Ročně necelých 170 milionů. A dostává je právě a pouze na to, aby
plnilo povinnosti uložené zákonem, např.
odpovědnost za odpad. Jinými slovy, město na řešení odpadu bez mrknutí oka má:
vaše peníze. Nehledě na to, že část odpadu
není nákladem, ale příjmem. Nezanedbatelná část toho, co necháte v kontejnerech
na tříděný odpad či ve sběrném dvoře, totiž město prodává.
Co se stane, když město přestane daň
z hlavy vybírat? Nezvýší se objem odpadu,
který lidé produkují? Nemá daň, jak ekonomové říkají, „regulační účinek“? Inu,
nemá. Právě proto, že je to daň „z hlavy“. Je
úplně jedno, kolik odpadu vyprodukujete,

tel, za věcný obsah příspěvků, uvedená
fakta a data odpovídají vydavateli autoři
článků.
Vážená redakční rado, jste tu pro nás,
Odraz je placen z rozpočtu města, prosím,
mějte s námi zbylými čtenáři slitování.
Nás zajímá, která ulice je uzavřená, kdy
bude otevřen sběrný dvůr do večera, zda
pojede bus až k Lidlu, kdo byl Joe Hloucha, kde a co nám developer postaví, případně přijedou-li k Vltavě konečně
Rolling Stones.
O jedno prosím, neberte nám policejní
okénko, to je informační jistota…!


l

Marcela Šášinková

jestli nemáte jako čtyřčlenná rodina popelnici žádnou a odpad kompostujete na zahradě nebo zda máte pěkně čtyři „dvěstelitrovky“ a naházíte tam všechno, počínaje
papírem od svačiny po starý nábytek zamaskovaný vrstvou PET láhví. Zaplatíte
jedny a ty samé peníze. Není důvod, proč
by někdo snížením či zvýšením poplatku
začal měnit své chování, nedává to smysl.
Když roztocká „ódéeska“ po minulých volbách úspěšně prosadila snížení daní ze psů,
příznivci vysokého zdanění těch ostatních
protiargumentovali znečištěním města
(což se nepotvrdilo) a také tlakem na omezení počtu psů. To se nepotvrdilo tuplem,
ale teoreticky by to jistý smysl dávat mělo,
protože jestli člověk bude nebo nebude psa
mít, je věc volby. Popelniční daň ale platíte
tak jako tak.
Navíc její výběr a evidence něco stojí. Jde
o poměrně rozsáhlou agendu, kterou se
musí zabývat finanční odbor, a pokud by se
poplatky nevybíraly, ušetří jak úředníci,
tak občané nezanedbatelné množství času.
Zákon výběr poplatků městu povoluje, ale
nenařizuje, takže neexistuje žádný důvod,
proč by tak mělo činit. Ostatně, nebyli bychom zdaleka sami, tento poplatek nevybírají například Teplice.
Takže, za co utratíte svých šest stovek?
l







Tomáš Šalamon
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Našel jsem staré Občany

Ano, Občany, s velkým O. Čtyřicátníci a starší si vzpomenou,
že se takhle jmenoval první polistopadový časopis. Grafická
úprava a tisk se s dnešními časopisy nedají srovnávat – ale
to zaujetí pro věc asi taky ne. Byla to neopakovatelná doba,
a tak i ty staré časopisy jsou neopakovatelné.
Pár jich doma mám, samozřejmě včetně
toho nejznámějšího, s Vojtěchem Sedláčkem jako prvním porevolučním starostou
na titulní straně. Ale mám i jiná čísla
a v nich je zapsáno, jak rychle se tehdy měnil čas. A měnily se i symboly, včetně těch
plechových tabulek, které označují názvy
ulic.
Poroučely se dvě nejošklivější vizitky našeho města, Gottwaldova třída se stala ulicí
Masarykovou a Stalinova ulice, kterou
mělo v roce 1989 už snad jen pár měst v republice, dostala jméno Jana Palacha. Netuším, zda jsme měli tehdy při jménu Masaryka na mysli jen T.G.M., anebo i trochu
jeho syna Jana, a zrovna tak u druhé ulice
si říkám, že aspoň jeden pruh té široké aleje si zasloužil student, který byl stejně zoufale a stejně bezpříkladně statečný – Jan
Zajíc. Ale to už je osud prvních a druhých.

Nicméně největší skvrny z mapy zmizely.
Elegantně byla přepsána ulice 7. listopadu
vsunutím jedničky na počátek a v ohrožení
byla i ulice Obránců míru. Chtěl jsem ji
tehdy rozdělit na část Obránců a část Míru,
což zapadlo, původní název přežil a dnes je
z ní páteřní komunikace města. Pravda,
páteř má trochu pokřivenou, možná i to
esíčko jednou dostane jméno (pamětníci
z úřadu tuší, že název bude začínat písmenem D), ale nerozdělili jsme ji. Padl
i vskutku revoluční, možná spíš recesistický nápad přejmenovat Levý Hradec
na Pravý, ale protože tok řeky se na rozdíl
od politických proudů otočit nedá, Levý
Hradec zůstal Levým.
Druhý recesistický nápad se ujal, a to je
moc dobře. Standa Boloňský asi před dvěma roky připomněl slavné pokřtění ulice
Járy da Cimrmana v dvaadevadesátém

i její záchranu, když ta původní cesta zmizela. Jméno českého génia nespláchne ani
tisíciletá voda, ani GDPR, ani majitel největšího hnízda v republice.
Jen je trochu škoda, že jsme se nepustili
taky do názvu náměstí, kde stojí radnice,
kostel a fara. Naše titulární náměstí nese
tak stále jméno 5. května, i když ani
na sklonku války se toho v Roztokách 5.
května moc nedělo. Mnohem víc by si zasloužil zvěčnění na oficiálních dokladech
města 29. duben na památku našich statečných předků, kteří pod německými samopaly zachraňovali nešťastníky transportované v dobytčácích na smrt.
No, třeba se ještě naši následníci, kterým
současné vedení odkáže opravenou radnici, k tomu odhodlají. Když Dolany zvládly
zavést oficiální doplněk „nad Vltavou“,
proč bychom nemohli přejmenovat radniční náměstí. 
l
Jarda Huk

INZERCE

ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU
Kvalitní a odborná montáž

přímo od výrobce!
Záruka 36 měsíců!

26 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 40 % z montáže.
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Nové autobusy na lince 340
Na linku 340 nasazuje v poslední době Dopravní podnik hl. m. Prahy nové dvoudveřové autobusy SOR BN12. Ačkoli byl tento
provoz prezentován jako zkušební, bude to
definitivní, protože jich DP koupil 50
(z toho 26 do garáží Řepy, které vypravují
linku 340) a postupně zjišťuje, že se na moc
linek nehodí. Nicméně dle slov organizátora
dopravy ROPID se autobusy už jednou koupily, tak se musí někde nasadit. Linka 340 se
zdá jako nejméně nevhodná, tak nám tu zůstanou místo dosluhujících vysokopodlažních třídveřových autobusů Karosa B951E.
Rodiče s kočárkem určitě uvítají, že nové
vozy jsou „lowentry“, tedy částečně nízkopodlažní, ale radost je přejde, když zjistí, že
snaha dostat do vozu co nejvíce sedaček
zredukovala místo na kočárek/invalidní vozík na minimum. Dva kočárky dokážou
hodně zkomplikovat výstup v podstatě jedinými dveřmi. Možná byly kvůli sedačkám
obětovány i třetí dveře? Tento model existuje i ve třídveřové verzi, vyrábí se v takřka
nezměněné podobě od roku 2003, tedy stej-

Aktuality SPCCH
7. června 2018 proběhla v Klubu seniorů první přednáška v rámci projektu
BPP Bezpečí – péče
– pohoda (senior
doma) „Mozek. Jak
funguje?“ přednášela MUDr. Renáta Neudorflová.
21. června 2018 v 15 hodin vás
zveme na vernisáž výstavy mandal z čajových sáčků Blanky Kratochvílové s názvem „Mandaly –
energie, která léčí“ (Klub seniorů,
Havlíčkova ul. 713)
V polovině června odjíždí plný
autobus našich členů na léčebný
pobyt v termálních lázních v Maďarsku. Již tradičně ho organizuje
a zajišťuje paní Jaroslava Pařízková.
Před námi jsou prázdniny a naše
pravidelné aktivity budou opět
pokračovat v září. KLUB SENIORŮ
zůstává  pro všechny otevřen
ve své pravidelné otevírací době,
a to v pondělí ve 14.00–15.00
hodin a ve čtvrtek ve 14.00–16.00
l
hodin. 
Vladimíra Drdová
předsedkyně
ZO SPCCH Roztoky
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ně jako vyřazované autobusy Karosa 951E,
které nahrazuje. Ale nejspíš si na hrbáče
zvykneme, ono se hodí mít víc sedaček
mimo špičku, kdy se ke dveřím chodbičkou
dostanete, aniž by kvůli vám musela část
cestujících vystoupit a zase nastoupit.
Ve špičce se delší doba staničení kvůli výměně cestujících vlastně neprojeví, protože
pomalý odbavovací software by zdržoval
stejně. Zatím si nikdo nestěžoval, takže jsou
mé obavy asi bezpředmětné. Nicméně doufám, že nám zůstanou dvě celonízkopodlažní pořadí zajišťovaná čtyřdveřovými autobusy SOR NB 12. Výběrová řízení se dnes
vyhrávají nejnižší cenou, a protože se nakoupily nejlevnější autobusy, třeba se to
promítne i do nižší ceny za vozokilometr
odjetý těmito vozidly a město bude moci
přiobjednat další spoje bez navýšení ceny…
Linka 340 se od 10. 6. dočkala nového
spoje v 9:02 z Dejvické a zároveň s tím došlo k posunu spoje v 8:02 z Dejvické
na 8:04 a byla prohozena nízkopodlažnost
spojů v 9:29 a 9:49 z Levého Hradce.

