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Po našich silnicích se pohybuje značné množství psychopatů,
kteří naprosto neberou ohled na své okolí a u nichž není zcela
jasné, jak mohli získat řidičské oprávnění.
I někteří jinak vcelku mírumilovní občané se za volantem
mění v agresivní šelmy. A konečně i holubičí povahy občas při
řízení motorového vozidla použijí slova, o nichž dosud netušily, že je vůbec znají.
Stav vozovek a dopravní situace v naší zemi podobným reakcím velmi nahrává. Třeba takové projetí dálnice D1 z Prahy do Brna a zpět bez
konfliktní situace a zvýšení krevního tlaku lze považovat za úspěšné složení psychologického testu, po kterém by uchazeč rovnou mohl vstoupit do vesmírného programu NASA.
O to příjemněji jsem byl překvapen, když jsem několikrát jako řidič nebo jako pasažér projel proslulou roztockou serpentinou v době dopravního omezení, jehož
důsledkem jsou ve špičce stametrové stojící kolony.
Nemám možnost tuto situaci sledovat pravidelně a dlohodobě, a neříkám tudíž, že
se tam občas nepřihodí vypjatá situace. Ale co jsem měl možnost pozorovat, mě
potěšilo. Přes nepříjemné zdržení se umějí řidiči chovat kolegiálně a ohleduplně,
pouštějí kolegy z vedlejší silnice, umějí si navzájem vyhovět a vcelku se zatím zdá,
že situaci přijali s pochopením.
Ostatně, když se podíváme na opěrné zdi a skalní masivy zbavené zeleného porostu, je vidět, že sanace této lokality není ani trochu zbytečná a přichází opravdu
v pravý čas.
Rád bych našel paralelu v běžném životě. Dobrá, v časech normálních, všedních
až nudných se můžeme na sebe mračit a hašteřit se. Ale budeme umět v těžkých
časech hodit malichernosti za hlavu, semknout se a chovat se k sobě slušně v zájmu
společného cíle?
Ty těžké časy se evidentně blíží, i když někdo třeba tvrdí, že bude líp. A pak se uvidí.
l
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty

Revitalizace serpentiny

Vážení spoluobčané, přestože se kvapem blíží prázdniny,
dovolte mi, abych vás informoval zejména o záležitostech
souvisejících s našimi školskými zařízeními.

Mateřské školy
a přijímací řízení
Proběhla příjímací řízení do našich školek.
Díky rozšíření kapacit se po téměř dvou
desítkách let podařilo, aby byly přijaty
všechny děti. V okolí Prahy jsme jednou
z výjimek. Rád bych všem, kteří se na tom
v průběhu minulých let podíleli, moc poděkoval.
Zároveň se omlouvám, že u nových objektů školek se pro letošní školní rok nestihlo adekvátně vybavit školní zahrady. To
bude napraveno v průběhu prázdnin. Nové
herní prvky budou doplněny nejen u nových objektů, které spadají pod MŠ Spěšného, ale i v MŠ Havlíčkova.

Stavby u základní školy

Pokročily stavby, které alespoň trochu pomohou provozu základní školy. V tuto

chvíli již probíhá předávání přístavby školní jídelny a družiny. Tyto nové prostory
budou od září plně k dispozici. Pokračuje
i nadstavba žalovské školy. Zastupitelstvo
odsouhlasilo, že přes prázdniny bude provedena i kompletní oprava elektroinstalace
v sousední budově školy. Shodou okolností
jsme měli při obou stavbách (dva dny
po sobě) havárii vody. Všem, kteří se
na vyřešení těchto problémů podíleli, moc
děkuji. Děkuji také všem zaměstnancům,
dětem a rodičům ze žalovské školy, kde
musel být provoz budovy po několik dní
omezen. Náklady vzniklé těmito haváriemi
půjdou samozřejmě na vrub stavebních firem. V těchto dnech soutěžíme dodavatele
přístavby jedné třídy formou dřevostavby
k staré budově základní školy směrem
do školní zahrady. Stavba by mohla být zahájena v průběhu prázdnin a dokončena
ke konci roku.

Vypukla tolik obávaná stavba, která ovlivnila dopravní situaci ve městě. Chtěl bych
poděkovat všem, kterých se tato stavba dotýká, a zvláště všem disciplinovaným řidičům. Velmi si vašeho shovívavého přístupu
vážíme. Nejdůležitější je, že až bude akce
hotová, bude skalní masiv řádně ošetřen
a zabezpečen.

Volby do Evropského
parlamentu
Na konci května proběhly volby do Evropského parlamentu. Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří k volbám přišli, a zejména pak těm, kteří volili demokratické
a nepopulistické strany. Velmi si vážím
toho, jak jste vy Roztočtí a Žalovští volili.
l
Děkuji. 
S pozdravem
Jan Jakob
starosta města Roztoky

Květnové zasedání zastupitelstva
Dodatek koncesní smlouvy
s provozovatelem
vodovodů a kanalizací

Zastupitelstvo schválilo dodatek koncesní
smlouvy s provozovatelem vodovodů a kanalizací. Ten spočívá v tom, že bude ročně
vynakládáno více peněz na obnovu vodohospodářské infrastruktury. Ačkoli v posledních letech v této oblasti investujeme
výrazné prostředky v milionových řádech,
existuje zde výrazný dluh z minulosti. Město bude mít vynaložené prostředky plně
pod kontrolou. Větší opravy bude SČVK
(provozovatel) navrhovat v půli roku, aby
s nimi počítal rozpočet města na další rok,
menší opravy budou schvalovány v průběhu roku. Tyto náklady se od příštího roku
částečně promítnou do zvýšeného vodného a stočného, maximálně však v řádu desítek korun měsíčně. Zastupitelstvo se také
rozhodlo, že bude předložen návrh na vytvoření fondu pro obnovu vodohospodářské infrastruktury, aby ke zmiňovanému
dluhu již v budoucnu nedošlo.

Finanční záležitosti

Jako každý rok je v květnu schvalována
účetní závěrka a závěrečný účet za rok
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předchozí. Proto jsme tyto výkazy schválili
i letos. Účetnictví prošlo i letos kontrolou
krajského úřadu, který shledal dva nedostatky. První způsobily rozdílné softwarové
programy, díky čemuž docházelo k prodlení vyřazení a zaúčtování prodaných pozemků. Druhý nedostatek byl způsoben
tím, že zastupitelstvo nestihlo (kvůli časovému limitu) na konci roku projednat
všechna rozpočtová opatření. To bude
ošetřeno systémovým opatřením.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí čerpání
rozpočtu a jednomyslně schválilo pět rozpočtových opatření.

Majetkoprávní záležitosti

Byla projednána právní analýza na možnost vymáhání škody v souvislosti s nerealizovanou rekonstrukcí „likusáku“ v areálu
sokolovny pro potřeby dětské skupiny.
Stavba byla před několika lety zastavena
kvůli výskytu azbestu, který ovšem projektant v technické zprávě zcela vyloučil. Proto zastupitelstvo přijalo usnesení, abychom
prostřednictvím právníka vyzvali společnost, která zpracovávala projektovou dokumentaci, k mimosoudnímu narovnání.
Zastupitelstvo souhlasilo s budoucím přijetím darů několika pozemků nebo částí pozemků od společnosti Talora v lokalitě

Na Panenské. Tyto pozemky umožní komfortnější (širší) variantu rekonstrukce průtahu městem a teoretickou možnost výstavby
kruhové formy hlavní žalovské křižovatky.
O tom budeme jednat a věříme, že se ještě
podaří do projektu zakomponovat.
Zastupitelstvo odstoupilo od záměru odkupu táhlého pozemku na Dubečnici, protože prodejce si záležitost rozmyslel a požadoval několikanásobně vyšší cenu.

Školské budovy

Zastupitelé vzali na vědomí informaci o společné infrastruktuře (elektrické, vodovodní
sítě, komunikace apod.), kterou bude nezbytné vystavět v areálu bývalého Barumu,
aby zde bylo možné postavit novou školu.
Byla projednána i informace o stavu
elektroinstalace v žalovské budově školy.
Po vášnivé diskusi nad několika revizními
zprávami zastupitelstvo v zájmu zajištění
řádných podmínek pro školní docházku
odsouhlasilo předloženou nabídku firmy,
která realizuje sousední nadstavbu školy.
Díky tomu dojde k opravě elektrorozvodů
v průběhu letošních letních prázdnin.
Byla nám doručena rezignace pana Pařízka na pozici člena školské rady. Jeho nástupce zvolí zastupitelstvo na červnovém
zasedání.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

INFORMACE Z RADNICE
V neposlední řadě bylo diskutováno, jak
dále nakládat s koncepčním materiálem
zpracovaným paní Čelikovskou a pracovní
skupinou v červnu 2018. Zastupitelstvo doporučilo vedení města, aby při řešení kapacity základní školy vycházelo ze závěrů tohoto materiálu a aby o případných změnách
podmínek informovalo zastupitelstvo. To

bylo podpořeno ještě tím, že budou jednotlivé možnosti rozšiřování kapacity zaneseny do strategického plánu formou samostatných karet, a tím, že bude každoročně
předkládán aktualizovaný strategický materiál rozvoje školství.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis
z jednání rady školy.

Veřejná prostranství

Zastupitelstvo uložilo úřadu předložit aktualizaci obecně závazných vyhlášek, které
obsahují seznam veřejných prostranství
města, s doplněním nově vzniklých ulic,
l
alejí a parků, včetně Žalovské aleje.
Jan Jakob

starosta města Roztoky

Z jednání rady města
V polovině května jednala městská rada a probrala se bezmála
třiceti body programu.

Rada souhlasila s pronájmem části pozemku 2521/1 o výměře 2 003 m2 kynologickému spolku a rovněž s dočasnou výpůjčkou
pozemku pro pasení koní v téže lokalitě.
Rada odsouhlasila zadávací podmínky
dostavby „dřevěnky“, tedy malého přístavku
k budově základní školy v Roztokách a jako
limitní částku bez daně stanovila pro tuto
zakázku 3 500 000 Kč. Schválila firmu Connect plus coby vítěze internetového připojení a hlasových služeb pro radnici. Souhlasně se radní postavili k darovací smlouvě
s jezdeckým klubem Agira, kterému poskytli příspěvek na přestěhování koní z lokality
Nad Vltavou do prostorů Holého Vrchu.
Rada se seznámila s kandidátem na nového šéfa odboru životního prostředí
Bc. Pavlem Flenerem a vzápětí jej jmenovala do funkce po dobu mateřské dovolené
dosavadní vedoucí odboru.
Rada uložila starostovi vypsat výběrové
řízení na pozici ředitele městské policie

(určeného strážníka), vzala na vědomí činnost městské policie v uplynulém období
a zápis ze stavební komise. Radní se podrobně zabývali několika stavebními úpravami rodinných domů, vzali na vědomí
informaci o umístění dopravního zrcadla
naproti výjezdu od vlakového nádraží.
Městská rada se seznámila se zápisy
z komisí životního prostředí a komise kulturní, stejně tak se zápisem z redakční rady
Odrazu.
Radní uložili místostarostovi Michalu
Hadrabovi projednat s pořizovatelem regulačního plánu Žalov připomínky občanů, dále vzali na vědomí informaci radního Z. Richtera o proběhlém jednání se
Správou železniční dopravní cesty.
Na program přišla i informace místostarosty T. Novotného o svozu odpadu. Firma
zajišťující svoz se omluvila za opomenutí
vývozu některých míst, na druhou stranu
dokumentací (opakovaně) dokládá, že pře-

plněné popelnice (zejména s bioodpadem)
vyvážet nemůže. Rada apeluje na spoluobčany, aby nepřeplňovali žádné odpadové
nádoby!
Ředitel TS podle usnesení rady začne
postupně nahrazovat kontejnery na sklo
na exponovaných místech kontejnery částečně odhlučněnými, které – optimálně –
uhradí firma Ecocom.
Radní souhlasili s finanční podporou
akce Mateřinka fest (slavnosti mateřských
škol) a rádi vyslechli informaci o zdařilé
publikaci pro prvňáčky s názvem My
z Roztok a ze Žalova.
Radní V. Drdová podobně informovala
o nejednoduché školní problematice, radní se zabývali i sociální tematikou a přiznali například podporu potřebným nezletilým na školní výlet či školu v přírodě. l
Tomáš Novotný
místostarosta

Ostře sledované školství
Na posledním zasedání zastupitelstva města, které se konalo 29. května, předložila opoziční zastupitelka paní Marie Dvořáková návrh na vytvoření pracovní
skupiny, jež by řešila kapacitní potřeby základní školy.