Od 30. 6. budou platit prázdninové jízdní
řády a dojde proto k tradičnímu omezení
spojů na lince 340. Tyto jízdní řády jsou
ke stažení na stránkách https://pid.cz/souhrne-jizdni-rady/ a budou též k vyzvednutí na podatelně MÚ.
Pozitivní zprávou je, že Lidl bude mít
po rekonstrukci větší parkoviště a vešla se
na něj i autobusová zastávka. Původně zamýšlený přestupní uzel mezi linkami 316,
355, 356 a 359 se zredukoval na zastávky
linek 355 a 359, které projíždějí kolem a budou tam nově zastavovat. Zastávka by podle
všeho měla být v pásmu 1, tedy z Roztok
za 12 Kč (jízdenka na 15minut – např. Masarykova, rozcestí Žalov) nebo 18 Kč (jízdenka na 30 minut – např. nádraží, Tyršovo
náměstí).
A vypadá to, že je vůle sjednotit víkendové jízdní řády, aby linka 340 jezdila
i v neděli dopoledne. To by se snad mohlo
do voleb podařit.


l

Michal Přikryl

Jaro v roztocké LDN
Po úspěšné mikulášské nadílce, kterou
jsme s řadou dobrovolníků uspořádali
v roztocké léčebně pro dlouhodobě nemocné a v Domově Alzheimer, nás napadlo, že bychom mohli tentokrát pacienty
potěšit malou jarní návštěvou a přinést tak
trošku jara do nemocničního prostředí.
K celé akci se přidala opět celá řada dobrovolníků, díky nimž se podařilo pro pacienty nashromáždit opravdu bohatou výslužku. Velký dík všem! Oslovili jsme
i nedalekou květinovou farmu z Velkých
Přílep, která se k nám nejen přidala, ale poskytla nám celou stovku nádherných tulipánů, děti z únětické mateřské a základní
školy nazdobily pro každého pacienta
krásnou originální vázičku a obtěžkáni
koši plnými dobrot jsme koncem dubna
vyrazili. Sešlo se nás opravdu požehnaně,
a co je moc fajn, mezi účastníky bylo i dvanáct malých dětí, které způsobily mezi babičkami a dědečky doslova pozdvižení
v tom nejlepším slova smyslu. Během dvou
hodin jsme se pokusili s každým pacientem prohodit alespoň pár slov, kdo měl zájem, tomu jsme namasírovali ruce, a hlavně jsme si společně zazpívali. O jarní
náladu se svým zpěvem postaraly zejména
Zuzka Zobalová, Klára Junka a Věra Demelová, za což jim patří velký dík. Během
těch dvou hodinek jsme viděli tolik radosti
i slz dojetí v očích, což pro nás bylo jasným

důkazem, že podobné akce mají velký smysl. Přidejte se příště k nám! Anebo vyrazte
sami, jen tak, kdykoli. Vězte, že radost určitě uděláte. 
l
Roztočtí a přespolní dobrovolníci
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Čarodějnice 2018 na Žalově
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kovskému – Dalmátské speciality, farmářskému řeznictví MEATPOINT, Jiřímu Lešnerovi a Radku Ladmanovi – Bar Postel.

foto: Silva Houserová

Dvanáctý ročník Čarodějnic na Žalově
proběhl za krásného počasí, které jsme si
všichni po zkušenostech z minulého roku
tolik přáli, a proto dnes můžeme potvrdit,
že se jednalo o jeden z návštěvnicky nejúspěšnějších ročníků. Čarodějnice by asi
nemohly dávat dětem radost bez nadšené
práce organizátorů, finanční i věcné podpory sponzorů, spolupráce technických
služeb a Sboru dobrovolných hasičů a nesmíme zapomenout ani na mateřské školy,
které tradičně, kromě tanečních vystoupení svých dětí, věnují pro tuto příležitost
dětmi zhotovené krásné čarodějnice (pokud se to tedy o čarodějnicích dá říci). Co
vnímáme velmi pozitivně, je skutečnost,
že se rozšiřuje okruh těch, kteří se podílejí na organizaci nebo napomáhají úspěšnému průběhu akce. Tým dobrovolných
organizátorů získal od letošního roku významnou posilu v Petře Laštovkové, která
společně s Evou Uvarovovou, Katkou Barčákovou, Míšou Matysovou a Terezou
Cihlářovou tvoří zdravé organizační jádro. Terezka Cihlářová se již dvanáctým
rokem stará o výběr dětských soutěží a jejich personální a materiální zajištění. A to
není vůbec jednoduché. Na Petře Laštovkové v letošním roce ležela hlavní tíha organizace a chceme jí tímto velmi poděkovat za odvedenou práci. Za pomoc při
realizaci děkujeme Mirce Lešnerové, Jiřině Roškotové, Olze Vavřínové, Monice
Hojsákové, Bohdaně Bílkové, Mileně Kolářové, Nele Uvarovové, Zuzce Slancové,
Monice Šnajdrové, Heleně Pastyříkové
a panu Vyšínovi – Hospoda na Růžku.
Stejně tak je dobrým zvykem poděkovat
všem dalším, kteří přispěli ke zdárnému
průběhu akce, jež se již stala v Roztokách
tradicí. A věříme, že tradicí našimi nejmenšími oblíbenou. Těch, kterým bychom
chtěli touto cestou poděkovat, je čím dál
tím více. A to nás těší, ale také zavazuje.
Děkujeme následujícím organizacím
i jednotlivcům a pevně věříme, že nikoho
neopomeneme:
Děkujeme za finanční podporu městu
Roztoky, panu Houserovi – Auto Houser,
stavební firmě Pohl, panu Šindelářovi –
Dům služeb, panu Jaromíru Šnajdrovi –
Euro Clean, panu Bohatému – Immocar,
panu Procházkovi – Prokos, rodině Stopkových, paní Trmalové – Via Vestra, ABC
Academy, paní Plíhalové – školka Žirafa,
rodině Pastyříkových, Autoservisu Čermák,
společnosti Top One reality s. r. o., manželům Šveňkovým a společnosti OSA –
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním, z. s.

Za poskytnutí hlavních cen do tomboly
panu Líbalovi – Nokian Tyres a Autu Šídlo,
za celou řadu krásných cen pak zejména
paní Maixnerové – Papírnictví Cyrani
a paní Běle Jansen, za poskytnutí dalších
cen tomboly panu Müllerovi – Domácí potřeby Žalov, Viki Dostálové, Míše Široké
z Top Star, paní Kamile Janouškové, Koloniálu Dejvice, panu Jaromíru Jungwirthovi, panu Romanu Pyszkovi – Roztocká vinotéka, paní Monice Lainové – Magdala,
panu Petru Mostkovi, Krajskému úřadu
Středočeského kraje, společnosti ROSSMANN, spol. s r.o., paní Čabelkové – Dary
přírody, paní Svobodové – Lékárna a paní
Vladimíře Čížkové – Studio relaxace.
Za přípravu a realizaci dětských soutěží
následujícím členům týmu Terezie Cihlářové: Pavlovi a Petrovi Jonášovým, Monice Hrubé, Denise Kosíkové, Jiřímu
Blažkovi ml., Anně Dolejší, Tomáši Bělohlávkovi, Sofii Čížkové, Kateřině Krajinové, Elišce Běhounkové, Vildovi Šmolovi,
Martině Studentové, Evě Lešnerové, Marcelovi Mojžíšovi, Veronice Kalinové, Anetě Bromovské, Marii Runštukové a Radce
Plíhalové. Velmi si vážíme věrnosti a spolehlivosti našich mladých dobrovolných
spolupracovníků, kteří se podílejí na realizaci soutěžních aktivit, což vyžaduje trpělivost, kreativitu a často i fyzické nasazení.
Za zhotovení čarodějnic a vystoupení
dětí školce Spěšného a ABC Academy – té
navíc za sponzorský dar, za poskytnuté čarodějnice školkám Přemyslovská a Havlíčkova, za taneční vystoupení ženskému souboru Úholky z Úholiček, paní Šrámkové –
HOLA BELA a rovněž již tradičně skupině
Poupata, jejíž členky nám pomáhají i při
realizaci akce již několikátým rokem.

Za kvalitní hudební produkci Vaškovi
a Pavle a skupině La Vrz (Jirka Vacek a Jarda Jungwirth), za krásné fotografie Silvě
Houserové a za svěží moderování Katce
Barčákové.
Děkujeme všem prodejcům i těm, kteří
se jiným způsobem podíleli na realizaci
této již poměrně velké a složité akce: panu
Janu Starostovi – Dejvický koloniál, panu
Kotrbovi z Velkých Přílep, Jardovi Jungwirthovi, panu Michaelu Hughesovi, společnosti Království – Děti na hrad, panu
Milanovi Řežábkovi, Sokolu Roztoky,
Městské knihovně Roztoky, Obecnímu
úřadu Úholičky a Českým mobilním toaletám.
Speciální poděkování adresujeme panu
Sládkovi a Sboru dobrovolných hasičů –
za ochotu, spolehlivost a tradičně výbornou spolupráci, panu Karlu Zavadilovi –
za významnou a aktivní pomoc při
zprovoznění elektroinstalace a panu Jaroslavu Horáčkovi – majiteli restaurace
u žalovského hřiště, bez jehož pomoci by
velká část elektroinstalace nemohla fungovat. Tito lidé mají rovněž významný podíl na úspěšném průběhu letošních Čarodějnic.
Je dobrou tradicí poděkovat a omluvit se
těm, kterým naše akce na jeden den zkomplikovala život, možná i znepříjemnila. Jde
o obyvatele domů v sousedství. Všem se
velmi omlouváme a doufáme, že nám prominou zvýšenou hlučnost a kouř související s táborovým ohněm a opékáním všeho
možného. Ti, kteří naše Čarodějnice již
znají, vědí, že jejich hlavním cílem je dát
roztockým dětem možnost se vyřádit při
dětských soutěžích, získat v tombole zajímavou cenu a strávit na akci s rodiči příjemné odpoledne nebo i večer. Proto vás
prosíme, mějte s námi trpělivost. Každý
z vás je na této akci vítán.
Závěrečné poděkování samozřejmě patří
vám všem, kteří jste si našli čas letošní Čarodějnice navštívit a udělat tím radost
svým dětem nebo sobě. Doufáme, že se
vám akce líbila a v příštím roce si zase uděláte čas. Věříme, že to bude stát za to.


Za pohoštění pro dobrovolníky Míše
Brabcové, Mirce Lešnerové, Bobi Nova-

Za organizační tým

l

Jiří Blažek
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Pohádkový les
Sluníčko a teplo a na tři stovky dětí s rodiči
či prarodiči… Sobotní pohádkový les
26. května připravili roztočtí tomíci za vydatné pomoci Vlaďky Drdové a její rodiny.
Seriózní roztocké občanky se proměnily
tu v čarodějnice, tu v prodavačky tomboly,
dítka školou povinná zase vysvětlovala
na jednotlivých stanovištích svým mladším kamarádům, jak se skáče v pytli, jak se
srážejí plechovky či proč je dobré šplhat
po pavoučí síti. Pěkné bylo, že na paloučku

Na jaře jsme obnovily lekce
Strolleringu® v Roztokách a Žalově,
Velkých Přílepech a Libčicích. Co je
Strollering®? Tak trochu jiná procházka. Je to soubor cvičení na čerstvém
vzduchu nejen pro maminky s dětmi
v kočárku, na kole/odrážedle nebo
v šátku, které mají chuť během
procházky s potomkem udělat něco
pro sebe a své zdraví.  Čeká nás
kombinace dynamické chůze, pilates,
posilování problematických partií
s ohledem na diastázu, posílení
pánevního dna a středu těla (core),
jógy, protahování a hry s dětmi.
Skladbu lekce formujeme na místě
podle složení věku dětí.
Vzhledem k letnímu počasí začínáme
cvičit již od 9 hodin, abychom se
vyhnuly ostrému slunci. V létě a zejména o letních prázdninách se prvních 10 minut zahřejeme a následně
pokračujeme ve cvičení již ve stínu
na roztockých dětských hřištích.
Zařazujeme méně kardiocviků a naopak se zaměřujeme na formování
a zpevňování těla, které dostalo
mateřstvím zabrat. Přidejte se k nám
i se staršími dětmi. Zatímco maminky cvičí, děti se zabaví na hřišti,
pokud necvičí s námi a nebo je nepoužíváme je jako cvičební přírodní
zátěž :)
Nestyďte se a přidejte se k nám.
Zkušební hodina je vždy zdarma.
Proč nevyužít cvičení na čerstvém
vzduchu v dopoledních hodinách
v místě bydliště a bez nutnosti
vynaložených nákladů na hlídání?
Na jednotlivé lekce se hlaste do událostí na www.facebook.com/StrolleringRoztokyZalovVelkePrilepy.
V plánu máme i společné výlety
do okolí a mnoho překvapení.
Těšíme se na vás. 

l

Petra Kazdová
(lektorka Strollering®)
se Stellou (a někdy i s Nelou )
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Tomáš Novotný

Poděkování Studia Po špičkách
Po špičkách – studio pro taneční a pohybovou výchovu, které
působí v Roztokách a Úněticích, děkuje všem svých příznivcům, především pak malým tanečnicím a tanečníkům a samozřejmě jejich rodinám za důvěru a podporu v právě končícím
školním roce 2017–18.

foto: Sebastia Šole

Cvičení nejen maminek
s dětmi venku o prázdninách
– Strollering®

mohli návštěvníci zaslechnout i zpěvného
skřivana.
Díky za přípravu patří Jindře Zoufalé
a také dětem z TOM Kulíšci, samo sebou
i laskavým sponzorům Markovi a Lukášovi
Náhlovským a panu Mullerovi ze žalovského železářství, našemu městu, které akci
tradičně podporuje, Technickým službám.
Firmě pana Těšíka posíláme dík za dopravu věcí na Maxmiliánku a zase zpět. 
l

Nosí pavouci

Více než devadesát dětí, které pravidelnou
výuku studia navštěvují, se od září
do června veřejně různě prezentovalo
na přehlídkách scénického tance po celé
České republice, na Muzejní noci ve Středočeském muzeu v Roztokách, ale především ve vlastním lednovém programu Tanec v zimním čase (Praha – Studio Alta)
a květnovém představení Tanec na zámku
(Středočeské muzeum Roztoky).
Právě Středočeskému muzeu v Roztokách děkujeme za letošní spolupráci
a vstřícnost k našim tanečně-tvůrčím záměrům. Dále patří velký dík i Obci Únětice a MŠ a ZŠ Únětice za soustavnou morální podporu a všem pronajímatelům
tanečních prostorů k výuce za vstřícnost.
Děkujeme i za zájem města Roztoky.

Taktéž děkujeme Gábině Pižlové za návrhy
a realizaci nových kostýmů a poděkování
patří také všem, kteří vypomohli šitím (Olze
Konečné, Anně Kubaštové, Kateřině Lívové,
Petře Frydrychové, Lence Svobodové ad.).
Speciální dík je věnován fotografovi Jakubu Součkovi, Michalu Ryšavému za videodokumentaci vystoupení a hlavně dvěma nejstarším tanečnicím, členkám
Souboru Vendule Ventové a Anně Kubaštové.
Budeme se těšit v září. Zápis pro školní
rok 2018–2019 bude probíhat ve dnech
3.–6. září 2018 pro děti i dospělé. Konkrétní termíny a další podrobnosti o činnosti
a fungování Studia Po špičkách naleznete
l
www.tspospickach.cz 
Zuzana Smugalová
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Letní doba ve Středočeském muzeu v Roztokách
Máme nové webové stránky

Milí příznivci, rádi bychom vás přizvali
na nové webové stránky muzea. Najdete
zde nejen informace o stálých expozicích
a aktuálních výstavách či akcích, zajímavostech z muzea, ale i něco z historie zámku, pozvánku k prohlídce jeho hmatových
modelů nebo okolí či nabídku naší prodejny. Můžete se odtud i nadále přihlásit k zasílání novinek nebo nás kontaktovat.
Doufáme, že se vám nové stránky budou
líbit a najdete zde vše potřebné, a budeme
rádi i za vaše další podněty.
www.muzeum-roztoky.cz
Podívejte se zde na dokument Příběh
jednoho pokladu, který vypráví o nálezu
bronzového depotu v katastru obce Tursko
a nechává nahlédnout do procesu jeho restaurování a uložení do depozitářů. Dokument získal cenu v Národní soutěži muzeí
Gloria musaealis 2017.

Pozvání na výstavy
n Barevný

svět
Interaktivní výstavu můžete navštívit již
jen do začátku prázdnin. Odpoví vám
na mnoho otázek ze světa barev okolo nás.

Kde se berou, jak vznikají, jak snadno se
necháme zmást optickými klamy, proč jsou
zvířata různě zbarvená…? Ideální průprava pro výpravy do skutečné letní přírody.
9. března – 8. července 2018. Doprovodný program pro školy.
n Věhlasná

socha Kovový věk Augusta
Rodina zůstává mimořádně v Roztokách
do konce výstavy
Vysoce ctěná slečno / Můj milý. Desatero
mužů na paletě života Zdenky Braunerové
Krom A. Rodina představuje instalace
k 160. výročí narození malířky i další slavná jména jako S. H. Pinkase, Julia Mařáka,
Františka Ženíška, Antonína Chittussiho,
Františka Bílka, Jožu Uprku, Arnošta Hofbauera nebo Miloše Jiránka. Soubor děl je
nahlížen z pohledu osobních vztahů malířky s těmito muži, kteří byli jejími vzory,
učiteli a přáteli.
13. dubna – 12. srpna 2018
n Příběhy Tichého údolí / Osudy zpečetě-

né hákovým křížem, srpem a kladivem
Při vstupu do Tichého údolí se zastavte
v areálu Braunerova mlýna, kde je volně
přístupná výstava s příběhy čtrnácti domů

a jejich obyvatel, které zpřetrhala druhá světová válka a nástup komunistického režimu.
27. dubna – 28. října
Riegrova ulice čp. 5
n Československý kolek – milovník nejen

rumu a tabáku
Výstava zve do světa kolkování bankovek,
cenných papírů, ale také třeba kalendářů,
hracích karet v době od počátku první republiky po dnešek. Stejně jako známky jsou
také kolky dokladem doby, ve které byly vytvořeny. Jejich tvorbou se zabývali známí
umělci, byly vyhlašovány veřejné soutěže
a oslovovány umělecké školy. Můžete se těšit i na dobovou padělatelskou dílnu nebo si
vytvořit vlastní okolkovaný dokument.
Doprovodný program zdarma:
22. 6. od 10.00 Ruční dílny pro malé i velké
14. 7. od 15.00 Vyděrač – divadelní představení Institutu pro studium života a díla
Sherlocka Holmese
8. června – 18. listopadu
n Jubilejní

25. ročník Letní keramické
plastiky
Zveme na procházku zámeckým parkem
s instalacemi z porcelánu a keramiky.  ➔
INZERCE

8. 6. – 18. 11. 2018
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
otevřeno st–ne 10–18 hodin
www.muzeum-roztoky.cz

ČERVEN 2018
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Se známými osobnostmi se potkají mladí
nadějní autoři, s domovskými výtvarníky
kolegové z Japonska, Jižní Koreje, Německa
a Slovenska. Na této v České republice unikátní exteriérové výstavě se každoročně objevují především aktuální práce, v některých
případech přímo vytvořené pro tuto akci.
23. června – 4. listopadu
Komentované prohlídky
n Příběhy Tichého údolí. Osudy zpečetěné
hákovým křížem, srpem a kladivem + pro-

cházka po Tichém údolí s autorkou výstavy
/19. 6. v 18.00. Vstupné zdarma.
n Vysoce ctěná slečno / Můj milý. Desatero mužů na paletě života Zdenky Braunerové / 20. 6. v 10.00 a 18.00. Po dobu prohlídky od 10.00 je pro děti připraven
samostatný program. Vstupné v rámci
vstupenky.
n Ateliér Zdenky Braunerové / 21. 6. v 10.00.
Po dobu prohlídky je pro děti připraven samostatný program. Vstupné v rámci vstupenky.