Návrh nebyl schválen a paní Dvořáková začala všem zastupitelům emotivně podsouvat,
že nové vedení města před volbami slibovalo, jak je škola a školství prioritou, a nyní
se školství nevěnujeme s dostatečnou péčí.
Ráda bych to uvedla na pravou míru. Podobná pracovní skupina v současné době
nemá žádný smysl, protože by kromě planého schůzování neměla co dělat. Právě nyní
se staví za desítky milionů korun nové učebny v Roztokách i v Žalově podle schválených
projektů a připravuje se výstavba v bývalém
areálu Barumu, na kterou jsme získali nemalou dotaci a která pokryje prostorovou potřebu školy na několik let dopředu.
Samozřejmě že bedlivě sledujeme demografický vývoj, a až bude potřeba připravit

ČERVEN 2019

nový projekt, přizveme ke spolupráci pedagogy i odbornou veřejnost. V současné době
však ještě nevíme, kolik tříd budeme opravdu potřebovat – demografická studie z roku
2018 vychází z předpokladů, které se zatím
zcela nenaplňují. Dále se bude muset řešit
otázka, kde bychom novou školu postavili,
za kolik peněz a také, kde ty peníze vezmeme.
Kromě toho bych ráda připomněla, že
roztocké školství není jenom základní škola.
Jsou tu mateřské školy, které se v uplynulém
týdnu prezentovaly na svém festivalu s názvem Mateřinka fest a o kterých se více dozvíte v příštím čísle Odrazu. Je tu základní
umělecká škola, která kromě hudebního
vzdělávání pořádá celou řadu koncertů a vystoupení (o jednom z nich píšu na jiném

místě) a jejíž žáci se úspěšně zúčastňují soutěží na všech úrovních včetně té celostátní.
Se všemi školami úzce spolupracuji a komunikuji a pomáhám jim řešit jejich problémy, společně s vedoucí oddělení školství
na městském úřadu.
Paní zastupitelka Dvořáková se stále snaží
vyvolat dojem, že základní škola je v krizi.
Loni před zápisem dokonce šířila poplašnou
zprávu o tom, že škola nebude mít dostatečnou kapacitu a že se mezi prvňáčky bude losovat, kdo bude přijat a kdo ne. Takovou situaci nedopustíme a činíme pro to konkrétní
a viditelné kroky. Tvrzení, že se město o školu a školství nezajímá, je nekorektní a nefér. 
l

Vladimíra Drdová
radní pro školství
a sociální věci
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Přeplněnou nevyvezou!
Jak je vám, když se přejíte, přecpete, natláskáte? Špatně! Jak se popelářům z firmy Regios vyvážejí nesmyslně nacpané popelnice?
Ještě hůř – a také je často nevyvezou vůbec!
Jsem se zástupci firmy v poměrně častém
kontaktu a snažím se rychle řešit reklamace
přečtené na Facebooku. Firma občas některé lokality nevyveze – za to se omlouvá.

Prosí ale, abyste, vážení spoluobčané, popelnice dávali před dům již večer před svozem a nespoléhali na to, že popeláři ráno
pojedou třeba později. Nepojedou. Jezdí
ráno, velmi brzy ráno, dokud není v ulicích
našeho města ještě tolik aut.
A co s přeplněnými popelnicemi? Je to
jednoduché – ty nevyvezou vůbec. Ne-

mohou je nasadit na vůz. Mohu tedy jen
tlumočit prosby popelářů a naší radnice:
platit za popelnice včas, nepřeplňovat je
a před dům je dávat už v předvečer svozového dne.


l

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 30. 4. do 29. 5. 2019:
n Dne

30. 4. opětovně oznámen únik koní
z ohrady výběhu v ulici Nad Vltavou – vyrozuměna majitelka koní, která se dostavila na místo, za pomoci hlídky MP Roztoky
koně odvedeni nazpět do ohrady, oznámeno příslušnému správnímu orgánu k projednání přestupku.
n Dne 30. 4. v rámci hlídkové činnosti
ve večerních hodinách zjištěna na křižovatce ulici Obránců míru a Hálkova nehoda dvou vozidel, bez zranění – na místo
přivoláni policisté skupiny dopravních nehod k zadokumentování této dopravní nehody, usměrňování provozu.
n Dne 1. 5. oznámen hluk z práce s elektrickým nářadím ze stavby stavební firmy
Bláha v ulici Lidická, a to v době, kdy je to
OZV zakázáno – výjezd na místo, na místě
již klid, projednáno se stavebním mistrem,
který byl upozorněn na OZV města Roztoky o regulaci hluku, přestupek vyřešen
na místě domluvou.
n Dne 3. 5. v brzkých ranních hodinách
zjištěna osoba spící v prostoru u bankomatu České spořitelny v Lidické ulici – provedena kontrola, osoba hlídce osobně známa,
vykázána z těchto prostor.
n Dne 3. 5. v nočních hodinách oznámeno
rušení nočního klidu z bytového domu
v ulici Přemyslovská – zjištěna rodinná
oslava, náprava zjednána, přestupek proti
veřejnému pořádku vyřešen na místě domluvou.
n Dne 4. 5. ve večerních hodinách v rámci
hlídkové činnosti v ulici Lidická kontrolována řidička vozidla tov. zn. Peugeot – při
provedené kontrole orientační dechovou
zkouškou zjištěno, že řidička vozidla před
jízdou požila alkoholické nápoje, vyžádána
hlídka PČR Libčice, která si na místě převzala věc i s podezřelou osobou k zadokumentování.
n Dne 5. 5. oznámen nález dálkového ovládání na elektrický psí obojek, který oznamovatelka nalezla dne 21. 4. pověšený
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na keři v ulici Za Potokem – zveřejněno
na webových stránkách MP Roztoky
a města Roztoky.
n Dne 6. 5. opětovně oznámen únik koní
z ohrady výběhu v ulici Nad Vltavou – vyrozuměna majitelka koní.
n Dne 6. 5. oznámen nález řetízku z bílého
kovu s přívěskem na louce v ulici Chelčického – nalezený řetízek uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách
MP Roztoky a města Roztoky.
n Dne 8. 5. oznámeno poškozené okno
zadních dveří vozidla tov. zn. Ford Focus,
zaparkovaného v ulici Kroupka – zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako
podezření z přestupku proti majetku.
n Dne 9. 5. v rámci hlídkové činnosti zjištěn výskyt spící osoby bez domova v prostoru místnosti bankomatu České spořitelny v Lidické ulici – osoba vykázána
z tohoto prostoru.
n Dne 9. 5. v rámci hlídkové činnosti kontrolován v ulici Jungmannova v Roztokách řidič vozidla tov. zn. Ford Mondeo,
který při řízení vozidla měl na klíně tříleté
dítě – přestupek zadokumentován, oznámeno příslušnému správnímu orgánu
k jeho projednání.
n Dne 9. 5. oznámeno znečištění a pomalování veřejně přístupného prostoru před
vchodem do administrativní budovy MÚ
Roztoky – výjezd na místo, zadokumentováno, šetřeno jako podezření z přestupku
proti majetku.
n Dne 9. 5. oznámena krádež v prodejně
Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena zaměstnanci
prodejny – ke krádeži se podezřelá osoba doznala, odcizené věci dobrovolně vrátila na prodejnu, šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku, přestupek vyřešen uložením
blokové pokuty v příkazním řízení na místě.
n Dne 10. 5. ve večerních hodinách oznámeno, že v ulici Lidická na žalovském rozcestí bezvládně leží na zemi muž – výjezd

na místo, zjištěna osoba bez zranění v silně
podnapilém stavu, vyzvána k opuštění
místa, přestupek proti veřejnému pořádku
vyřešen následujícího dne uložením blokové pokuty v příkazním řízení.
n Dne 11. 5. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z bytu v ulici Masarykova – výjezd na místo, na místě zjištěna hádka mezi druhem a družkou, vyzváni
k ukončení hádky, neboť dochází k rušení
nočního klidu, přestupek vyřešen na místě
domluvou.
n Dne 12. 5. v rámci hlídkové činnosti kontrolována v místě stanoviště kontejnerů
na tříděný odpad v ulici Lidická osoba,
která odkládala tříděný odpad mimo kontejnerové nádoby (jednalo se o plasty a papír) – zadokumentováno, šetřeno jako podezření z přestupku proti veřejnému
pořádku, vyřešeno po provedené lustraci
uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě.
n Dne 12. 5. ve večerních hodinách oznámena krádež zboží v prodejně Albert
na Tyršově náměstí a následná konzumace
tohoto odcizeného zboží v parku na Tyršově náměstí – výjezd na místo, přistiženy
mladistvé a nezletilé osoby, jedna nezletilá
osoba z místa utekla, u ostatních nezletilců
a mladistvých provedena orientační dechová zkouška na zjištění alkoholu v dechu,
vše s negativním výsledkem, kvalifikováno
a šetřeno jako podezření z přestupku proti
majetku, následujícím šetřením zjištěna
podezřelá osoba.
n Dne 13. 5. oznámen pokus o krádež skútru ze stanu vedle prodejny Hecht v Lidické
ulici – výjezd na místo, přivolána hlídka
PČR Libčice, která si věc převzala.
n Dne 13. 5. oznámeno vloupání do trafiky
v Lidické ulici (naproti Tescu) – na místo
PČR Libčice, která provedla zadokumentování.
n Dne 16. 5. oznámeno odcizení horského
jízdního kola zn. Wheeler z pozemku
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domu v ulici Felklova – zadokumentováno,
kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti majetku.
n Dne 16. 5. oznámen nález paměťové karty
Kingston 16 GB Micro v ulici Riegrova –
nalezená paměťová karty uložena na MP
Roztoky, nález zveřejněn na webových
stránkách města Roztoky a MP Roztoky.
n Dne 17. 5. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena platební karta Mastercard Fio
banky – nalezená platební karty zaslána
příslušnému bankovnímu ústavu.
n Dne 18. 5. v brzkých ranních hodinách
oznámen pokus o vloupání do provozovny
Kebab na Tyršově náměstí – na místě hlídku kontaktoval oznamovatel, provedeno
místní pátrání po vozidle, ve kterém podezřelé osoby odjely, vozidlo zahlédnuto
hlídkou na konci ulice Masarykova (na křižovatce s ulicí Obránců míru), vozidlo pronásledováno ulicí Obránců míru až po ulici Lidická a Přílepská, poté se však vozidlo
ztratilo hlídce z dohledu, podezření z pokusu krádeže vloupáním, předáno na místě hlídce PČR Libčice k zadokumentování.
n Dne 18. 5. oznámen pokus o vloupání
do dvou chatek v zahrádkářské kolonii
U Jezu – zjištěno poškozené oplocení
na několika místech zahrádkářské kolonie,
u jedné z chatek zjištěn pokus o vloupání
do této chatky, do které se pachatel nedostal a z volně přístupného sklípku odcizil
několik plechovek emailových barev,
u druhé chatky zjištěno rozbité okno
u vstupních dveří, uvnitř chatky se nic neztratilo, na místě předáno přivolané hlídce
PČR Libčice k zadokumentování přečinu
pokusu krádeže a poškozování cizí věci.
n Dne 18. 5. oznámeno odcizení jízdního
kola zn. Author ze stojanu na jízdní kola
na Tyršově náměstí u autobusové zastávky – zadokumentováno.
n Dne 20. 5. v rámci hlídkové činnosti zjištěn na parkovišti u prodejny Tesco v Lidické ulici výskyt vozidla a osádky podezřelé
z pokusu krádeže vloupáním do provozovny Kebab na Tyršově náměstí (viz výše),
podezřelé osoby zajištěny, předány PČR
Libčice, podezřelé osoby se doznaly k dalším majetkovým trestným činům (např.
výše uvedený pokus o krádež skútru v areálu firmy Hecht v Lidické ulici a vloupání
do trafiky v Lidické ulici, naproti Tescu,
pokus o vloupání do dvou zahrádkářských
chatek v zahrádkářské kolonii U Jezu, krádeže vloupáním do chatky v k. o. Únětice,
krádeže nafty ze zaparkovaných vozidel
v obci Horoměřice a krádeže zboží v prodejně Lidl v Horoměřicích).
n Dne 20. 5. v rámci hlídkové činnosti kontrolováni před vstupem do administrativní
budovy MÚ Roztoky čtyři osoby, které
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v tomto místě kouřily cigarety – upozorněny na časté znečišťování tohoto místa a vykázány.
n Dne 20. 5. oznámena žádost dispečinku
záchranné lékařské služby o asistenci osádce sanitního vozu při naložení bezvládného muže nalezeného na rohu ulic V Solníkách a MUDr. Tichého – v době příjezdu
hlídky muž v podnapilém stavu již naložen
v sanitním voze, provedena orientační dechová zkouška s pozitivním výsledkem,
muž dezorientován, převezen sanitním vozem do FN Motol.
n Dne 20. 5. ve večerních hodinách oznámen volně pobíhající pes po cizím pozemku domu v ulici Smetanova – výjezd
na místo, pes odchycen a umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, zjištěna majitelka psa, pes majitelce vydán v pořádku,
přestupek vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení.
n Dne 22. 5. oznámen volně pobíhající pes
v ulici Mjr. Kašlíka – výjezd na místo, pes
odchycen, zjištěna majitelka psa, této nalezený pes v pořádku předán, přestupek vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení.
n Dne 22. 5. oznámeny osoby ve vestibulu
před vchodem do administrativní budovy
MÚ Roztoky na náměstí 5. května – výjezd
na místo, na místě se mládež schovávala
před deštěm, neznečišťovala tento veřejnosti přístupný prostor.
n Dne 22. 5. oznámeno, že z bytu bytového domu v ulici Masarykova se ozývá vytí
a štěkání psa, který je zavřený v bytě
sám – výjezd na místo, zjištěn vlastník
bytu a dále zjištěno, že v tomto bytě má
nájemníky, zjištěn kontakt na majitele
bytu, tento však v nočních hodinách telefon nezvedal, prošetřováno jako podezření z týrání zvířete, další šetření provedeno
následujícího dne, kdy byl kontaktován
jak majitel bytu, tak i samotný nájemník,
zjištěno, že nájemník chodí domu později
z důvodu, že je zaměstnán, o psa je řádně
pečováno, nájemník upozorněn na rušení
ostatních nájemníků domu štěkáním
a vytím jeho psa.
n Dne 23. 5. oznámena poškozená vodovodní přípojka při stavebních pracích přístavby školní jídelny Základní školy Roztoky čp. 711 v ulici Havlíčkova – výjezd
na místo, na místo též hlídka PČR Libčice,
zadokumentováno, provedeným šetřením
zjištěno, že k poškození vodovodní přípojky
došlo při práci s bagrem, na místo též hasiči
HZS Roztoky, kteří provedli odčerpání vody
z výkopu, a pracovníci SČVK, kteří okamžitě začali s opravou poškozeného potrubí.
n Dne 26. 5. oznámeno porušení OZV
města Roztoky o regulaci hluku v ulici Pod