Rezervace doprovodných programů:
tel. 233 029 060,
pokladna@muzeum-roztoky.cz
Otevírací doba:
středa až neděle 10.00–18.00
www.muzeum-roztoky.cz 


l

Iva Ježková,
PR, tel. 603 210 592,
jezkova@muzeum-roztoky.cz
Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy, p. o.

Mimořádnému zájmu veřejnosti se těší unikátní výstava Keltové v Nové budově Národního muzea. Jejím hlavním autorem
je PhDr. Pavel Sankot. Málokdo ví, že tento
významný archeolog evropského významu
je občanem Roztok. Žije mezi námi už řadu
let, vyrostly tu jeho děti a tady ve Středočeském muzeu také pracoval. Ostatně na výstavě v Národním muzeu můžete obdivovat
nálezy, restaurované pod jeho vedením
v 90. letech právě ve Středočeském muzeu.
PhDr. Sankot celý svůj profesní život studuje keltskou kulturu, období 5. až 2. století př. n. l.

foto: Pavel Kacl

Výstava Keltové v Národním muzeu má stopu v Roztokách
žela k němu i část Čech a Moravy. Keltské
kmeny expandovaly až do Velké Británie
a severní Itálie. Jejich řemeslo i umění
jsou nádherné. Zejména plastická i rytá
výzdoba bronzových a železných nálezů.
Dočasná rozsáhlá výstava je završením
dlouholeté pilné práce Pavla Sankota, který právě letos oslaví své kulaté jubileum.
Popřejme mu pevné zdraví a ještě hodně
zajímavých objevů.


l

Původní území osídlené Kelty se rozkládalo ve Švýcarsku, severovýchodní
Francii a jihozápadním Německu a nále-

Alena Havlinova

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – ČERVEN–ČERVENEC
9. 3. – 8. 7.

Barevný svět – interaktivní výstava. Kouzlo barev v přírodě i lidské společnosti

Středočeské muzeum, Roztoky
Velká výstavní síň,

13.4. – 12. 8.

Vysoce ctěná slečno / Můj milý. Desatero mužů na paletě života Zdenky Braunerové.
Výstava děl výtvarníků z okruhu Zdenky Braunerové k 160. výročí narození malířky

Středočeské muzeum, Roztoky

27. 4. – 28. 10.

Příběhy Tichého údolí. Osudy zpečetěné hákovým křížem, srpem a kladivem – výstava
mapující historii roztockých vil. Komentovaná prohlídka 19. 6.
od 18.00 hod.

Středočeské muzeum,
Braunerův mlýn, Riegrova ulice čp. 5

8. 6. – 18. 11.

Československý kolek… milovník nejen rumu a tabáku – výstava kolků a kolkových
známek od první republiky po dnešek. Doprovodný program: Ruční dílny
pro malé i velké 22. 6. od 10.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

13. 6. – 17. 6.

Na půdě – výstava prací výtvarných kroužků sdružení Roztoč. Od 10.00–18.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

16. 6.
So

Pivní slavnosti 2018
Od 14.00 hod.

Park na Tyršově náměstí, Roztoky

20. 6.
St

Zahradní slavnost MŠ a ZŠ Únětice – Studio Po špičkách

MŠ, Únětice

21. 6.
Čt

Ateliér Zdenky Braunerové – komentovaná prohlídka se samostatným programem pro
děti, od 10.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

23. 6. – 4. 11.

25. letní keramická plastika

Středočeské muzeum, Roztoky,
nádvoří zámku

23. 6.
So

Den na řece

Přívoz Úholičky – Řež

24. 6.
Ne

Koncert Marika Singers, vstupné 200 Kč
Od 19.00 hod.

Hotel Academic, Roztoky

26. 6.
Út

Zahradní slavnost – více na www.roztoc.cz

Levý Hradec

14. 7.
So

Vyděrač – divadelní představení v rámci výstavy Československý kolek... milovník
nejen rumu a tabáku. Od 15.00 hod.  

Středočeské muzeum, Roztoky

17.–18. 7.
Út–St

Word a Excel efektivně – kurz pro mírně pokročilé a pokročilé.
Pro rodiče na rodičovské dovolené zdarma v rámci projektu Dejme práci šanci.
Více na http://sites.google.com/view/kurz-office/word-a-excel-efektivn%C4%9B

Vzdělávací centrum Lexik,
Obránců míru 2348, Roztoky

7.–8. 8.
Út–St  

Word a Excel efektivně – kurz pro začátečníky. Pro rodiče na rodičovské dovolené
zdarma v rámci projektu Dejme práci šanci.

Vzdělávací centrum Lexik,
Obránců míru 2348, Roztoky

22

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

KULTURA

Francouzský zázrak zůstává v Roztokách
Je nám potěšením oznámit, že návštěvníci
výstavy Vysoce ctěná slečno / Můj milý nepřijdou ani během léta o možnost spatřit
ve Středočeském muzeu sochu význačného Francouze, který navštívil Prahu v roce
1902, a malířka Zdenka Braunerová byla
tehdy při tom.
Dílo Kovový věk (L’Âged’airain) provázel
skandál již od samotného počátku, kdy bylo
představeno veřejnosti. Auguste Rodin
(1840–1917) začal na soše pracovat po návratu z cesty po Itálii, v letech 1875–1876,
kde ho pravděpodobně nejvíce zaujala dynamika Michelangelovy tvorby, jež byla impulzem k vytvoření díla. Rodin nejprve
představil sádrové provedení sochy v Bruselu roku 1877 a na proslulém pařížském
Salonu. O tři roky později byl uměleckému
světu předveden také odlitek díla v bronzu.
Široké publikum reagovalo na celkové vzezření muskulaturní sochy vesměs kriticky
mířenými poznámkami, které pramenily
z naprostého nepochopení podstaty sochy.
Rodin vytvořil Kovový věk, fascinován lidským tělem a jeho pohybem,čímž rezolutně
popřel úzus akademických póz. Na základě
tohoto novátorského procesu se musel sochař bránit proti nařčení, že sochu odlil podle živého modelu. Na svou obhajobu vyfotografoval ve stejné póze vojáka belgického
ženijního ústavu, který mu stál při vzniku
sochy modelem. Členové poroty si tak
mohli všimnout drobných nuancí mezi tělem živého modelu a Rodinovou interpretací. Nakonec jury rozhodla na základě názorů uznávaných kolegů z uměleckého
oboru v Rodinův prospěch.
O tom, že by městská rada Prahy zakoupila některé z vystavených uměleckých děl,
se uvažovalo již během prvních týdnů konání pražské výstavy v roce 1902, a bylo

rozhodnuto, že vybraným dílem pro Prahu
bude právě bronzový odlitek sochy Kovový
věk. Dílo doporučil radě k zakoupení jak
Alfons Mucha, tak zástupci uměleckých
sdružení.
Zpočátku byla socha prezentována
v malé zasedací síni Staroměstské radnice,
ale zároveň se jednalo o jejím umístění
na Žofíně. Nakonec bylo rozhodnutím
městské rady v roce 1903 zvoleno jako další místo pro Rodinovo dílo pražské městské muzeum Na Poříčí. Už v této době se
totiž rada města zabývala mravopočestností odlitku, proto byl tehdy ze stolu rezolutně ,,smeten“ jakýkoli návrh k umístění díla
ve veřejných prostorách. Zástupci města
dokonce odhlasovali, že Kovový věk nepatří mezi umělecká díla, ale je pouze sochou,
která je ,,s to moralitu obecenstva kazit“.
Další dekret z roku 1905 posléze stanovil,
že socha bude instalována v přijímací síni
prezidia městské rady. Zřejmě ani toto
umístění z neobjasněných důvodů plně nevyhovovalo, jednání zástupců města dosáhlo vrcholu absurdity, neboť jejich snažení
o umístění odlitku na místo, které navštěvovalo co nejméně lidí, bylo více než zjevné. Zlomový moment v problematické kauze nastal kolem roku 1910, kdy se uvažovalo
o vystavení díla na veřejnosti, tedy v exteriéru. O rok později schválila pražská Sadová
komise umístění sochy do Žofínských sadů,
přičemž Stanislav Sucharda byl požádán
o vyjádření svého názoru. Český sochař
tuto myšlenku silně prosazoval, vždyť se
jednalo o jeho dávné přání. Socha, která
po nějakou dobu na Žofíně opravdu stála,
se zde mohla vyjímat ještě dlouho, pokud
by se vzápětí neobjevilo tolik stížností. Protestující davy zejména namítaly, že když
v létě funguje na Žofíně plovárna, lidé zde

foto: A. Hůlka

Galerie hlavního města Prahy prodloužila zápůjčku Rodinovy plastiky
až do 12. srpna

poslušně nosí plavky, zatímco Kovový věk
se zde bezostyšně vystavuje v celé své bronzové přirozenosti. „Naháč“se vrátil na dlouhou dobu do útrob Staroměstské radnice...
Pozvolna tak z tisku vymizely hanlivé či
posměšné poznámky na adresu díla a spíše
se nostalgicky vzpomínalo na Rodinovu
výstavu v Praze 1902 i na sochařův ,,dar“
městu Praze. Dne 1. května 1963 byla zřízena Galerie hlavního města Prahy jako
samostatné kulturní zařízení, do jejíž sbírky dílo Kovový věk právem spadalo
od roku 1902, kdy jej oficiálně zakoupilo
Praesidium královského hl. města Prahy.
(více: M. Knapová: Výstava Augusta Rodina v Praze 1902,
její okolnosti a vlivy. Bakalářská práce, Univerzita Karlova
v Praze, FF, Ústav pro dějiny umění, 2013, s. 46–49). l

Marcela Šášinková
Středočeské muzeum
INZERCE
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KULTURA
Poděkování roztocké ZUŠ
Dne 17.května 2018 od 18.00 hodin
jsme se s manželkou zúčastnili absolventského koncertu ZUŠ v Roztokách.
Musíme konstatovat, že to byl velice
krásný zážitek nejen pro samotné absolventy, ale především pro nás, pro prarodiče a rodiče absolventů a i další hosty
koncertu, kteří jsme si přišli poslechnout
výkony našich dětí. Z našich deseti
vnoučat navštěvovala ZUŠ čtyři s opravdu dobrými výsledky a obdivovali jsme
jejich pokroky, ale i rostoucí kvalitu
jejich práce. Za jejich výsledky je třeba
se hluboce poklonit a ocenit práci celého
kolektivu pedagogů ZUŠ v čele s jejich
ředitelem B. Šléglem a paní lektorku
M. Fukasovou, která měla a má v péči
naše vnoučata ve hře na klavír a akordeon. Nelze však opomenout ani práci
lektorů na ostatní hudební nástroje. Právě do jejich rukou jsme s důvěrou svěřili
naše děti s nadějí, že z nich dostanou to
nejlepší, co v nich je, a z mého pohledu
se velice zdařilo. Vám, vážení, náleží
hluboká úcta a poděkování za vaši tvůrčí práci s našimi dětmi, ale i jim je třeba
poděkovat za ohromnou práci na svých
předpokladech a respektování pokynů,
jichž se jim z vašich rukou dostalo. Byli
jste to právě vy, kteří jste v mnoha
z nich vzbudili lásku k hudbě.
S vřelými díky Vaško Ivan, děda Šimona
Dvořáčka a Veroniky, Gabriely a Hanky
l
Kalinových 

I. Vaško

Městská knihovna informuje

Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihovny během měsíce května 2018.

BELETRIE

AUDIO

Vondruška, V., Jičínské pole mrtvých; Život staré Šumavy
Redondo, D., Toto všechno ti dám
Kolbertová, E., Šesté vymírání: nepřirozený příběh

Mayle, P., Rok v Provenci, Navždy Provence, Znovu Provence
Žáček, J., Nové hrůzostrašné pohádky,
Hrůzostrašné pohádky podruhé
Ende, M., Nekonečný příběh

DETEKTIVKY

HRY

Weawer, T., Hon na mrtvého
Child, L., Půlnoční linka
Sigurdardóttir, Y., DNA; Černá díra; Ohnivý anděl
Hoag, T., Hořká sezona

Oeconomica
CostaRica
Kostky bohů
Velbloudí závody na cesty

PRO DĚTI

Hrachovcová, M., Zrzečka pod hvězdami
Sakai, S., Usagi Yojimbo: Červený škorpion; Usagi Yojimbo: Město zvané peklo
Soukupová, P., Kdo zabil Snížka?
NAUČNÁ

Němeček, T., Marie Terezie očima Marie
Antoinetty a generála Laudona
Pok, J., Jak se naučit 100 slovíček za hodinu: revoluční metoda slovíček v příbězích
Kuta, L., Pecková: dítě štěstěny

V době letních prázdnin je otevírací doba
upravena.
Po: 12.00–18.00
Út: 09.00–15.00
St: ZAVŘENO
Čt: 12.00–17.00
Pá: ZAVŘENO
Informace o programu a mnoho dalšího
můžete zjistit osobně v knihovně, na plakátovacích plochách města či na webu
l
knihovna.roztoky.cz 
Za městskou knihovnu
Tereza Náhlovská
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Jaro na ZUŠ
Jarní měsíce na ZUŠ se nesly ve znamení
veřejných vystoupení a soutěží. Jarní
koncertní sezonu zahájil Veřejný koncert
10. dubna na roztockém zámku. Velmi
dobré výkony našich žáků byly bohužel
narušovány odchody rodičů poté, co jejich dítě dohrálo. Tento, troufám si říct
společenský problém, se v poslední době
objevuje napříč všemi ZUŠ. A důvody?
Samozřejmě známe to klišé, že tomu tak
dříve nebylo, děti nebyly zavaleny povinnostmi ze školy, mimoškolními aktivitami atd. Ani rodiče nežili v takovém časovém stresu jako dnes. Ale jak z toho ven?
Možná by stálo za úvahu trošku se jednou
za půl roku zastavit, udělat si čas. Rodiče
by tím získali větší přehled o úrovni svého dítěte ve srovnání s ostatními...
Je to již deset let, co do povědomí roztockých občanů vešel multižánrový festival Roztocký babylon. Letošní 5. ročník
(pořádáme jej každé dva roky) se nesl
ve znamení pozoruhodných výkonů z řad
našich žáků i pozvaných hostů. Zlatou tečkou první půle byl výkon speciálního hosta, klavíristy roku 2017 Zdeňka Urbanovského, jehož brilantní improvizace
na moravské téma zvedla ze židle nejednoho posluchače v multifunkčním sále ZŠ.
Ve druhé půli koncertu vystoupili již
osvědčení hosté – skupina La vrz, zpěvač-

ka Katka Svobodová a závěr obstarala skupina Gloom.
17. května se v roztockém zámečku prezentovali naši absolventi (fotografie na našich stránkách). Vysokou uměleckou laťku
jejich vystoupení ještě prohloubili účastníci ústředního kola soutěže ZUŠ Valentýna
Řiháková, která v VII. kategorii ve hře
na flétnu získala čestné uznání, a Markéta
Gotschalková, která ve XII. kategorii ve hře
na klarinet získala 3. cenu.
22. května opět v multifunkčním sále ZŠ
proběhlo již tradiční Taneční představení
ZUŠ. Vysokou uměleckou úroveň choreografií vytvořených pedagogem Petrem Mu-

ricem a jeho nejstaršími studentkami
podpořil nápaditý kostýmní fundus, který
se díky neutuchajícímu entuziasmu
naší „dvorní“ kostýmní návrhářky Vlaďky
Drdové daří každoročně zkrášlovat
a doplňovat.
V době, kdy bude vycházet toto číslo
(14. června), se na louce před městským
úřadem na závěr školního roku uskuteční
Zahradní koncert. A tím se naše ZUŠ rozloučí s letošní tak bohatou a úspěchy
protkanou sezonou, za kterou musím poděkovat všem našim pedagogům, bez
l
nichž by to zkrátka nešlo! 

Výlet s družinou poprvé

vičky, hrát v kapele, zkusit být učitelem.
Dozvěděli jsme se spoustu věcí, poté jsme
se vydali na Ještěd. Na Ještěd jsme jeli lanovkou, která vypadala jako tramvaj. Nahoře byla zima, ale nádherný výhled. Když
jsme jeli dolů, skoro všem zalehly uši. Potom jsme jeli všichni zpět autobusem
ke škole, kde nás čekali rodiče. Výlet byl
moc pěkný.

MgA. Bohumír Šlégl

Školní okénko
Vážení rodiče,
květnové teploty šplhají ke třicítce a ve třídě je jako ve skleníku, takže asi nejlépe
udělali ti učitelé, kteří vyjeli s dětmi do škol
v přírodě, kde se mohou všichni zúčastnění schladit v bazénech, různých sprškách či
přímo v Máchově jezeře, kam zamířilo
hned několik tříd. Myslet na něco jiného
při výuce než na pití je také těžké, ale zatím
to zvládáme.
Prvních 14 dní v červnu se většinou píší
závěrečné písemné práce, tak snad se dětem zadaří a výsledky budou navzdory
„tropickému počasí“ co nejlepší, aby si děti
29. 6. svá vysvědčení odnášely s úsměvem.
Deváté třídy budou mít letos své obhajoby
absolventských prací 13. 6. a tzv. závěrečné
slavnostní rozloučení se základní školou
za přítomnosti rodičů si žáci připravují
na 20. června 2018.
Snad vám k malému ochlazení přispěje
alespoň četba článku o závodním lyžování
a pohled na zasněženou sjezdovku.
Na čtenou příště se těší
Věra Zelenková

ČERVEN 2018

Byli jsme v iQParku a na Ještědu v Liberci
s družinou. Bylo to super. Nejvíc se nám
líbilo zrcadlové bludiště. Taky tam byla
místnost, která vypadala jako potápějící se
Titanic. Pak jsme byli na Richterově válci
a fakírském lůžku, kde vylézaly hřebíky.
Byla to psychická a fyzická věda. V nejvědečtějším patře jsme zkoušeli hlavolamy
a lámali si s nimi hlavy. Ještě jsme dělali
obří bubliny, jezdili na elektrických kolech,
na podiu hráli na kytary, klávesy a bubny.
Běhali jsme tam a balancovali. Bylo nám
tam nádherně. Pak jsme jeli lanovkou
na Ještěd. Tam foukal vítr. Na výletě bylo
všechno pěkné.
5. oddělení ŠD (třída 1. D)

Výlet s družinou podruhé

Dne 18. května jsme jeli na výlet do iQParku a na Ještěd. Jeli jsme autobusem asi hodinu a půl. V iQParku bylo hodně zajímavých věcí, například ordinace lékaře,
supermarket. Mohli jsme moderovat zprá-

3. oddělení ŠD (Adélka, Kája, Anička)

Rostou nám zde další legendy?