Vodojemem prováděním hlučných stavebních prací v době, kdy je to zakázáno, tj.
v neděli – výjezd na místo, kontaktován
vlastník pozemku, zjištěno, že odborná firma mu provádí práce na výstavbě bazénu,
upozorněn na porušování OZV, vyřešeno
na místě domluvou, firma stavební práce
ukončila.
n Dne 26. 5. v nočních hodinách oznámen
pokus o sebevraždu podřezáním tepen
na ruce v domě v ulici Krolmusova – výjezd na místo, na místě již sanitní vůz lékařské záchranné služby, osádka ošetřovala
zraněnou osobu, na místo hlídka PČR Libčice, zraněná osoba po prvotním ošetření
převezena do FN Motol.
n Dne 27. 5. oznámeno volné pobíhání
koní mimo ohradu výběhu v ulici Felklova
a Najdrova – výjezd na místo, vyrozumění
majitelky koní, koně nahnáni zpátky
do ohrady, poškození ohrady nezjištěno,
kvalifikováno a šetřeno jako podezření
za spáchání přestupku.
n Dne 27. 5. na základě předchozí stížnosti v rámci hlídkové činnosti provedena
kontrola dětského hřiště v ulici Obránců
míru – zjištěno, že v prostoru dětského
hřiště si i po uzavírací době hrají děti, děti
vykázány, dále zjištěn výskyt dětí v prostoru U-rampy, vykázány i z těchto prostor.
n Dne 29. 5. v brzkých ranních hodinách
oznámen cestou PČR Libčice signál o narušení objektu trafiky naproti Tescu v ulici
Lidická – výjezd na místo, na místě zjištěn
násilný vstup do objektu, rozbitá skleněná
výplň vstupních dveří velkou kostkou,
na místo přivolána hlídka PČR Libčice,
provedeno místní pátrání po podezřelé
osobě (podezřelých osobách) s negativním
výsledkem.
n Dne 29. 5. v rámci hlídkové činnosti nalezena na autobusové zastávce Roztoky –
Žalov rozcestí textilní taška obsahující
notebook – zjištěna majitelka a nalezená
taška s notebookem jí byla předána.
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

ved. str. MP Roztoky

7

TÉMA MĚSÍCE

Pohled do zákulisí TJ Sokol Roztoky
V čísle věnovaném roztockému sportu nemůžeme opominout
největší zdejší sportovní organizaci, kterou je místní Sokol.
Pojďme proto nahlédnout do zákulisí fungování roztockého
Sokola, jeho současnosti i budoucnosti.

V Roztokách vede sport
nad sociálními sítěmi

Nejožehavějším tématem valné hromady
byla diskuse o navýšení ročních členských
příspěvků. „Výše příspěvků by měla být
nezanedbatelnou součástí rozpočtu, aby
členové TJ cítili za chod organizace odpovědnost. Na druhou stranu si nikdo z nás

Vylepšení rozpočtu v posledních letech
přinesla jednotě také skvělá práce místních trenérů mládeže. Ministerstvo školství totiž podporuje oddíly dětí v závislosti na tom, jak sportují často, s jakými
výsledky a kolik jich v organizaci je. Nárůst zájmu mezi dětmi byl před několika
lety v Roztokách tak velký, že se stala věc
v jiných částech republiky zcela ojedinělá – roztocké oddíly mládeže musely odmítat nové zájemce. To je při současném
stavu sportu mládeže v ČR a konkurenci
ve formě telefonů, tabletů či počítačů
u dětí věc tak netypická, že to do Roztok
přilákalo i reportážní kameru České televize. Situace v oddílech dětí se výrazně
zlepšila až otevřením nových tělocvičen
v základní škole. „Bez možnosti využití tělocvičen ZŠ by dětské oddíly neměly kde
trénovat a hrát zápasy. Vedení města a základní školy patří velký dík za to, že umožňují našim oddílům mládeže využít školní
tělocvičny za akceptovatelnou výši nájemného,“ říká trenérka volejbalu Šárka
l
Čížková. 
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Když se řekne Sokol, mnozí si možná představí sokolské tradice – nošení typických
sokolských krojů či účast na sokolských
sletech. V tomto ohledu je situace v Roztokách podobná jako v jiných městech. Roztocký Sokol je momentálně výhradně
sportovní organizací. To neznamená, že by
si místní sokolové nevážili historie a tradic,
ale o vzdělavatelskou činnost a akce typu
sokolského sletu nemají místní členové zájem. Ve skříni místních sokolů tedy najdete
dres s nápisem Roztoky, sokolský kroj však
nikoli.
Největší jsou co do počtu členů oddíly
volejbalu, atletiky a všestrannosti. Mezi
menší oddíly patří nohejbal, kulturistika,
basketbal nebo badminton, v posledních
letech se výrazně rozrostly oddíly stolního
tenisu a florbalu.

ale v minulosti ve výboru TJ působil, je
Martin Matas. Ti všichni byli zvoleni valnou většinou účastníků.

Ožehavé téma –
členské příspěvky

Staronové vedení Sokola

V dubnu letošního roku proběhla v roztockém Sokole volební valná hromada, na níž
byl zvolen sedmičlenný výbor TJ pro příští
tři roky. Až na jednu výjimku má nové vedení stejné složení jako v posledních letech. Starostou byl zvolen Martin Švarc,
místostarostou je Ivo Cihlář, jednatelem TJ
je Petr Šturm a hospodářkou Pavlína Šaljič.
Ve výboru dále pracují Lenka Švecová, Jakub Lukáš a jediným nováčkem, který již

nepřeje, aby se stal sport u nás dostupný
jen ekonomicky silným rodinám,“ říká
starosta Martin Švarc. Především proto
zvítězila varianta relativně mírného navýšení ročního příspěvku o tři sta korun
na 1000 Kč pro děti a seniory a 1500 Kč
pro dospělé.

Bez investic to nejde
Jaký hlavní úkol vytyčila valná hromada Sokola svému vedení pro následující
tři roky, jsme se zeptali starosty Sokola Martina Švarce.

Na místě staré budovy hokejové kabiny
a tzv. likusáku vyprojektovat kurt pro plážový volejbal a zázemí pro venkovní sportoviště. Budova by měla volejbalistům,
nohejbalistům a atletům zajistit dostatek
šaten, sprch, toalet a ostatním návštěvní-
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kům využití malé klubovny. A v neposlední řadě, pokusit se zajistit financování této
akce a následnou realizaci.
V loňském roce proběhla v areálu roztockého Sokola největší investiční akce za dlouhou řadu let, rekonstrukce atletického  ➔

TJ Sokol Roztoky řečí čísel
Roztocký Sokol sdružuje 672 členů, převážně občanů Roztok, z toho je 505 dětí
TJa 167
SOKOL
ROZTOKY ŘEČÍ ČÍSEL
dospělých.
členské příspěvky
vybrané za r. 2019

672
počet
členů celkem

505
počet

1905

dětí

rok založení
Roztocké TJ

470 800

28
počet všech
trenérů mládeže
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2 200 000
roční rozpočet TJ

počet sportovních
oddílů

16 249 167
rozpočet
rekonstrukce
stadionu 2018

60
stáří dráhy
zrekonstruované
v roce 2018

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

TÉMA MĚSÍCE
stadionu a jeho okolí, s rozpočtem přes
16 milionů Kč. Co bylo klíčem k tomu, aby
se akci podařilo uskutečnit, prozrazuje starosta Martin Švarc: „Za klíčové považuji dvě
věci: dobrou komunikaci a zapojení odborníků z řad rodičů našich malých sportovců.“

varovaní se běhu v první vnitřní dráze. Ta
je totiž nejvíce namáhána při závodech.

Co myslíte konkrétně dobrou komunikací?
Od samého počátku jsme snažili se všemi
stranami mluvit osobně. Nic nenahradí
osobní kontakt, lhostejno, zda jde o úředníka na ministerstvu, ředitele velké společnosti, šéfku České obce sokolské či roztocké zastupitele. Jsem přesvědčený, že se nám
podařilo ostatní nakazit naším entuziasmem a přesvědčit je, že Roztoky jsou tím
správným místem pro stavbu sportoviště.

pují dva zkušení stavbyvedoucí, nebo dva
trenéři mládeže.

A co zmíněné zapojení rodičů?
Nikdo z výboru TJ není stavař a bylo jasné, že u akce takového rozsahu bude výběr
dodavatele, sestavování smlouvy o dílo
nebo samotná realizace stavby pro nás
jako laiky velmi náročný úkol. Oslovili
jsme proto tatínky-stavaře z řad našich
malých atletů a vytvořili malý pětičlenný
tým, který prošel celou akcí od výběru dodavatele až po kolaudaci stavby. Ukázalo
se to jako skvělý tah, protože na spory
s dodavatelem pochopitelně došlo, jako
u většiny velkých investičních akcí. A je
určitě rozdíl, pokud zájmy investora zastu-

Návštěvníci areálu jsou většinou členové
TJ nebo fotbalisté SK Roztoky. Najde si
k vám cestu i veřejnost? Může si na dráhu
přijít zaběhat i roztocká veřejnost?
Jsme potěšeni, jak často tento dotaz z řad
veřejnosti dostáváme. Občané Roztok
a Úholiček mohou pro běžecký trénink
zdarma využívat atletickou dráhu vždy
v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli mezi
18. a 20. hodinou. Je to jedna z částí smlouvy s městem, které naši rekonstrukci podpořilo. Podmínkou je dodržování provozního řádu. K těm nejdůležitějším zásadám
patří použití sportovní běžecké obuvi a vy-

Jak moc vám obec pomáhá s financováním vašich provozních nákladů?
Snažíme se zajistit co největší počet zdrojů
financování a provozně být na podpoře
města závislí co nejméně. Částka na provoz, kterou od města dostáváme, pokrývá
asi jen 10 procent našeho rozpočtu. Jiné je
to s již zmíněnými investičními prostředky. Snažíme se přesvědčit zastupitele, že
kvalitní sportoviště je svým způsobem
druh infrastruktury ve městě. A pokud
jsou naše děti na stadionech a v tělocvičnách, je to dobře nejen pro jejich rodiče,
ale i pro obec.
Jak se vám komunikuje s radnicí a se zastupiteli?
Sport je téma, kde se dají najít společné zájmy relativně snadno. Odvážím se tvrdit, že
nás v minulosti podporovali zastupitelé napříč politickým spektrem proto, že jsou
přesvědčeni, že sport děláme jako srdeční
záležitost. Navíc mi pomáhá fakt, že jsem se
v Roztokách narodil a velká část zastupitelů
a lídrů místních sdružení mě zná osobně.
Všechny naše projekty děláme maximálně
transparentně a ve spolupráci s radnicí i zastupiteli. A když se přece jen vyskytnou výhrady, je nejlépe to probrat osobně.
l

Připravila Eva Frindtová

Pohyb je přirozená a nezbytná součást života
Více než před 7 lety založil Jarda Kolcun spolu s kamarádem Zdendou Novákem v Roztokách dětský jujutsu klub. Nedávno jsem se byla podívat na jeden
z jejich standardních tréninků v tělocvičně roztocké základní školy. Nepamatuji
si, kdy jsem naposledy viděla u dětí takovou motivovanost, koncentraci a nadšení pro věc... A to jich byla plná tělocvična. Jujutsu asi většina z nás automaticky zařadí mezi bojová umění. Ale vnímavým žákům pod vedením dobrého
učitele dává jujutsu mnohem více dovedností i hodnot. Bez nadsázky můžeme
říci, že formuje tělo i osobnost. Ale záleží především na učiteli, kam směřují
jeho žáci. Proto bych vám ráda představila pohled jejich učitele, Jardy Kolcuna.

Pohyb by měl být v současném přetechnizovaném světě nezbytnou součástí našeho života. Kde tedy naše povídání začít?
Začal bych historickým exkurzem, protože
je vždy je potřeba znát i kontext a neomezovat se pouze úzkým pohledem na to které téma. Evoluce chůze začala někdy v období před 5–7 miliony let. Před 3 miliony
let byla chůze již tak efektivní, že se před
3 miliony let posunula do další fáze, a to je
běh a následně i vytrvalostní běh, díky čemuž jsme získali obrovskou výhodu při
lovu. Ještě dnes v některých oblastech Afriky existují kmeny, které používají tuto metodu lovu a zvíře fakticky uštvou, protože
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na rozdíl od zvířat se dokážeme pocením
velmi efektivně ochlazovat. Spolu s tím se
samozřejmě vyvíjely i metody boje a (sebe)

obrany, tedy bojová umění. Posuňme se
do doby několik tisíc až stovek let od současnosti a máme tu sport, který se často
vyvinul právě z těchto válečných metod
(hod oštěpem, zápas, šerm apod.) a díky
tomu vznikly (bojové) sporty. Často jde
z pohledu motoriky o velmi specializované
pohyby, a proto si myslím, že by bylo mnohem lepší, abychom děti na první stupni
nejprve naučili základům pohybu, tedy jak
se správně a často hýbat. Ukázat jim současně i velmi úzkou propojenost všestranného pohybového rozvoje s obecnou
schopností se učit nové věci. A až teprve
na druhém stupni se specializovat na různé sportovní formy, protože už budou mít
dostatečně velkou databázi pohybových
vzorců a budou se tedy moci specializovat.
A hlavně v té době se již pohyb stane přirozenou součástí jejich života.
Znamená to tedy, že fyzický a psychický
rozvoj musí jít spolu ruku v ruce?
Ano, vše je spolu provázané. Hovořím tu
o jasné a stovkami studií prokázané přímé
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Kniha „47 Róninů“ udělala dětem velkou radost. Umožňuje jim poznat japonské legendy, navíc formou komiksu, který
osloví malé i větší děti.

souvislosti fyzického pohybu a intelektuálního rozvoje. Jenže bohužel nad těmito
studiemi jen pokývneme souhlasně hlavou, případně „olajkujeme“ na sociální síti
a … nic se nestane. A to chci změnit, to byl
a je můj cíl zde v Roztokách. Jinými slovy – pokud se člověk naučí mít fyzický pohyb jako nedílnou součást svého života,
podobně jako považuje základní hygienu,
pak se může těšit na plnohodnotný život,
radost z poznávání a hlavně z mnoha tzv.
„AHA momentů“ i ve zralejším věku. Hovořím z vlastní zkušenosti. I to je důvod,
proč se tak nadšeně pouštím stále do nových projektů.
To byl tedy důvod, proč vznikl jujutsu
klub a vaše další aktivity pro roztocké
děti?
To byl prapůvodní důvod. Již od začátku
jsme měli s kamarádem jasnou představu,
jak chceme celý klub postavit – především
rozvíjet v dětech radost z fyzického pohybu, procesu poznávání a následné aplikaci
teorie do praxe. A k tomu jsme využili japonské bojové umění jujutsu, které je dle
mého názoru pro tyto potřeby přímo ideální. Původně jsme chtěli učit jen svoje dcery, jenže jak už to tak bývá, postupně se
o tom dozvídalo stále více a více dětí, až
jsme se z mé garáže a zahrady přesunuli
nejprve do Via Vestry, odtud do Sokola
a nakonec skončili ve školní tělocvičně,
kde jsme velmi spokojení. A věřím, že
70 dětí, kteří pravidelně docházejí na výuku, také.
To už je docela zavazující…
Ano, takovýto počet nás hodně zavazuje
k tomu, abychom neustále pracovali
na dalších a dalších vylepšeních. Díky
tomu jsem například kompletně předělal
výukový a zkušební řád, protože jsem zjistil, že stávající stále méně vyhovoval našemu pojetí výuky. Bohužel jsem při svém
studiu zjistil, že jiné výukové a zkušební
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řády v sobě často postrádají hlubší myšlenku a jsou jen zásobníkem technik bez nějaké provázanosti nebo systému (například
zvyšující se motorická náročnost dle technických stupňů, stanovení jasné celkové
strategie i filozofie celého systému a následně i určení technik, které jsou v souladu právě s touto filozofií). Většinou se takové výukové a/nebo zkušební řády
automaticky převzaly od organizace, pod
kterou kluby spadají, a už se neřešilo, jestli
jsou stále platné a reflektují aktuální potřeby, požadavky a očekávání.
Proto jsem začal úplně od nuly. Prvních
několik let jsem studoval původní zdroje
(i to byl důvod, proč jsem se rozhodl obnovit si svou znalost japonštiny) a s úžasem
sledoval, co se v průběhu těch 150 let, kdy
se jujutsu dostalo na Západ, „ztratilo v překladu“. Původně velmi komplexní systém
se osekal na jakousi japonskou formu fyzického zápasu podobně jako například
řeckořímský styl. Hlubší filozofie, propojenost s jinými oblastmi lidského vědění,
komplexní vzdělání studenta jujutsu… to
vše se postupně opustilo na úkor sportu či
ve jménu sebeobrany. A těmto lidem nedošlo, že se tím připravili o obrovsky cenné
informace, o kontext. Zkrátím-li to, tak
v následujících letech jsem postupně
do našeho systému vracel to, co zmizelo –
praktická první pomoc, znalost historie,
vybraných filozofických směrů (budhismus, konfucianismus), znalost japonštiny,
znalost biomechaniky těla, ale i práce
s myslí, koučování, prezentace, práce se
stresem a agresivitou, základy fyzioterapie
i masáží, práce se zbraněmi, odpovídající
fyzický rozvoj, ale i otužování atd. atd.
Co následovalo dál? Tento váš přístup
musel přilákat pozornost dalších lidí
s podobnými hodnotami.
Přesně tak, to byl důvod, proč jsme pak
s dalšími podobně smýšlejícími lidmi založili zájmový spolek Equilibrium Educati-

on, abychom mohli koncept harmonického vzdělávání těla i ducha rozšířit i o další
akce, jako je dnes již tradiční Roztocký
Drsoň junior, letní tábor Akademie hrdinů, interaktivní seminář První pomoc
s „Bloody Tery“ či nedávno proběhlý seminář Haka pod vedením Franka Grapla ze
skupiny Whakaari Rotorua. Těmito akcemi chceme ukázat, jak může být proces poznávání zajímavý, že se dá velmi šikovně
skloubit i s fyzickým pohybem a učit napříč několika obory. Ona ta specializace
na jednotlivé „škatulky“ bohužel člověka
neučí vidět věci v kontextu a pak mu často
uniká pointa. Teď probíráme fyziku, není
zde místo pro znalosti vyučované v jiných
předmětech. A přitom stačí jen ukázat
v souvislostech například gravitaci (fyzika), Newtona (dějepis) a princip pádů
a pohybu (tělesná výchova) a máte najednou velmi zajímavou látku ke studiu.
Jak přijímají děti to, že kromě pohybu
se musejí mnoho věcí naučit, zapamatovat si?
Velmi důležitou částí naší výuky je příběh.
Každá technika má nějaký příběh a pomůže lépe pochopit, v jakém kontextu vznikala i jak ji aplikovat. Ba co více – pomůže
dětem si ji mnohem lépe zapamatovat než
původní japonský název (který však také
vyžadujeme). Uvedu příklad – v jujutsu
existuje technika škrcení, které se říká Hadaka jime (volně přeloženo jako „škrcení
jen s pomocí rukou“). Stejná technika však
existuje i v brazilské formě jujutsu a tam se
jmenuje Mata Leão, což se dá volně přeložit jako „zabiják lvů“. A hned máte krásný
příběh, takže příště stačí jen říci, že chcete,
aby vám student ukázal škrcení lva, a on
hned ví a předvede ji. A když studentům
ukážete, že s touto technikou dokážou
kontrolovat i o mnoho silnějšího soupeře
(klidně i dospěláka), máte zajištěno, že se
techniku budou chtít sami aktivně naučit.
No a pak samozřejmě musí techniku
i správně japonsky pojmenovat, protože jujutsu není jen o fyzické rvačce. Neustále
jim říkáme, že „hloupých bojovníků je
na světě až příliš mnoho“, takže na ně klademe mnohem větší nároky. A také kontrolujeme (ne)pravidelně jejich žákovské
knížky a upozorňujeme je, že pokud budou
mít dlouhodobě horší známky, pak budou
z klubu (dočasně) vyloučeni, dokud si je
neopraví. V tomhle nám obrovsky pomáhají rodiče, se kterými máme úžasné vztahy a kteří tento přístup podporují.
Podobně postupujeme i při vymýšlení
překážkových drah, kde si děti mohou vyzkoušet své dovednosti při různých kategoriích pohybu – rovnováha, skoky, lezení
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a plížení, zvedání, házení i chytání různých
předmětů apod. Bez příběhu by z takové
dráhy byl jen vcelku nudný kruhový trénink. S příběhem se však stává poutavým
dobrodružstvím pralesem, přes propasti či

lávovou řeku. Se zraněným kamarádem,
transportem léků a potravin do horského
tábora anebo únikem před nepřáteli. Fantazii se meze nekladou a odměnou vám pak
jsou zářící tváře našich studentů. Občas

mám pocit, že by raději měli jen samé překážkové dráhy místo jujutsu, ale jsem rád,
že chápou, že překážkové dráhy mají za odměnu a tu si nejdříve musejí zasloužit. l

Ptala se Eva Frindtová

Haka – tanec, který pomáhá zdolávat překážky
První květnový víkend (4.–5. 5.) jsme měli šanci v Roztokách přivítat „Maoraváka“ Franka Grapla Jr. ze skupiny Whakaari Rotorua a naučit se nejznámější
haku Ka Mate. Sobota byla určena pro budoucí instruktory haky a neděle byla
věnována dětem. Cílem těchto seminářů tak bylo vysvětlit nejen haku samotnou, ale i vyvrátit nejčastější mýty (vzbuzuje agresivitu, je nepřenosná, zastaralá apod.), vysvětlit její uplatnění i benefity pro současného člověka a samozřejmě si užít tu obrovskou energii, kterou v sobě haka skrývá.

Původně válečný maorský tanec haka,
přesněji kapa haka, si v současnosti nachází stále více příznivců doslova po celém
světě. Termín kapa haka se překládá jako
„postavit se do řady“ (kapa) a „tancovat“
(haka). Je důležité říci, že haka se nepraktikovala pouze v rámci přípravy na boj, byť
se jedná o „válečný“ tanec. Haka se praktikovala a praktikuje i při další společenských událostech, jako jsou svatba, pohřeb,
narozeniny, výročí školy či města, ale
i k vyjádření názoru na aktuální politickou
či sportovní událost.
Haku i v současnosti praktikují nejen
muži, ale i ženy a děti. A hlavně pro děti
má haka velice výchovný charakter. I proto
má třeba každá novozélandská škola svou
vlastní haku, která symbolizuje vizi školy.
Haka totiž učí děti disciplíně i spolupráci
a buduje týmového ducha. Haka naučí děti
pracovat se svým hlasem i sladit svou řeč
těla s verbálním projevem tak, aby působily sebevědomě i v situacích, které mohou
být psychicky náročnější (zkouška, pololetní práce, maturita, státnice, pracovní
pohovor, ale třeba i první rande). Tanec
haka se předvádí i pro posílení týmové
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soudržnosti a nabuzení ducha. Je to svým
způsobem i „socializační nástroj“, kdy se
lidé sejdou a zatančí si spolu.
Pojďme se nyní krátce podívat do maorské historie na vznik nejznámější haky Ka
Mate, kterou se mohli dospělí i dětští
účastníci o víkendu (na)učit. Legenda vypráví o maorském náčelníkovi Te Rauparaha, který přísahal sousednímu kmeni pomstu za smrt svého otce. Během jedné
výpravy jej však nepřátelé zastihli nepřipraveného a on musel utéct. A právě tady
začíná náš příběh haky Ka Mate... Na svém
útěku byl pronásledován svými nepřáteli,
a proto se uchýlil pod ochranu náčelníka
Te Wharerangi. Ten jej schoval do tzv. jámy
kumara, nad kterou rozprostřel palmové
rohože.
Když do vesnice dorazili jeho pronásledovatelé, Te Rauparaha si tiše pro sebe zašeptal „Ka Mate! Ka Mate!“ (Zemřu! Zemřu!). Te Wharerangi pronásledovatelům
řekl, že tu hledaný náčelník není. Te Rauparaha si v tu chvíli zašeptal: „Ka Ora! Ka
Ora!“ (Přežiju! Přežiju!). Pronásledovatelé
však jeho slovům nevěřili a Te Rauparaha
si opět pro sebe tiše začal šeptat „Ka Mate!