V tomto horkém počasí jistě uvítáte malé
ohlédnutí za zimními sporty a zejména
zimní olympiádou, která přinesla pro Českou republiku nečekaná ocenění. Jméno
Ester Ledecká bylo skloňováno snad
ve všech domácnostech. Je jedinou ženou
v historii, která získala zlatou medaili
na zimních olympijských hrách současně
ve dvou různých sportech. Nejprve senzačně vyhrála superobří slalom na lyžích a pak
v roli favoritky vyhrála i paralelní obří slalom na snowboardu. Ledecká se ve svých
22 letech stala olympijskou legendou.  ➔
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Naše škola se také snaží podporovat mladé
talenty, například pomocí plánu pedagogické podpory. Ráda bych vám dnes představila dva velké talenty, sestry Elišku a Julii Hordossy. Od 5 let se věnují právě
závodnímu lyžování a nyní lyžují ve Sportovní akademii Špindlerův Mlýn.
Eliška závodila v letošní sezoně v kategorii Přípravka (ročníky 2008–2009), která je
součástí závodů kategorie Předžáků (2006–
2007). Zúčastnila se dvou sérií lyžařských
závodů. Pohár Libereckého a Středočeského kraje – Leki cup 2018 – zde vyhrála
všech 7 odjetých závodů, a tudíž vyhrála
i celkově pohár za první místo. Ve velké
většině závodů porazila časem i všechny
děti starší kategorie Předžáků. Jako druhý

pohár jela Head Cup, což je pohár Královehradeckého kraje, kde také ve většině závodů zvítězila. Celkově taktéž vybojovala
první místo v celkovém hodnocení poháru. Kategorie Přípravka a Předžáci závodí
pouze v obřím slalomu.
Julie letos přešla do kategorie Mladších
žáků (2004–2005), kde už se začíná závodit
na celorepublikové úrovni, a to v obřím slalomu, slalomu a super G. Julie odjezdila
letos 28 závodů. Nejlepší umístění bylo
2. místo v kategorii (2004–2005), ale
ve svém ročníku 2005 byla většinou na prvním až třetím místě. V celkovém republikovém hodnocení žáků za celou sezonu
2017–2018 je ve svém ročníku 2005 v kategorii dívek na druhém místě. Tímto výsled-

kem se kvalifikovala do Výběrového (reprezentačního) družstva žáků, kam se
nominují 4 děti z ročníku (2 dívky a 2 chlapci). Celkově má Výběrové družstvo 12 žáků,
4 děti z každého žákovského ročníku. Mají
společná letní i zimní soustředění a mají
české reprezentační oblečení. Dostat se
tam je obrovský úspěch i štěstí.
Z pohledu učitelky jedné z dívek mohu
potvrdit, že za výše uvedenými úspěchy stojí dřina a celkem dost odříkání. Podle výsledků dosavadní práce to však přináší ovoce a myslím, že je to i skvělý vzor pro ostatní
spolužáky. Držíme tedy oběma dívkám palce i my jako škola a doufáme, že se nám
l
vždy podaří být jim dobrou oporou. 
Jana Hordossy, Mgr. Alena Křížová

Poznáváme svět v komunitní škole
Právě nám končí už třetí rok v Komunitní
škole Roztoky. Základ vyučování tvoří čeština, matematika a angličtina. Děti se učí
přijít na gramatická pravidla samy pomocí
Montessori pomůcek a příběhů. Snažíme
se, aby seznamování s českým jazykem bylo
propojeno s ostatními předměty. Letos byl
například tématem na několik měsíců Bedřich Smetana. Zájem vzešel od dětí, když
poslouchaly při skládání origami operu
Prodaná nevěsta. Jako sloh zpracovaly životopis skladatele a příběh Prodané nevěsty.
Nakonec po návštěvě Muzea Bedřicha
Smetany výtvarně ztvárnily Mou vlast.
V matematice kombinujeme metodu profesora Hejného, která skvěle rozvíjí logickou
abstrakci, s Montessori pomůckami, jež pomáhají dětem pochopit předmět skrze smysly. V angličtině jsme se věnovali opakování
slovní zásoby pomocí myšlenkových map.
Hrajeme hry, zpíváme písničky.
Pestrost, skutečný život a kontakt se světem v reálných souvislostech přinášejí projektové čtvrtky, kdy děti pracují pod vedením dalších dospělých lidí, rodičů či
lektorů-odborníků. V průběhu jara děti
bádaly s jedním tatínkem, organickým
chemikem, nedaleko Řivnáče. Přírodu,
rostliny a drobné živočichy zkoumaly
za pomoci foldoskopů (přenosných mikro-
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skopů). S další lektorkou se věnovaly rozvoji čtenářské gramotnosti. Rádi navštěvujeme
vzdělávací
programy
DDM
v Podbabě, v dřevařské dílně pod vedením
zkušeného mistra truhláře jsme byli již poněkolikáté. Děti rovněž navštívily novou
expozici o indiánech v Náprstkově muzeu
nebo Muzeum Karla Zemana. A pohybově
se rozvíjejí s hercem, akrobatem a zdravotním klaunem Robertem Jančem.
Naše bezprostřední okolí nám pomáhá
poznávat roztocké muzeum. Velmi přínosné jsou jeho lektorské programy a výstavy
jako Barevný svět, Viděno rukama. Naposledy si po návštěvě stálé zámecké expozice
děti s chutí zahrály vzdělávací „deskovku“
Roztocké dominium a jejím prostřednic-

tvím si zažily dobové reálie. V průběhu
roku též sledujeme různé tradice, před Velikonocemi jsme už počtvrté vynášeli Moranu.
Těší nás pozorovat náš věkově smíšený
kolektiv. Starší děti pomáhají mladším,
které se zase díky rostoucímu sebevědomí
nebojí poradit starším. Pro všechny je úplně přirozené pomoci slabšímu a spolupracovat. Podporujeme děti v řešení konfliktů
a problémů s respektem a nadhledem. Přirozeně tak získávají do života sociální dovednosti a empatii.
Různověká skupina malotřídky je skvělým prostorem pro všechny děti, pomáhá
jak dětem, které jsou v některých oblastech
vzdělávání napřed, tak i dětem, které potřebují v určitých oblastech rozvoje více
času.
Za nejdůležitější považujeme, aby vyučování probíhalo zážitkovou formou, pomocí příběhů a hrou. Co si děti prožijí s radostí, to je opravdu baví a snadno si látku
pamatují.
Pokud chcete okusit atmosféru komunitní školy, přijďte nás navštívit. 
l
Kateřina Teplá, Martin Svášek, Lenka Blažejová
www.komunitniskolaroztoky.cz
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Červnové zprávy ze Sdružení Roztoč
n Přihlašování

do kroužků v příštím
školním roce
Kroužky jsou pro nás cestou, jak vracet
umění do běžného života i jak ukazovat
umění, které zní v každém z nás, ostatním.
Rádi je propojujeme s lidovými slavnostmi, tradicemi a akcemi, kde nejde o neživou přehlídku na pódiu, ale o sdílení kultury. Jsou pro nás chráněným místem, kde
každý může rozvíjet, co v něm klíčí. Jsou tu
pro každého bez závislosti na talentu. Je
pro nás důležitý proces tvorby a autenticita. „Nejedeme na výkon,“ ale přesto děti
a skupiny dosahují skvělých výsledků
a mnohých ocenění.
Roztoč každým rokem otevírá téměř
30 kroužků, informace o nich naleznete
na webu www.roztoc.cz, kde během června
probíhá i přihlašování. Zpravidla bývá
možné se dohlašovat do existujících skupinek, čeká nás ale i několik novinek. A červen je skvělou příležitostí zjistit, co je vlastně ten Roztoč zač a zda nejde o nějaké
podezřelé existence – například na Zahradní slavnosti 26. června na Levém Hradci.

n Nová

skupinka dramaťáku pro děti
od 6 do 7 let (Adam a Dora Krátcí)
Dramaťák v našem pojetí prohlubuje skupinové vnímání a spolupráci, vnímání
vlastního těla a prostoru. Děti se už v mladším školním věku učí pracovat s hlasem
a veřejným projevem, vnímavostí vůči
druhým. Nejprve se budeme věnovat především skupině jako takové, společně si
budeme hrát a improvizovat. Naší snahou
je vytvořit prostředí důvěry, ve kterém se
nikdo nemusí bát zkoušet nové věci – což
je pro divadlo (a nejspíš i pro život) zásadní. Poté se vydáme na cestu přípravy krátkého představení. Je pro nás především
důležitý tvůrčí proces, průzkumy v rámci
skupiny i osobitý růst jednotlivých dětí.
n Sbor

Rezekvítek pro děti 3–7 let (Jana
Vöröšová)
Zpívám, tedy jsem. Čirá radost z hudby
a zpěvu. Repertoár lidových i umělých písní opírající se jednotlivé svátky v průběhu
roku. Nenásilnou formou jsou děti seznamovány s hlasovou hygienou, pomocí ryt-

mických a intonačních her rozvíjejí svou
vrozenou muzikálnost. Hodiny se nesou
v hravém duchu s častým střídáním aktivit,
hudebních, pohybových i výtvarných.
n Laboratoč

zvukových choreografií pro
děti 8–14 (Jana Vöröšová a Veronika)
Já křičím a zpívám, já běhám a tančím, já
šeptám a mluvím, to nejsem já, ale mé tělo
samo... já se točím a větrný vír probouzí
všechno kolem mne... Hudba a pohyb jako
jeden celek. Fyzické divadlo, improvizační
hry, fantazie, imaginace, dynamika. Přirozený pohyb a vědomá práce s tělem, probouzení muzikálnosti vlastní každé bytosti. Součástí hodin je taneční trénink,
zlepšování fyzické kondice, hlasová výchova, intonační a rytmická cvičení, hledání
nových zvuků, přemýšlení v souvislostech,
formy, struktura, motiv... Dvě lektorky, dva
pohledy. Vytváření zvukových choreografií
účastníkům přímo na tělo.


l

Zuzana Šrůmová

Prázdniny za humny
Co nového o prázdninách v Lexiku? Letos máme mnoho novinek, které mohou
potěšit děti i dospělé.