Ka Mate!“ (Zemřu! Zemřu!). Te Wharerangi je však nadále přesvědčoval, že je Te
Rauparaha skutečně pryč, až mu pronásledovatelé nakonec uvěřili a odešli. Tehdy Te
Rauparaha již nahlas řekl „Ka ora! Ka ora!
Tenei te tangata puhuruhuru nana nei i tiki
mai whakawhiti te ra!“ (Žiju! Žiju! Protože
je tu chlupatý muž , který opět vynesl slunce (na nebe) a to tak může znovu zazářit!).
Na důkaz poděkování a úcty složil náčelníkovi Te Wharerangi haku Ka Mate, kterou
o mnoho let později proslavil po celém
světě novozélandský ragbyový tým All
Blacks.
Někteří lidé si mylně vykládají výše popisovanou haku Ka Mate jako nevhodnou
pro děti, ale jde skutečně pouze o nepochopení kontextu, v jakém původně vznikala. Dnes bychom si asi nejlépe vyložili
slova náčelníka Te Rauparaha „zemřu, zemřu“ jako „nevzdám se svého cíle, ať už mi
osud postaví do cesty jakékoli překážky“.
I proto byla právě tato haka zvolená týmem
All Blacks jako týmová haka, protože skvěle namotivovala hráče a ti se tak sebejistě
postavili i mnohem silnějšímu soupeři.
V současnosti patří All Blacks k nejlepším
ragbyovým týmům na světě, a jak sami dodávají – haka v jejich strategii hry hraje velmi důležitou roli.
Jsem přesvědčený, že stejně tak může pomoci i našim dětem. Ostatně Frank během
celého semináře opakovaně zdůrazňoval,
že haka není o tom, jestli jste či nejste
Maor. Ale jestli v sobě dokážete probudit
vnitřní oheň, či vnitřního draka chcete-li,
a ukázat ostatním, že dokud dýcháte, doufáte v úspěch a rozhodně se nevzdáte.
A přesně to se podle jeho slov povedlo
jak dospělým účastníkům v sobotu, tak
i dětem v neděli, z jejichž provedení haky
se vám doslova zježily chloupky na rukou.
Zcela určitě to proto nebylo poslední setkání s Frankem a světem haky.


l

Jarda Kolcun
nadšený fanoušek haky
Zdroj: Haka - A living tradition; Wira Gardiner;
Second Edition; Hacchette Livre NZ Ltd.; 2007;
ISBN 978-86971-116-0
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Osudové devítky

Justiční vražda generála Píky
(před 70 lety)

Nevím, zda to byla shoda okolností nebo
ďábelský úmysl, ale 21. června roku 1949,
v den exekuce 27 českých (a německých)
pánů roku 1621, byl v Plzni na Borech popraven divizní generál Heliodor Píka, jedna z nejvýznamnějších postav 2. československého protinacistického odboje. Nebylo
mu ani dopřáno zemřít jako vysokému
důstojníkovi v souladu s tradicí před popravčí četou, ale stalo se to ponižujícím
způsobem – oběšením. Jeho tělo navíc nebylo rodině vydáno.
Šlo o mimořádnou událost v mnoha
ohledech.
Předně – šlo o první vykonstruovaný politický proces s hrdelním trestem po únorovém komunistickém puči roku 1948.
Odsouzený byl jedním z nejvyšších představitelů československé armády, člověk
vysoké morální integrity s mimořádnými
zásluhami o vítězství protinacistické koali-

ce, navíc ve složitých poměrech východní
fronty.
Jeho krutě nespravedlivá smrt, podobně
jako o rok později justiční vražda
JUDr. Milady Horákové, měla mít drtivý
psychologický dopad na veřejnost, která se
stále ještě nesmířila s novou komunistickou diktaturou.

Rudý teror

Současně šlo o proces zinscenovaný a řízený sovětskými tzv. „poradci“, příslušníky
sovětské tajné policie, kteří s pomocí českých přisluhovačů, jako byli plk. Bedřich
Reicin, prokurátoři Karel Vaš či Josef Urválek, nemilosrdně plnili kruté politické
příkazy masových vrahů Stalina a Berii.
Možná to měl být i test veřejného mínění
před vlnou krutých represálií, které až
do poloviny 50. let následovaly. Je třeba
přiznat, že hrůzný účel této justiční vraždy

byl naplněn. Strach zachvátil nejen veřejnost, ale i politické špičky ČSR. Dostihl
i samotného Klementa Gottwalda, který
svůj děs utápěl v alkoholu a posílal na šibenici své nejbližší soudruhy. Bylo jasné, že
stalinské represálie se nezastaví před ničím
a před nikým, posléze ani před generálním
tajemníkem KSČ R. Slánským a dalšími
vysokými stranickými představiteli.

Katarze a odpuštění

Naštěstí i lidská zloba vyústí někdy ve smířlivé finále. Dcera K. Vaše a syn B. Reicina
našli po letech odvahu vyhledat syna generála Píky Milana a požádat ho o odpuštění
za zločiny svých otců. Milan Píka, věrný
slibu svému otci v noci před popravou, tuto
omluvu přijal. Tím se po půl století tragický příběh justiční vraždy hrdiny druhého
protinacistického odboje, armádního generála Heliodora Píky, komunistickým režimem, uzavřel. Příběh jeho života by měl
ale zůstat inspirací pro naši každodenní
osobní statečnost.


l

Stanislav Boloňský

Armádní generál Heliodor Píka
(3. 7. 1897 – 21. 6. 1949)

Heliodor Píka se narodil ve Slezsku, nedaleko Opavy.
Okamžitě po maturitě na gymnáziu byl
odveden na východní bojiště 1. světové války, do Haliče. Podobně jako řada dalších
Čechů přeběhl v červenci 1916 na ruskou
stranu. Roční pobyt v ruském zajetí byl dosti drsnou zkušeností, a tak využil možnosti odjet na západní frontu, do Francie, zde
již v hodnosti poručíka čsl. 21. střeleckého
pluku. Bojoval v prvních liniích, co tam zažil, ale nikdy synovi nevyprávěl. Po návratu
z války se zúčastnil česko-polské války
o Těšínsko a posléze i na Slovensku bojů
s maďarskými bolševiky. Stal se vojákem
z povolání, ve dvacátých letech absolvoval
Vysokou válečnou školu v Paříži a rychle
stoupal v kariérním žebříčku.
Byl jedním z důstojníků generálního štábu, kteří odmítali přijmout mnichovský
diktát v září roku 1938. Hned po okupaci
nacistickým Německem odjíždí jako člen
odbojové skupiny do Bukurešti, kde významně pomáhá čs. občanům prchajícím
do emigrace.
Na konci dubna 1941, tedy ještě před přepadením Sovětského svazu Německem, byl
tajně vyslán do Moskvy jako nejvyšší představitel čsl. ozbrojených sil v zahraničí
a okamžitě navázal kontakty s generálním
štábem Rudé armády. Ruské vojenské velení
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sice vnímalo varovné signály příprav Německa na vpád na východ, ale političtí představitelé, v čele se Stalinem, jim nevěřili.
Po napadení SSSR plk. Píka organizoval
a měl hlavní zásluhu na vytvoření 1. čsl. armádního sboru v SSSR. Pro tento účel ze
stalinských gulagů zachránil tisíce Čechoslováků, Rusínů, Židů, Maďarů a Němců
s československým občanstvím, paradoxně
včetně na smrt zuboženého Karla Vaše, který ho po válce poslal na šibenici. V době
jeho příjezdu do Sovětského svazu zde zůstávalo z celého československého tzv. polského legionu jen třiadevadesát mužů. Během jednoho roku se mu podařilo spolu
s pplk. L. Svobodou vytvořit bojeschopnou
jednotku.
Jako náčelník čsl. vojenské mise v SSSR
byl zcela loajální londýnské Benešově vládě a odmítal bolševickou politizaci čsl. jednotky a propagandu, čímž si znepřátelil

Generálové Sklenovský, Píka a Klapálek v r. 1945

moskevskou emigraci, K. Gottwalda,
V. Kopeckého i Zd. Fierlingera.
Ve svých depeších do Londýna varoval
vládu před poválečnými mocenskými záměry Stalina ve střední Evropě, Sověti ale
zřejmě znali šifrovací klíč k těmto depeším. Během války přesto získal H. Píka
5 nejvyšších sovětských válečných řádů.
Do hodnosti brigádního generála byl povýšen v prosinci roku 1943.
Již po návratu do republiky byla snaha ho
izolovat od nejvyššího velení v armádě.
Od roku 1946 byl sledován tajnou policií.
V roce 1947 ještě zastupoval ČSR na mírové
konferenci v Paříži, návrhy na emigraci odmítl. Od března 1948 již byl pod otevřeným
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policejním dohledem. Tehdy ho gen. L. Svoboda zanesl do seznamu 25 nespolehlivých
generálů čsl. armády, což patrně rozhodlo
o jeho tragickém osudu (pozn. 1). Na jaře
a v létě 1948 se uskutečnila politická razie
(tzv. „očista“) mezi vysokými důstojníky
čsl. armády, řízena patologickou osobností
– plk. B. Reicinem (později popraveným
v procesu s R. Slánským).
V květnu roku 1948 byl gen. Píka zatčen
a obviněn z velezrady, nemocný prezident
E. Beneš již mu neměl sílu pomoci. V lednu
1949 byl odsouzen k trestu smrti, když soud
vyhověl návrhu prokurátora Karla Vaše a zejména posudku soudního znalce plk. Zadiny (který se posléze v roce 1968 zastřelil).

Prezident Gottwald žádost o milost zamítl,
ačkoliv osobně s hrdelním trestem nesouhlasil (stejně jako gen. L. Svoboda).
Posledním přáním generála Píky před
popravou prý byla láhev šampaňského,
kterou vypil se svou rodinou. Při rozloučení kladl synovi na srdce: „Milane, nemsti se! Postarej se o maminku, dostuduj, buď spravedlivý, a až přijde čas,
očisti mé jméno“ (jeho syn gen. Milan
Píka zemřel letos v březnu v Bratislavě
ve věku 96 let).
Heliodor Píka byl plně rehabilitován
13. prosince roku 1968, v roce 1992 byl in
memoriam povýšen do hodnosti armádního generála.

Karel Vaš, osobně odpovědný za několik nezákonných hrdelních trestů, byl v roce 2002
odsouzen na 7 let nepodmíněně, výkon
trestu mu však byl pro vysoký věk zrušen.l
Pozn. 1) Přestože byl gen. H. Píka již v roce 1968 zcela
rehabilitován, ještě v roce 1974 v 7. vydání knihy
Z Buzuluku do Prahy nasazuje gen. Ludvík Svoboda
H. Píkovi (na mnoha stránkách) „psí hlavu“.
Kniha vyšla poprvé již v roce 1949, ale jako první vydání
bývala uváděna až jeho přepracovaná, silně ideologicky
přibarvená verze z roku 1960. Svobodovo autorství je
v tomto kontextu ovšem sporné.

Stanislav Boloňský

Rozhovor s Ing. Janem Píkou, prasynovcem generála Heliodora Píky
Jan Píka žije v Roztokách od roku 2007.
Přistěhoval se z Prahy, ale původem je
z Krnova, 30 kilometrů od Štítiny, rodné
obce armádního generála Heliodora Píky.
Jeho dědeček Matěj Píka byl bratrem slovutného generála.
1) V kolika letech jsi začal vnímat, žes
měl slavného a statečného předka, který
ale neslavně skončil?
To je pro mne trochu nepatřičná otázka.
Heliodor Píka je součástí pevných rodinných reálií, které máš prostě v krvi. Narodil
jsem se v roce 1975, tedy již nějakou dobu
po oficiální, i když poněkud tiché rehabilitaci „de iure“. Plnosti, tedy v rovině veřejné
publicity, dosáhla až po roce 1989. Mám tím
na mysli věci jako filmové dokumenty, knihy, ulice, pomníky, pojmenování 53. pluku
průzkumu a elektronického boje, škol, ale
i řada diplomových prací a tak. Veřejně aktivněji úctu ke svému rodákovi již před rokem 1989 udržovala například jeho rodná
obec Štítina, kde jsem s rodiči pravidelně
navštěvoval místní vzpomínkové akce včetně fotbalového memoriálového turnaje.
2) Jak byla uchovávána vzpomínka na generála Píku ve vaší rodině? Či se o tom
raději mlčelo?
Tato otázka zasahuje nějaké časové rozpětí, že. V době odvedení gen. Píky komunistickými agenty z nemocnice (vsuvka:
udělali si stanoviště hned ve vedlejším pokoji, zatkli ho 5. 5. 1948; trestní oznámení,
na základě kterého by to mohli udělat, je
datováno až 12. 5.), kde se zotavoval
po operaci žlučníku, a v době zatčení
a vraždy byla rodina, tedy generace mého
otce, pod velkým společenským tlakem.
Vezmi si, že tisk už byl ovládán komunistickou stranou, a to nejen Rudé právo, ale
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i Lidová demokracie, Svobodné slovo,
Obrana lidu atd. tehdy o soudním procesu
a popravě mlčely či jen velmi stroze útržkovitě informovaly. Později barvitě líčily
v celostránkových článcích smyšlené příběhy o jeho vlastizrádné činnosti. Na druhou stranu tenkrát byl gen. Píka známou
osobností, byl považován za hrdinu československého odboje. Ti prozíravější
tedy tušili, jak to asi je, ale určitý informační střet to musel být. Kdo znal rodinu,
věděl.
Mlčení v rodině? To snad ani nejde. Samozřejmě, něco se tajilo, ukrývaly se nějaké osobní dokumenty, korespondence, což
věděl jen ten, kdo potřeboval. Tuto atmosféru prožíval můj otec. Já jsem vyrůstal již
v období po rehabilitaci, kdy v rodině to
bylo běžné téma. Pochopitelně o tom mlčelo komunistickou stranou kontrolované
školství. Až na střední škole jsem měl dobrého učitele, který to měl v hlavě srovnáno.
3) Usilovali tví rodiče o jeho rehabilitaci?
Ten proces běžel jinak. Před popravou
gen. Píka poprosil svého syna: „Milane, až
bude vhodná doba, očisti mé jméno.“
Od té doby strýc Milan usilovně pracoval,
spolupracoval s původním obhájcem
JUDr. Rastislavem Váhalou, který byl
gen. Píkovi v procesu přidělen. Ten měl
tenkrát po seznámení se s případem
a osobních rozhovorech s obviněným jasno, ale po marně podaných odvoláních
a popravě ztratil víru ve smysl advokacie
v komunismu. Začal se živit manuálně,
byl komunistickou stranou perzekvován,
avšak soukromě začal s vysokým nasazením pomáhat s přípravou rehabilitačního
procesu. Byl v dalších letech odbornou
právní oporou Milanovi a společně s historiky Antonínem Benčíkem a Jaromírem

Navrátilem se na konci roku 1968 podařilo dosáhnout zrušení rozsudku v plném
rozsahu. Rehabilitace byla velmi spletitým
procesem, muselo se dlouho čekat
na dobu, kdy to bude politicky vůbec
možné.
4) Co na jeho životním příběhu považuješ za nejúžasnější či nejsilnější?
Představ si to studené ticho na dvoře plzeňské věznice Na Borech, 21. května 1949,
6.00. V rohu nádvoří asi 50 osob, soud
z vysokých vojenských důstojníků, stráž
a kat. Hlavou ti proběhnou všechny hrůzy
dvou válek, které jsi jako voják ve službě
své zemi vybojoval, syn, manželka a jdeš
na smrt, kterou ti připravili tví lidé. Do všeobecného ticha proneseš svých několik posledních vět. „Jsem nevinný v tom, z čeho
mě v rozsudku obviňují. Chtěl jsem vždy
jen dobro lidu. Před Bohem nežádám pomstu pro viníka své smrti. Mým posledním
přáním jest, aby národ zůstal sjednocen
a aby každý bez rozdílu pracoval na sjednocení národa.“
Po popravě vyhlašuje Francie den státního smutku.
Morální integrita, vytrvalost v poctivosti, pravdě a službě své zemi až k hranici
smrti. To považuji za nejsilnější.
5) Myslíš si, že jeho osud znají dnešní studenti a žáci?
Záleží, z jaké rodiny pocházejí, a je to také
o konkrétních učitelích. Budou výjimky,
ale v průměru si nedělám iluze. Je to jen
malý článek v učebnici.
Promiň určitou odbočku v této souvislosti, ale nemohu si pomoci. Pláčeme-li nad
svým ohrožením složitým globalizujícím se
světem, ekonomickými krizemi, cítíme se
ohroženi migranty, nepláčeme náho-  ➔
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dou nad svou vlastní slabostí, svou umírající identitou? Nad příkopem mezi výzvami
kolem nás a vědomím, kým vlastně jsme?
Jak se ztotožňujeme s národními hrdiny,
národní kulturou, lidovými písněmi, uměleckými díly, jaké je naše vědomí velkých
bolestí a kříže, které naši předkové museli
nést pro to, kde jako národ dnes stojíme?
Jak intenzivně toto všechno nosíme v sobě,
tak jsme disponováni to předat dětem, pokud se jim věnujeme. V jejich případě to
stojí na školách až sekundárně. Primárně je
to úloha rodin, které mají za výchovu dětí tu
nejvyšší zodpovědnost. Všichni si musíme
sáhnout hluboko do svědomí – jaké „vzory“
si sami před sebe stavíme například do čelních politických pozic. To o nás něco vypovídá a jde z toho trochu mráz po zádech.
6) Myslíš si, že Heliodor Píka věděl, co ho
po Únoru 1948 čeká? Proč včas neprchl
na Západ jako někteří další představitelé
čsl. armády, např. gen. S. Ingr či gen. Fr.
Moravec?
Jistě velmi logická otázka, zejména viděna
zpětným pohledem. Po únoru 1948 řekl
jistě v nadsázce svému synovi: „Milane,
mne tady pověsí na nejbližší lucerně.“
Míru této sarkastické jasnozřivosti tenkrát
nedohlédl ani on sám. Byl generálem čs.
armády zodpovědným za styk s armádami
ostatních zemí, vedl čs. delegaci na mírové
konferenci v Paříži, francouzský prezident
generál de Gaulle byl jeho spolužákem
z pařížské válečné akademie, o kontakty
a možnosti opravdu nebyla nouze. To je
fakt. Současně je třeba si uvědomit, že
v době, kdy svůj možný útěk reálně zvažoval, ještě komunistická strana nestihla žádné české občany popravit, nebyla zkušenost s mírou zla, kterého jsou komunisté
s SSSR v zádech schopni. Že je sledován, to
odhalil rychle. Nicméně se zcela čistým
svědomím, vědomím, že je schopen se
kdykoli obhájit, nabídky na útěk nepřijal.

S vraždou vykonanou státní mocí, s nemožností se řádně hájit, s hrdelním procesem bez účasti svědků a celou mírou té
zrady, s tím prostě nepočítal.
7) Proč si sovětští „poradci“ vybrali právě jeho jako první oběť, proč mu nepomohl ani gen. L. Svoboda? Vztah těchto
dvou generálů je vůbec velmi zajímavý.
Snad explicitní pokyn z Moskvy či podpora
české komunistické strany budující si
v zemi svou moc, komunističtí fanatikové
Bedřich Reicin či Karel Vaš, těžko spolehlivě odhalit jednu příčinu. Bylo to zločinné
spiknutí. Je jisté, že komunistická technologie moci podporovaná ze Sovětského svazu
to zlo v lidech ještě živila. Likvidace jedné
z největších autorit čs. armády, to byl jasný
mocenský signál, a to nejen v úrovni domácí politiky. Historikové se shodují, že právě
dokonalé zmapovaní sovětských gulagů
ve čtyřicátých letech, odhalení komunistů
a agentů NKVD, kteří infiltrovali a politizovali naši armádu, vhled do sovětského
vojenského zákulisí a jasné geopolitické názorové vyhranění vůči stalinskému režimu – to vše byly důvody pro jeho likvidaci.
Přitom spolupráci s poválečným Sovětským svazem neodmítal, ale jen jako s rovnoprávným partnerem Československa.
Vztah s gen. L. Svobodou? Během budování čs. vojenských jednotek v Rusku velel
celé misi gen. Píka, spadala pod něj i tzv.
Svobodova armáda, která byla její součástí.
Byli to ale dobří spolupracovníci, o zásadních názorových či osobních konfliktech
se neví. Po únoru 1948 to ale byl právě Svoboda, který přijal nabídku moci, kterou
pro něj komunistický režim představoval.
Jako ministr národní obrany H. Píku, spolu s dalšími generály, zprostil činné vojenské služby, a to „pro záporný postoj k lidově demokratickému zřízení“. Snad
nedomýšlel, kam to vše povede, nevím.
Říká se, že právě Bedřich Reicin se Svobo-

dou uměl docela manipulovat. K dobru mu
ale připisuji, že později, když tomu doba
přála, již jako prezident republiky dal přezkumnému procesu s H. Píkou svou podporu a justiční proces, po pečlivém přezkoumání a po řadě znaleckých
i historických posudků a výsleších množství svědků, vyústil v úspěšnou rehabilitaci.
8) Jaké poučení sis vzal z jeho osudu?
Na svém místě, kam jej život postavil, měl
vnímavost pro skryté formy zla a nezapletl
se s ním. Navazuji na to, co jsem už řekl;
morální integrita, vytrvalost v poctivosti,
pravdě a službě svým lidem, to jsou principy, na kterých neomylně stojí jistota, že život člověka má svůj smysl. Smysl, který
překoná hranici smrti. To i tehdy, když
vnější zlo způsobí, aby v daný okamžik se
vše jevilo jako prohra a zmar. To je trvalá
a zásadní volba i před každým z nás, která
životu smysl dává nebo ho bere.
9) Co si myslíš ve světle jeho osudu
o světské spravedlnosti?
Světská spravedlnost nemůže být plně
spravedlivou, „ne-světskou“. Otázka je,
před kterou by člověk chtěl raději stát. Nemusí asi moc přemýšlet, aby pochopil, že
na výběr prostě nemá, a měl by si o té Boží
něco zjistit, ideálně předem.
A přijď se podívat ke generálnímu štábu
armády ČR do Dejvic 21. 6. 2019 v 10 hodin
ráno. Bude se konat pietní vzpomínkový akt
k připomenutí 70. výročí nezákonné popravy gen. H. Píky, zazní slavnostní vojenská
hudba a mnoho zajímavých proslovů.
(Toto pozvání si dovoluji tlumočit i čtenářům Odrazu, S. B.)


l

Děkuji ti za zajímavý rozhovor.


S Ing. Janem Píkou rozmlouval
Stanislav Boloňský

INZERCE

Pizzu pečeme z originálních
čerstvých italských surovin.
Přijďte si pro nejlepší
pizzu v Roztokách
nebo Vám ji dovezeme domu
(rozvoz po Roztokách zdarma).

E-mail: info@prima-pizza.cz
Objednávky přijímáme osobně
nebo na tel. čísle 702 118 558
od 10.00 do 22.00 hod.
7 dní v týdnu
Nerudova 1652
252 63 Roztoky

Vyberte si z 22 druhů pizzy na:

www.prima-pizza.cz
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ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

HISTORIE MĚSTA

(Ne)zapomenuté osobnosti Žalova

MgPh. František Zimmer, lékárník, a jeho žena Eleonora
V historii Roztok a Žalova najdeme mnoho
významných osobností, které se zasloužily
o rozkvět Žalova po první světové válce,
kdy se postavil na nohy samostatný československý stát. To, co se zdálo našim buditelům a básníkům nedostižným snem, stalo
se skutečností. 28. říjen se stal slavným datem v našich dějinách. Lidé se radovali
z nabyté svobody. Na venkově byly hned
zřizovány pobočky Národního výboru a ty
začaly obnovovat tělocvičné jednoty Sokol.
A tak se začal organizovat Sokol i v Žalově. Mezi prvními zakládajícími
členy byl lékárník MgPh. František Zimmer, který bydlel v Žalově čp. 98 a který se velmi zajímal
o politické a kulturní dění v našem městě. Byl velmi aktivní
zvláště v meziválečném období let
1920–1936. První členové Sokola
svolali členskou schůzi a nejdříve
utvořili tzv. Občanskou Stráž
v Žalově. Jejím členům byla vystavena legitimace, kterou svým
podpisem stvrdil tehdejší starosta
Žalova pan Laštovka.
O něco později byl F. Zimmer zvolen
do čtyřčlenného Národního Výboru pro
Žalov. V roce 1921, přesně 23. listopadu, se
na jeho návrh schází několik občanů s tím,
že založí spolek, který si vezme za úkol zřídit a udržovat veřejnou knihovnu v Žalově. Tato myšlenka našla ohlas u dalších
spoluobčanů, kteří se hlásí ke spolupráci,
a 26 .12. 1921 na schůzi přihlášených členů
je schválen název Čtenářsko-vzdělávací
„Beseda Havlíček“.
18. února 1922 se konala první valná hromada Besedy Havlíček v Žalově za přítomnosti čtrnácti zakládajících členů a jednadvaceti členů nových. Byl zvolen správní
výbor a František Zimmer byl zvolen jeho
předsedou. Přečetl povolení od zemské
správy politické v Praze-Smíchově a prohlásil název besedy „Havlíček“ za právoplatný.
Od roku 1925 začala beseda hrát i divadelní hry jako např. Manžel putička a Švejk
a dvojčata. V dalších deseti letech uvedla
ještě 89 divadelních her, např. Bílou jeptišku, Do panenského stavu nebo Jiráskovu
Lucernu, dále 26 loutkových her, 16 přednášek a čtyři velké letní slavnosti, které se
konaly v restauraci na Levém Hradci.
21. června roku 1931 byla svolána slavnostní valná hromada k desetiletému trvání Besedy Havlíček, kam byl přizván i tehdejší starosta Burger, a MgPh. František
Zimmer, který byl po celých deset let jejím

ČERVEN 2019

předsedou, byl jmenován čestným členem
za zásluhy a rozvoj.
Po deseti letech měla Beseda již 96 členů.
Hráli, přednášeli, pořádali slavnosti a její trvání bylo hodně dlouhé. Ještě v roce 1935 pořádali oslavy k 80 letům od úmrtí K. H. Borovského. Poslední údaj v kronice o jejich
záslužné činnosti je válečný rok 1843, kdy
vydali listinu s nápisem „Nedejte zahynouti besedě Havlíček v Žalově“.
Další vidinou Fr. Zimmera bylo fotbalové
hřiště v Žalově. Jeho přičiněním byl spolku

Havlíček přidělen obecním zastupitelstvem
pozemek Na Kocandě, kde později jeho členové vybudovali fotbalové hřiště a vznikl
nový fotbalový klub, který měl název Viktoria Žalov.
Zimmer byl také členem obecního zastupitelstva a členem finančního výboru. Inicioval elektrifikaci Žalova. Ustavující
schůze družstva pro rozvod elektrické
energie se konala tehdy v restauraci na Levém Hradci, a svolatelem této schůze byl
právě Fr. Zimmer.
V roce 1917 se lékárník Zimmer oženil
s Eleonorou Sodomovou, známou pod jménem Lorča. Narodila se Františkovi a Eleonoře Sodomovým v Košířích. Protože stejně
jako její sourozenci vyrůstala v uměleckém
prostředí mezi pražskými kumštýři, nebylo
překvapením, že se u ní již v útlém mládí
objevily pěvecké schopnosti. Již v sedmnácti letech tak vystupovala u řady uměleckých družin. Pravidelně zpívala kuplety
ve zpěvní síni svých rodičů U Rozvařilů,
dále U Dobřenských, U Lhotků u bratří
Hartmanů či U Bucků. Ve vzpomínce Eduarda Basse je označována „... jako rutinérka,
úžasně jistá na scéně, příjemného hlasu, která má úspěch jistý.“ Z dnešního pohledu
byla první ženskou interpretkou skutečného hudebního šlágru, který zlidověl a na lidových zábavách jej dodnes můžeme slyšet
pod názvem „Nemelem“. Tato píseň vypráví
o velké povodni, která strhla mlýn Na Slupi.