Něco pro dospěláky…
n Asistent

pedagoga
Ještě v červnu můžete zahájit právě otevřený kurz, který poběží až do konce října,
pořádá jej Insignis, s.r.o., v prostorách Lexiku, především se bude jednat o studium
distanční, tedy i na prázdniny časově výhodné.
n Nový rekvalifikační kurz Chůva pro děti
Právě začíná prázdninový kurz „EXPRES“
(od 16. 6. 2018, trvá 9 týdnů a zkouška je
1. 9. 2018). Je tedy ideální jako příprava
na nové zaměstnání od dalšího školního
roku. Je realizován převážně e-learningovou formou a rozvolněný prázdninový
harmonogram vám umožní studovat odkudkoli na světě. Stačí připojení k internetu.
n Němčina

na cesty před dovolenou
Pro ty, kteří chtějí „oprášit“ své znalosti
němčiny před dovolenou chystáme týdenní intenzivní kurz německého jazyka pro
mírně pokročilé a věčné začátečníky, a to
od 9. do 13. 7. 2018 vždy od 18.00
do 19.30 hod.
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Pro děti i rodiče – tábory, 
prázdninová školička i doučování
n Prázdninová

školička
Od druhého týdne prázdnin, tedy od 9. 7.
do 20. 7. 2018, otevíráme pro malé školáky od 6 do 9 let prázdninovou školičku plnou her, povídání, vyrábění i zpívání. Školička bude otevřena každý všední den
od 9.00 hod. do 15.00 hod., cenově zvýhodněná bude pro děti, které v ní absolvují aspoň týden.
n Malý

objevitel
Od 23. 7. do 27. 7. se v Lexiku koná tábor
s angličtinou.

n RC

Freeride Land tábor
Řídit autíčko RC a zažít při tom spoustu
zábavy mohou zájemci od 6. 8. do 10. 8.
2018.

n Reparát

či opravná zkouška?
Konečně také něco pro ty, kteří neuspěli
tento školní rok z matematiky či z češtiny
a čeká je po prázdninách reparát nebo také
opravná zkouška. Pomoc jim lze domluvit

v průběhu celých prázdnin. Po individuálně domluveném harmonogramu se budeme společnými silami snažit odstranit nedostatky v češtině, případně i v matematice
u žáků ZŠ a nižších ročníků SŠ.
n Rozjezd

před školou
Osvěžení školních znalostí – Rozjezd před
školou bude letos v týdnu od 20. 8. 2018. Je
určen pro všechny děti, které si chtějí zopakovat češtinu a matematiku, aby začaly
nový školní rok s plným nasazením.
n Příprava

na přijímací zkoušky
Mnoho našich studentů z kurzů přípravy
na přijímací zkoušky na gymnázia úspěšně
nastupuje v září na tato gymnázia, a to nás
velmi vždy potěší. Příští rok budeme v přípravách pokračovat pro další zájemce hned
od září.
Více na www.lexik.cz, i na Facebooku.
V případě jakýchkoli dotazů pište na info@
lexik.cz nebo volejte na 739 034 000 (poradna), 739 035 000 (recepce).
Krásné léto a pohodové prázdniny všem
přeje váš Lexik a Mgr. Ivana Kokaislová,
MBA, lektorka a manažerka jazykového
l
vzdělávání 
Mgr. Lenka Červenková
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Mistrovství ČR – oddíl Taekwon-Do Kwang Myong
Mezi velkými úspěchy cvičenců roztocké školy Taekwon-do Kwang Myong má
od letošního roku své čestné místo i Mistrovství České republiky barevných
pásků konané 11. až 13. května v Nymburce.

S tímto městem mají naši závodníci z minulých klání nejednu zkušenost, není tedy
divu, že se již v dobře známé tělocvičně cítili jako doma, což jim podstatně pomohlo
potlačit stres a nervozitu. Pocit uvolněnosti a posílené tělo a mysl po soustředění, jež
závodníci absolvovali týden předtím, jim
umožnily podávat ty nejlepší výkony.
Po organizační stránce závody probíhaly
jako téměř pokaždé. V pátek se závodníci
v matsogi (boj v ringu) vážili, rozhodčí
měli poslední porady před oficiálním zahajovacím dnem. V sobotu nastupovali
do disciplín žáci a senioři, v neděli převzala
žezlo kategorie juniorů. Po poměrně náročném víkendu jsme se dočkali pěkných
a pestrých výsledků.
Sobota:
Pavel Baran – náš nový senior si na svých
prvních závodech v kategorii bílých pásků
vycvičil 1. místo.
Viktorie Pyzh – se zeleným páskem si
z tulů odnesla zlato. Nicméně disciplínu

speciálních technik (tukgi) je třeba ještě
trénovat.
Kamilo Tomáš se žlutým a Kryštof Hrivnák se žlutozeleným páskem si vybojovali
3. místo
Vojta Hrivnák – s bíložlutým páskem
skončil v sestavách na krásném 3. místě.
Petr Bromovský – s modročerveným
páskem v tulech prohrál o jedinou vlaječku, ale po boji v ringu, kde ze sebe vydal to

nejlepší, mu na hrudi poskakovala bronzová medaile.
Ondra Mráček – žlutý pásek, dle nás cvičil pěkně, rozhodčí ho však dál nepustili.
Kryštof Vejmola – zelenomodrý pásek,
i přes neúspěch a nepostup do dalšího kola
je na něj oddíl hrdý.
Neděle:
Adéla Šveňková – se zeleným páskem se
probojovala přes své protivnice na druhou
pozici.
Kateřina Kohoutová – mezi modrými
a modročervenými pásky vybojovala stříbro, na speciálních technikách se jí bohužel
nezdařila nominační technika a nepostoupila dále.
Tereza Mrázková – do tulů si odhodlaně
přišla pro bronzovou medaili. A i když
v matsogise se soupeřkou s vyšším, červeným, páskem prohrála, mohla z ringu odejít s hrdostí.
Matyáš Kohout – v tulech s modročerveným páskem převzal na stupních vítězů
bronz, na speciálech ho dělilo od medaile
pouhých pár centimetrů.
Jan Lebeda – tuly zacvičil moc pěkně,
rozhodčí však byli proti němu. Poprvé v ži-
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Společenství vlastníků bytových jednotek –

SVJ Masarykova 895–899 v Roztokách
hledá zájemce o funkci předsedy SVJ,
přijme

ELEKTRIKÁŘE

pro montáž elektrických topných
kabelů a regulace.
Vhodné i pro absolventy.
Nástup možný ihned.
Více informací: Zbyněk Švehla,
tel. 603 233 547,
svehla@topenipraha.cz
EKOTERM, Bělohorská 164, Praha 6

www.topenipraha.cz
28

který zastupuje vlastníky bytových jednotek,
řídí a organizuje činnosti v rámci SVJ
a spolu se správní firmou zajišťuje ve všech
směrech fungování společenství a domu,
který je v jeho majetku.

Vhodné pro obyvatele Roztok s praxí
či znalostmi v oborech, souvisejících obecně
se správou budov.
Požadujeme bezúhonnost
a věkové rozmezí 28 až 70 let.
Podmínky, včetně odměny a rozsahu kompetencí,
budou stanoveny na základě pohovoru
se současným vedením SVJ.

Kontaktní telefon: 737 918 591,
kontaktní e-mail: SVJ.Masarykova@email.cz
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votě si také na závodech vyzkoušel speciální techniky a postoupil by dál, kdyby se mu
při nominační technice podařilo přerazit
desku. Stejně velmi chválíme a těšíme se
na další klání.

Pro shrnutí můžeme snad všichni říci, že
závody proběhly vskutku příjemně, zvláště
proto, že jsme uzmuli takový úžasný počet
medailí, tedy 2 zlata, 2 stříbra a 6 bronzů.
Právem si můžeme navzájem pogratulovat

a s očekáváním vyhlížet další závody. Naše
převeliké díky si zaslouží i naši trpěliví trenéři, jejichž pozornost a péči jsme si užívali po celý víkend. 
l

Matyáš a Kačka Kohoutovi

Roztocký minivolejbal uzavírá další úspěšnou sezonu
Celý školní rok malí volejbalisté TJ Sokol Roztoky pilně trénovali, a tak na posledním soutěžním turnaji letošní minivolejbalové sezony mohli předvést vše,
co se naučili.