U Dobřenských a ve Hvězdě na Václavském náměstí Eleonora okouzlovala publikum svými kostýmními kuplety od Fr.
Germana. Proslulé byly především výstupy, kdy v mužském kostýmu zpívala jako
Krásný Áda. Zatímco u mužů byly převleky do ženských šatů poměrně běžnou záležitostí, vždyť takhle vystupoval i Jindřich
Mošna, u žen to nebývalo v opačném gardu zdaleka tak obvyklé. Možná právě proto
slavila s tímto kupletem takový úspěch.
Když vystoupila ve fraku, bílé vestě, s cylindrem a v bílých rukavicích a zapěla, bylo
publikum u vytržení.
Když se provdala za lékárníka Zimmera,
byla mu pravou rukou v jeho aktivitách.
Pomáhala mu s organizací a chodem Besedy Havlíček, kde také
hrála a zpívala. Dne 12. 11. 1918
vystoupila Eleonora na Národní
slavnosti k založení českého státu. V žalovské kronice se píše:
„svým vzácným vysoce dramatickým přednesem Horákovy básně
České legie posluchačstvo přímo
fascinovala tak, že většina byla
pohnuta až k slzám. Po takřka živelné bouři potlesku, jimž byla
přednášející zahrnuta, promluvil
ještě předsedající občan John...“
V hudební tradici Eleonory pokračovali
další členové této rodiny, ve které se střídají zpěváci, malíři a výtvarníci a shodou náhod jeden ze zpívajících potomků zakotvil
právě v Žalově, kde žije s rodinou bezmála
půl století.
František Zimmer byl pochován na hřbitově na Levém Hradci a jeho manželka
Eleonora odpočívá po jeho boku. Dej jim
Bůh věčné odpočinutí.
P. S. Když jsem hledala podklady pro tento
článek, nemohla jsem přehlédnout, co vše
bylo v tak malé obci, jako je náš Žalov. Národní výbor, Sokol, knihovna, čtenářsko-vzdělávací spolek Havlíček, divadlo, restaurace na Levém Hradci, fotbalové hřiště
na Kocandě. A to není zdaleka všechno, čím
se mohl Žalov chlubit. Mimo továrny na kůže
a cihelny zde bylo mnoho živnostníků jako
krejčí, řezníci, holiči, švadleny, truhláři i zámečníci, bylo zde 10 obchodů a konsum Včela a také 7 hostinců.
l
Hezké prázdniny na hezkých místech přeje
Eva Sodomová
zastupitelka
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Irena Budweiserová,

výstava mozaikových obrazů zakončená koncertem v Roztokách u Prahy
Irenu Budweiserovou zná široká veřejnost především jako zpěvačku, skladatelku a v neposlední řadě také coby pedagožku. Její umělecká dráha byla spojena
zejména se Spirituál kvintetem, působila rovněž v muzikálech, v hudebním
projektu s klasickým kytaristou Slávkem Bláhou, prosadila se ale i jako sólová
zpěvačka, což dokazuje jejích devět sólových alb a vystupování s mnoha jazzovými muzikanty, s kapelou Blue soul a nyní také s uskupením JAMAIR. Dnes
bychom vám však tuto talentovanou dámu chtěli představit i z jiné stránky –
tentokrát jako výtvarnici. Její výtvarná díla, nápadité, přívětivé a originální barevné mozaiky, máte možnost zhlédnout v Academic hotelu na Tyršově náměstí
v Roztokách.

Co vás přivedlo k této tvůrčí aktivitě?
Potřebu tvořit rukama jsem měla zřejmě
od mládí, počínaje šitím oblečků pro malou dceru přes tvorbu patchworkových
polštářů, malování různých obrázků až
po drobné restaurování starých kusů nábytku. Troufám si říct, že originální to bylo
vždy, dokonalé málokdy.
Mozaikám ale předcházela etapa s keramikou. Jak jste se k ní dostala?
Moje kamarádka, keramička Magdalena
Monhartová, mi umožnila první setkání
s hlínou, takže před pár lety vznikly z mých
rukou nějaké vázy a masky. Pak jsem se
snažila osamostatnit a najít pro sebe tvorbu nezávislou na pomoci přátel. Mozaiky
se mi líbily vždycky, ale nevěnovala jsem
jim dříve tolik pozornosti. Tak jsem začala
shánět nějakou literaturu, pracovní prostředky i materiály (mimochodem – materiály jsou pro mne neustálou výzvou)
a hlavně jsem si po čase zařídila vhodný
prostor doma, a to tak, že jsem manžela
připravila o pracovnu.
Upřednostňujete ve tvorbě mozaik určitý
styl, inspirační proud?
Pro mne je inspirací hlavně kultura původních obyvatel Austrálie, Afriky, Ameriky
a podobně. Jejich barvy, symboly, energie
– to všechno je nevyčerpatelný zdroj. A nejen pro mne.
Souvisí tedy volba mozaik jako osobní
tvůrčí proces s nějakým jiným, hlubším
motivem?
Tvoření mozaik vystihuje docela trefně závěr v publikaci „Opus Musivum“ Magdaleny Kracík Štorkánové: „Mozaika je cesta.
Tesseru za tesserou jako krok za krokem
prochází staletími a nese poslání o tom, že
existuje něco vyššího, co přetrvává a ve své
vznešené velikosti zůstává nepostižitelné
a možná skryto. Mozaika je ztělesněním
základního životního principu, že celek je
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A konkrétně používané materiály?
Pracuji s nepravidelně štípanými střepy, cítím v tom větší autentičnost a dynamiku
než v pravidelném řezu. Základem jsou
střepy skleněné a keramické, které sama
štípu speciálními kleštěmi. Materiálem pro
mne ale může být vlastně cokoli; sama ještě
nevím, co všechno to v budoucnu bude.
Pak přichází vhod cokoli jiného: zbytky
šperků, kameny, mušle, kůže, peří... Někdy
je tak uložen v mozaice i konkrétní příběh,
věc někým darovaná, někde nalezená, související s určitou událostí či okamžikem.
Děláte také vitráže? Některé vaše práce
přece sklo obsahují.
Klasické vitráže nedělám – je to jiná technika, ale mozaiky na sklo ano. Vzniká tak
zase jiný výsledný efekt.

více než pouhý součet částí. Teprve celek
nese smysl, každého dílku je však třeba
a žádný nesmí chybět. Mozaika je duchovním dílem. Vzniká dlouho, roste a vyvíjí se
v čase, každý prvek je součástí, dotýkanou
relikvií, která je stopou energie a soustředění v něj vložených. Mozaika je však také
krása a čistá radost z tvoření.“
Oslovuje vás stejnou měrou primitivní
umění i celkově?
Primitivní umění má pro mě velké kouzlo,
i když se v posledních letech dokážu nadchnout i některými abstraktními díly, které
ve mně dokážou vyvolat přirozené emoce.
Mezi mé obdivované přátele patří například akademický malíř Jan Tichý. Podobně to mám ale i s hudbou, nejsem žánrově
vyhraněná, i když k některým stylům inklinuji více, k jiným pak zase méně.
Ale to určitě nejsou pro vás jediné inspirační zdroje...
Pochopitelně že ne. Svou roli zde hraje
i příroda, emoce, cesty, zážitky – to jsou
samozřejmě trvalé a nesporně potřebné
zdroje inspirace. Teď v říjnu se chystám
do Benátek, což pro mne bude, jak předpokládám, vydatná porce nevšedních zážitků.

Taková práce potřebuje určitý prostor,
ale také toleranci a podporu ostatních
členů rodiny...
Ano, vyhrazený prostor pro tvorbu mozaik
je nutný, aby člověk mohl nechat práci rozdělanou či neroznesl střepy po celém bytě.
Manželova podpora je zřejmá už tím, že se
vzdal své pracovny v můj prospěch. Pomáhá mi ale i s různým technickými detaily
a také se samotnou instalací výstav.
Od dcery jsem dostala přezdívku „straka“,
protože vždycky, když přijede domů na návštěvu, postrádá nějaký svůj starší šperk.
Jak se svými výtvarnými pracemi nakládáte?
Moje dílka zdobí naše obydlí, některá posloužila jako dárky přátelům, další byla vydražena v aukcích na charitativní účely
a jiná zase prodána přes galerii.
Hodláte pokračovat dál v mozaikové
tvorbě, anebo máte v plánu nějaké další
tvůrčí odvětví?
Hodlám pokračovat v mozaikách – s co nejmenším tlakem, ale s velkou radostí. V tvorbě mozaik je totiž stále co objevovat a čemu
se učit. To se týká materiálu i techniky. Takže zatím nemám důvod tuto cestu opouštět.
Prodejní výstavu mozaik Ireny Budweiserové můžete navštívit každý den od
31. 5. do 20. 6. 2019. Na závěr výstavy je
připraveno povídání s autorkou a její koncert v Academic Hotelu, vstupenky jsou
l
k zakoupení na recepci hotelu. 
Julie Miševa

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Zapojte se do diskuse
o finální podobě průtahu městem

O rekonstrukci hlavního průtahu se mluví dlouho, teď se
chystá její definitivní podoba. Už jste viděli detaily na mapě?

Plány projektové kanceláře jsou k nahlédnutí na webu města a v současné době se
připravuje územní rozhodnutí. Vlastník
komunikace je Středočeský kraj (investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic), zahájení bude vycházet z jejich možností. Roztoky jsou účastníkem řízení
a budou financovat například napojení ulic
nebo úpravu chodníků.
S místostarostou Michalem Hadrabou
jsme dohodli představení projektu veřejnosti. Odborníci představí schválený zá-

měr a odpoví na vaše dotazy. Navážeme
tak na vydané územní rozhodnutí, termín
upřesníme – předpokládáme jej po skončení letní dovolené, v průběhu září.
Do té doby bychom vás společně s radnicí chtěli přizvat ke spolupráci na finálním
řešení plánu průtahu. Na webu města najdete mapy i odkaz, kde můžete přidat vaše
nápady a připomínky. Získané informace
využijeme pro zářijové projednání. Budeme tak mít možnost probrat s pozvanými
odborníky konkrétní potřeby pro dané lokality.
https://www.roztoky.cz/prutah-mestem
Za veškeré nápady děkujeme!
S dotazy k projektu se můžete obrátit přímo na místostarostu: hadraba@roztoky.cz


l

Tereza Kněžourková,
Tomáš Zděblo & kolektiv

Skvělý nápad
Nápad dam ze Salónu Zdenky Braunerové
na instalaci velkoformátových fotografií
na „hladovou zeď“ bývalé továrny v Nádražní ulici je jednoznačně skvělý.
Snad nejponuřejší místo našeho města
najednou ožilo.
Fotografií mladého autora Attily Zinčaka
není mnoho, jen 8, ale i tak proměňují ulici v neformální galerii pod širým nebem.
Druhým pozitivem této instalace s názvem „Životy Roztok“ je to, že náměty
vybraných snímků nejsou prvoplánově
kýčovitě krásné, spíše vyznávají krásu
ošklivosti všedního dne v našem městě.
Sám autor říká, že jeho obrazová díla jsou
spontánní, nikoliv analytická, nejblíže jsou
asi k  subjektivnímu dokumentu. Je bezesporu zajímavé vidět, jak naši obec vnímá
člověk z venku. Zajděte se do Nádražní
podívat! 
l

Stanislav Boloňský

NÁDRAŽNÍ ŽIJE

ANEB CO S TOU ZDÍ...?

ZVEME VÁS NA VERNISÁŽ VELKOFORMÁTOVÝCHFOTOGRAFIÍ
ŽIVOTY ROZTOK OD ATTILY ZINČAKA
SPOJENOU S HAPPENINGEM NA BÝVALÉM BULVÁRU
PRVOREPUBLIKOVÝCH ROZTOK, TZV. HLAVNÍ TŘÍDĚ

VE ČTVRTEK 20. 6. 2019
OD 17 HODIN, NÁDRAŽNÍ
KROMĚ KOLÁČŮ, PIVA, GRILU A HUDEBNÍHO
DOPROVODU FRANTIŠKA ZÍDKA VÁS ČEKÁ PŘEKVAPENÍ V PODOBĚ
KULINÁŘSKÝCH SPECIALIT ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU ZŠ ZB
AKCI POŘÁDÁ SALÓN ZDENKY BRAUNEROVÉ
S PODPOROU MĚSTA ROZTOKY A ÚČASTÍ KAVÁRNY KOFÍÍÍ

ČERVEN 2019
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Ostrovy / Islands
výstava   exhibition
25. 6. 2019 / 17 hod.
Ateliér JoE

4.

2.

5.

1.

foto: Lada Krupková Křesadlová

1. Anna Kratěnová, 10 let
Kvetoucí ostrov
2. Kateřina Matoušová, 11 let
Vranár parohatý
3. Dita Antošová, 11 let
Strom
4. Matěj Hrubý, 7 let
Obloha
5. Barbora Matoušová, 10 let
Pták
6. Natálie Písařová, 13 let
Bytost
Srdečně vás zveme na 22. letní
výstavu Ateliéru JoE.
Ateliér JoE
Tyršovo náměstí 1731/9
Roztoky
e-mail: lada.kk@post.cz 

l

3.

6.

Opuštěná krajina
Ačkoli se to při pohledu na davy výletníků plnící o víkendu (nejen) Tiché údolí,
cyklisty na Holém vrchu a vůbec všechny ty další užívající z toho či onoho důvodu krás přírody, nemusí zdát, v určitém smyslu jsme krajinu, ve které žijeme,
opustili. A ona teď, bez naší péče a porozumění, ztrácí nejen to, co na ní máme
rádi a co v ní považujeme za cenné a krásné, ale pomalu přestává být bezpečným domovem lidem a dalším tvorům – rostlinám a živočichům.