O víkendu 26.–27. 5. se totiž v Praze konalo celostátní kolo Festivalu minivolejbalu
v barvách pořádané Českým volejbalovým
svazem. Jednalo se o velkolepou akci, jíž se
zúčastnilo celkem 274 minivolejbalových
týmů z celé země, a roztočtí rozhodně ne-

mohli chybět. Roztocký minivolejbal zde
reprezentovalo 13 družstev v 5 kategoriích
(barvách).
Všechny děti žily celý víkend volejbalem, prožívaly nadšení ze svých vítězství
i zklamání z proher, ale hlavně radost ze

hry. Po oba víkendové dny děti vydržely
neúnavně bojovat o každý míč s nejlepšími
družstvy naší republiky. Bylo vidět, že
i v celostátním měřítku se roztocký minivolejbal neztratí. To potvrzuje i skvělé
umístění našeho žlutého týmu, který získal
ve finálové skupině bronz, a družstvo modrých dívek, jež se umístilo ve finálové skupině na čtvrtém místě.
Medaili si nakonec ale odvezl každý
hráč, všichni si je za svou snahu zasloužili.
K tomu si děti odvezly i mnoho volejbalových zážitků. K těm nejsilnějším určitě patří zhlédnutí české reprezentace žen při
zápase Evropské ligy, která i díky úžasné
podpoře minivolejbalistů v hledišti hladce
porazila celek Slovenska.
Je vidět, že děti zase udělaly ve svých dovednostech velký skok a svými pokroky
dělají radost nejen nám trenérům, ale
i svým nadšeným rodičům. Těm patří velký dík, protože bez jejich podpory by činnost volejbalové přípravky TJ Sokol Roztoky zdaleka nemohla být taková, jaká je. l
Za trenérský tým
Eva Juranová

Léto v pohybu

Každé sedmé dítě v Česku trpí nadváhou,
u dospívajících je to každý čtvrtý, mezi dospělými každý druhý. Přispějte pohybem
a zdravým životním stylem k tomu, abyste
mezi nimi nebyli vy ani vaši blízcí. My se
určitě budeme snažit vám podat pomocnou tenisovou ruku.
V tenisovém areálu Žalov se brzy můžete
těšit na produkty country life, kdy biopotraviny a produkty zdravé výživy rozšíří
naši stálou nabídku.
Kromě toho jsme připravili řadu zajímavých sportovních akcí pro děti i dospělé –
LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY PRO DĚTI
4–15 LET KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN CELÉ
PRÁZDNINY (zdravý pohyb, tenis, míčové hry, kvalitní strava, koupání, zábava),
Letní tábor 15.–21. 7., Tenisový kemp
5.–11. 8. nebo SPORTOVNÍ VÍKEND
PRO DOSPĚLÉ 10.–12. 8. – více informací
na sramek@tenis-skola.cz.
Mimoto si samozřejmě můžete přijít zahrát tenis k nám na Žalov – ať už s dětmi,
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s přáteli nebo s naším trenérem. Přes léto
budou do 16 hodin dětské kurzy a poté
jsou kurty k dispozici vám všem.
Správná dávka pohybu každý den snižuje riziko nejrůznějších onemocnění a zvyšuje psychickou odolnost. Sport a pohyb

vůbec jsou jedním z faktorů, jenž nám pomáhá udržet kvalitu života co nejdelší
dobu.
l
Proto sportujte a buďte šťastní. 
Jan Šrámek
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Roztočtí skauti tábořili v Belgii
Skautské hnutí, které vychovává děti a mládež, vzniklo na začátku minulého století
v Anglii a rozšířilo se po celém světě.
Na mezinárodních skautských setkáních
tak potkáte lidi ze všech koutů světa nebo
alespoň Evropy a USA, jak tomu bylo v našem případě. V květnu jsme totiž s dalšími
českými skauty a skautkami jeli do Belgie,
kde se konal letošní skautský Intercamp.
Celá akce se odehrávala v prostorách letiště v blízkosti městečka Sint Truiden, které je nedaleko Bruselu. Každá skupina dostala přidělené místo pro stavbu stanů, aby
byly národnosti po celém kempu promíchané. My tak měli možnost bydlet v blízkosti Němců a Britů.
A co se vlastně na takovém mezinárodním táboře děje? Jedna část programu se

týkala ochrany životního prostředí, recyklace a globálních problémů. A všechny aktivity byly vymyšleny tak, aby nás povzbuzovaly ke spolupráci v mezinárodních
skupinách. Podle mého názoru byl nejzajímavější street food festival, kdy každá
skupina připravila nějaký typický pokrm
ze své země a podávala ho všem ostatním.
A tak se v neděli večer kolem hlavní cesty
vyrojilo obrovské množství usměvavých
skautů a skautek, kteří nabízeli speciality,
jež uvařili. Ochutnali jsme například polský bigos, boršč od ukrajinských skautů
nebo belgickou vafli.
Kromě toho, že jsme si užili připravené
programy, je taková akce úžasnou příležitostí k navázání kontaktů se skauty ze zahraničí. A umožňuje nám poznat, jak vy-

padá skauting jinde. Také jsme díky cestě
na Intercamp navštívili Brusel a měli tak
možnost okusit alespoň trochu belgické
kultury.
První Intercamp se uskutečnil roku 1967
v Nizozemsku a od té doby se pořádá každý rok. Dvakrát z toho uvítala skautskou
mládež z cizích zemí při této příležitosti
i Česká republika. Patří spíše k menším
z mezinárodních akcí, účastní se ho kolem
tří tisíc skautů a skautek. Jen pro srovnání,
na světovém skautském setkání, kterému
se říká Jamboree je účastníků kolem
40 000.


l

Anna Kubaštová

Soukromá inzerce
n Domácí

Bilance sezony 2017/18 
mladých stolních tenistů
Sezona stolního tenisu tradičně vyvrcholila
v posledních dubnových dnech, nastává
tedy vhodný čas pro stručnou rekapitulaci.
Po celou sezonu se mládež z regionu
Praha-západ střetávala v bodovacích
turnajích mládeže a podle výsledků dosažených v jednotlivých turnajích byly účastníkům přidělovány body do dlouhodobého
hodnocení. Po posledním turnaji byli Regionálním svazem stolního tenisu vyhlášeni
nejlepší hráči a hráčky za sezonu 2017/18
ve všech věkových kategoriích. Jak si vedli
Roztočtí? V pěti věkových kategoriích
rozdělil svaz celkem patnáct pohárů, vždy
za 1., 2. a 3. místo, a hned devět pohárů
připutovalo dětem z Roztok:
n Nejmladší žactvo:

2. místo – David Ciněk
n Mladší žactvo:
1. místo – Lukáš Lukáš
2. místo – Jonáš Vágner
n Starší žactvo:
1. místo – Vojtěch Antoš
2. místo – Matyáš Šimon
3. místo – Alexander Fišman
n Dorost:
1. místo – Vojtěch Antoš
3. místo – Matyáš Šimon
n Dívky:
2. místo – Klára Kuchtová
Všem našim mladým sportovcům gratulujeme k výborným výkonům v právě
skončené sezoně a přejeme, aby ta příští
byla neméně úspěšná. 
l

Trenéři Martin Švarc, Jakub Lukáš
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potřeby – Elektro v Žalově přijmou prodavačku i na zkrácený pracovní
poměr. Bližší informace na tel. 602 320 324
nebo na prodejně.
n Prodám dívčí kolo Author, vel. 20
na 8–11 let. Velmi zachovalé, původní cena
5600 Kč, nyní za 2300 Kč. K němu zdarma
menší kolo Lion. Tel. 723 458 692
n Sháním
doučování českého jazyka
na příští školní rok nebo i déle – hlavně
příprava na přijímačky 9. třída, 1x týdně
2–3 hodiny. Ideálně současný nebo bývalý
učitel 2. stupně ZŠ, student oboru český jazyk na VŠ nebo poslední ročník jazykového gymnázia. Dobré podmínky, materiály
koupím dle potřeby, vybavená učebna
v Roztokách. Tel. 605 717 378
n Jarní med od našich včeliček obdržíte
na adrese Vidimova 607, Roztoky. Možno
předem volat – i večer – na tel. 220 911 665
n Doučování AJ, FJ. Nabídka hlídání dětí.
Tel. (SMS) 702 901 570
n Prodám 1. 2x plynové bomby s regulátorem 10 kg., 2. zahradní hadice 2 x 20 m, 3.
prodlužovací kabely 37 m – 20 m, 4. dřevěné hranoly 2 ks 4 m x 8 x 8 cm – 6 ks, 3 m x
8 x 8 cm. Vše nové, levně. Tel. 776 340 421
n Prodám 1. skříňka bílá se šuplíky, rozměry d.80cm, š.60cm, v.86cm. 2. skříňka světle hnědá se šuplíky, d.50cm, š.50cm,
v.85cm. 3. skříňka světle hnědá s jedním
šuplíkem, d. 1 m, š. 50 cm, v. 85 cm. 4. prosklené skříňky d. 1 m, š. 60 cm, v. 53 cm.
Vše velmi levně, nové. Tel: 776 340 421
n Pronajmu nebo prodám nezařízenou
chalupu 2 + 1, 7 km od Roztok.
Tel. 602 478 405

n Základní

škola Hnízdo v Úněticích
hledá pedagogy do svého týmu
Učitelky/učitele
1. ročníku a 3. ročníku
Co požadujeme:
– VŠ pedagogické vzdělání – učitelství pro
1. stupeň ZŠ, příp. pro 2. stupeň ZŠ
(hledáme i nadšené ještě studující kolegy)
– otevřenost novým metodám a přístupům ke vzdělávání·
– touhu dále se vzdělávat
Co nabízíme:
– prostředí malé obcí podporované
základní školy
– možnost dělat věci jinak
– aktivní účast na tvorbě a budování školy
– zkušené kolegy, kteří se rádi podělí
– možnost ubytování v obci
Jací jsme:
– Škola rozvíjí potenciál každého.
– Škola je bezpečným místem.
– Každý jsme jiný.
– Ve škole jsme rádi.
– Učit se je zábava.
– Hodnotíme slovně.
– Trest a pokárání je selháním školy.
– Chyb se nebojíme.
– Jsme rádi, že jsme na venkově.
– Rodiče jsou součástí týmu.
V případě, že vás naše škola zaujala, rádi
vás přivítáme.
Obraťte se prosím na ředitelku školy:
Mgr. Věra Demelová
ZŠ a MŠ Hnízdo v Úněticích, p. o.,
Školní 2/1, 252 62 Únětice
Tel. 220 971 211, mobil: 733 536 692,
l
e-mail: vera@demele.cz

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Pro NAši PoBočku v roZTokách u PrAhy
hlEdáME BANkovNÍho PorAdcE/kyNi.
NABÍZÍME:
■
■
■
■
■

stabilní práci u dynamické společnosti
kvalitní zaškolení, příjemný kolektiv a férové jednání
možnost kariérního růstu a interní mobility
široké zaměstnanecké benefity a výhody
nástup ihned anebo dohodou

Přihlaste se na www.kb.jobs.cz nebo nám napište na volna_mista@kb.cz.
Těšíme se na spolupráci!