Nemluvím teď o přírodě jako takové, ale té
její části, která vznikla ze vzájemného působení samovolných přirozených procesů,
místních podmínek a lidské činnosti.
V Čechách, a samozřejmě nejen v nich, je
to totiž tak, že velké množství toho, co
na přírodě považujeme za krásné, vzácné
a hodné ochrany, je vlastně do velké míry
ovlivněno, nebo vytvořeno člověkem.
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A ačkoli nám to v době hromadného vymírání druhů může připadnout zvláštní,
mnoho z (dnes chráněných nebo ohrožených) rostlinných a živočišných druhů
za svůj rozvoj vděčí právě lidské činnosti.
Až do počátku průmyslové revoluce nejvíce ovlivňovalo krajinu zemědělství. Úsilí
generací o získání obživy se vtisklo do paměti krajiny v podobě pestré mozaiky luk,

polí, ovocných sadů, světlejších či hustších
lesů, mezí a cest.
Harmonická vyvážená krajina uživila jak
člověka, tak zvířata a byl v ní prostor jak
pro to kulturní – člověkem ovlivněné, tak
pro to divoké.
Změny, kterými prošla společnost za posledních sto let, ale zpřetrhaly vztahy s krajinou. Dnes v zemědělství pracují necelá
2 procenta ze všech českých „pracujících“,
lesníků, ochranářů a vůbec lidí, kteří se
v krajině profesně pohybují, bude nejspíš
ještě méně. Z krajiny se stalo jakési pozadí
pro pohyb z místa na místo nebo rekreaci,
vytratilo se naše porozumění jejím potřebám a také je pomálu pokory a úcty, kterou

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

vůči ní cítili lidé, kteří v ní po generace nacházeli živobytí.
Současné směřování k jednotvárnosti je
ztrátou jak pro člověka, tak pro přírodu.
Dříve pestrá krajina směřuje rychle
ke třem extrémům – zastavěným plochám,
nekonečným lánům polí a divoce zarůstajícím místům, která téměř nikoho nezajímají, jsou pro většinu lidí bez hodnoty.
A na „divokou přírodu“ se jezdíme dívat
do rezervací, do kterých jsme ji zavřeli
v mylné víře, že v „lidském“ světě pro ni
není místo a ani by jí tam vlastně příliš nebylo dobře.
Krajina ztratila svou pestrost, rozbití její
jemné mozaiky vede k zániku přirozeného
prostředí pro mnoho dnes již vzácných
a ohrožených druhů, ohrožuje její stabilitu,
schopnost regulovat mikroklima a zadržovat vodu a vláhu. Nevhodně obhospodařovaná půda je z více než 50 procent ohrožená vodní i větrnou erozí, podobně truchlivá
statistika se týká i ptáků a hmyzu, kteří
v krajině nenacházejí potravu a úkryt,
nebo jsou ohrožení nadužíváním prostředkům proti plevelům a škůdcům.
Nejde ale jen o tyto „technikality“. Z krajiny mizí to, co jsme na ní znali a měli rádi,
její málo zdravý stav u mnoha lidí vede

zdroj: historiesuchdola.cz

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Kyzlíkova stezka z Tichého údolí k Suchdolu

k pocitům vykořenění, ztráty identity, domova. Nemocná krajina tak přináší i kulturní a emocionální ztrátu.
Stav je to neradostný a zřejmě také neudržitelný, jenže co s tím? Pro nápravu toho
nemůžeme udělat mnoho, něco se ale přece najde: pokud jste vlastníky zemědělské
půdy (a sami ji nevyužíváte), vyžadujte

po zemědělcích, aby na ní hospodařili
s ohledem na zdraví krajiny a dobrý stav
půdy, nebo ji pronajměte někomu, kdo takovým způsobem hospodařit chce a dovede. Pojďte podpořit město, aby stavu krajiny věnovalo ještě více péče a pozornosti
(protože křik, že za něco takového vyhazovat prachy je nehoráznost, kterou si dovolit nemůžeme, se jistě ozve). Na svých
zahrádkách, balkonech a střechách můžete vytvořit útočiště pro rostliny, hmyz
a ptáky, kteří už v krajině místo nenajdou.
A asi to nejdůležitější – buďte aktivními
občany, kteří budou volit (a následně kontrolovat) ty politiky, kteří budou zodpovědnou péči o krajinu prosazovat. Lhostejno zda na místní, národní nebo
evropské úrovni. Vůle ke změně přístupu
ke krajině ale musí vzejít z naší strany.
Ve vztahu k přírodě je to totiž stejné jako
v jakémkoli jiném zdravém vztahu: mít rád
je základ, ale zdaleka to nestačí. Druhé
straně (a koneckonců i tomu vztahu samotnému) je potřeba rozumět a pečovat
o ni. Přejme krajině i jejím nejen lidským
obyvatelům, ať se nám to daří lépe než doposud.
l
Tomáš Zděblo

spolek Jestřábník

INZERCE

VIZITKY, LETÁKY,
PLAKÁTY, BANNERY,
BROŽURY
objednejte on-line,
vyzvedněte
osobně
na Suchdole

ČERVEN 2019
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Příjemné počasí vybízí k návštěvě zahrady
Braunerova mlýna, kde prezentujeme další
osobnost z okruhu Zdenky Braunerové.
Výstava je bannerová, je situována před ateliérem malířky a přibližuje životní příběh
hudebního skladatele, literáta i malíře Josefa Bohuslava Foerstera. Právě J. B. Foerster a jeho bratr Viktor, významný mozaikář,
zajížděli často do jihočeského Chýnova,
kde pobývali stejně jako Zdenka ve společnosti sochaře Františka Bílka, Julia Zeyera
a později i Otokara Březiny. Zdenka o rok
mladšího Foerstera potkala v roce 1887
na společenském soaré, kde ji „ušlechtilý,
velmi příjemný člověk“ zaujal nejen hudebním nadáním, ale také intelektem. Oblíbenou destinací malířky a hudebníka byl Český ráj, který oba často navštěvovali. Foerster
využil v roce 1928 Zdenčinu kresbu, vytvořenou k oslavám milénia sv. Václava,
i na notový záznam komponovaného oratoria. Nenechte si ujít plenérovou výstavu,
kterou imaginárně provází XIV. zastavení
křížové cesty Františka Bílka.
Unikátní prezentace téměř 70 glóbů jediného výrobce – roztocké rodinné firmy Jan
Felkl a syn – pokračuje a co víc, je stále doplňována novými exponáty. Nejen média
se zajímají o výstavu, která je často přirovnávána k vídeňské expozici (Das Globenmuseum) Rakouské národní knihovny (ta
v současné době prezentuje kolem 250 „zeměkoulí“ různých výrobců, za prvních
20 let existence toto muzeum shromáždilo
70 glóbů), ale výjimečný soubor neušel pozornosti místních sběratelů. A tak nám téměř každý týden přibyde do vitríny jeden
glóbus. Nejpočetnější jsou samozřejmě
glóby zemské, ale byl nám zapůjčen i glóbus
indukční s černým břidlicovým povrchem
bez glóbové mapy, na kterém se děti v obecných školách učily zakreslit nejen Rakousko-Uhersko, ale i africké kolonie.

foto: A. Hůlka

Z muzea nejen o výstavách
ti Josefa Ledera v roce 1914 vlastnily zámek jeho žena Albína a tři dcery Albína
Heroldová, Ida Horáková a Melita Fischerová.
Druhým přírůstkem je glazovaná nádoba na olej, vodu nebo kolomaz, běžně vyráběná hrnčíři v druhé polovině 19. století.
Přestože Zdenka Braunerová byla kreativní
a vynalézavá, zkoušela dekorovat nábytek
a její lidové motivy na autorském skle jsou
nezaměnitelné, naše představa o její tvorbě
měla doposud určité meze. Nabízená nádoba nás přesvědčila, jak málo o umělkyni
víme. Nádobu, zakoupenou zřejmě někde
na tržnici, Zdenka opatřila rostlinnými

Učební pomůcka, indukční glóbus s povrchem z černé břidlice, který umožnil malování křídou (kol. 1870, soukr. sbírka)

Lodní kufr a nádoba Zdenky Braunerové
Muzeum ovšem nejen vystavuje, ale také
sbírá, nakupuje a eviduje historické předměty, a to jak unikátní, tak ty každodenní.
Mezi unikáty musíme zmínit vojenský
lodní kufr, jehož majitelem byl rytíř, svobodný pán Mořic Daublebský ze Sternecku
(1867), který byl za Rakouska-Uherska mj.
velitelem Kriegschule, dosáhl hodnosti
hauptmanna, později za první republiky,
kdy byly zneplatněny šlechtické predikáty,
byl povýšen na majora a penzionován.
V roce 1931 zahynul tragickou smrtí – kulkou do hlavy. Předmět nabídla dcera Anny
Daublebské (1906–1982), jejímž otcem byl
Mořic Daublebský ze Sternecku. Ten byl
synem Karla Daublebského a Anny, roz.
Lederové (1834–1870). Anna Lederová
byla dcerou Josefa Ledera (1806) a Anny,
roz. Gerzabek (1816–1870), kteří koupili
panství v Roztokách na počátku ledna roku
1839. V roce 1869 oba zemřeli a panství
v hodnotě 137 681 zl. zdědil Josef Leder
(ml.), bratr Anny Lederové (Daublebské),
a jeho žena Albína, roz. Wankeová. Po smr-

Nádoba z glazované keramiky malovaná Zdenkou Braunerovou, 1914, zakoupeno v letošním roce

motivy, na dně řádně signovala a datovala.
Předmět malířka patrně věnovala k Vánocům v roce 1914 rodině své přítelkyně
Anny, roz. Kopalové, provdané Martenové
(po smrti literáta se provdala za gen.
V. Klecandu). Nádobu najdete v ateliéru
l
na konci května!
Marcela Šášinková

Středočeské muzeum

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – ČERVEN
8. 3. – 8. 9.
2019

Jan Felkl, zakladatel a majitel továrny na glóby. Výstava

Středočeské muzeum, Roztoky,
malá výstavní síň

5. 4. – 3. 11.
2019

J. B. Foerster – hudební skladatel z okruhu Zdenky Braunerové. Výstava

Středočeské muzeum, Roztoky

26. 4. – 26. 1.
2020

Zachuchleno  – příběh animace / animace příběhu

Středočeské muzeum, Roztoky

15. 6.
So

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

Klubovna KŽM, druhá nádražní
budova, Roztoky

15. 6.
So

Roztocké Pivní slavnosti. Od: 14.00 hod.

Tyršovo náměstí, Roztoky

16. 6.
Ne

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

Zámek Roztoky

18. 6.
Út

Zahradní slavnost – Sdružení Roztoč – oslava začátku léta pro děti i dospělé.
Od: 16.00 hod.

Levý Hradec

21. 6.
Pá

Muzička – Svatojánské posezení u cimbálu s Muzičkou. Od: 15.30 hod.

Farní zahrada kostela, Roztoky
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Koncert Jitky Vrbové
Ve čtvrtek 30. května vystoupila v Historickém sálu roztockého zámku legendární zpěvačka Jitka Vrbová, jejíž žánrový rozsah sahá od trampské a country
hudby přes swing až k jazzu. Kromě výtečné pěvecké formy dokazující, že věk
je někdy jenom číslo, oslnila přítomné
posluchače báječným humorem a nad-

hledem. Pominout nelze ani výtečný kytarový doprovod Jana Frühwirta. Výkon
zpěvačky ocenilo publikum potleskem
vestoje.


l

Jaroslav Drda

Roztočený červen

Konec školního roku se blíží – pojďte s námi uzavírat ten
starý a vítat léto!
Zveme vás na vítání léta a děkování za to,
co v letošním školním roce bylo. Je to současně setkání – malých i velkých, kteří se
okolo Roztoče nějakým způsobem motají,
i těch, co se chtějí jen tak nárazově přimotat na rodinnou akci. Zveme vás na Zahradní slavnost na Levém Hradci!
Na travnatém plácku u kostela sv. Klimenta bude stát bílé šapitó a v něm na několika pódiích vystoupí děti z tanečních
a dramatických kroužků, zahrají muzikanti, promítnou se animované filmy, zahrají
kapely… Prostě vás čeká to nejlepší, co
v letošním roce v kroužcích a kurzech
Sdružení Roztoč vzniklo – a k tomu pár
milých hostů. Přijďte!
Kroužky a kurzy v příštím roce
Červen je i měsícem, kdy se můžete přihlásit do kroužků na příští rok – v jeho druhé

polovině přes web Roztoče www.roztoc.cz
probíhá přihlašování do kroužků a kurzů
na školní rok 2019/20 pro nedočkavce.
Týká se hlavně nových zájemců – ti „staří“
zpravidla pokračují a počítáme s nimi.
Nabídka kroužků je široká, kompletně ji
najdete na webu. Kroužků je každý rok
zhruba 30.
n Animace probíhá ve specializovaném
ateliéru Anima Roztoč každý všední den.
Animované filmy u nás vytvářejí děti
od pěti šesti let až po dvacetileté zkušené
animátory.
n Výtvarné kroužky nabízíme od pondělí
do čtvrtka v ateliéru v Puchmajerově ulici.
n Dramatické kroužky plně rozmanitých
her a cvičení jsou zaměřené na osobnostní
rozvoj v širší rovině. Starší děti tvoří autorská divadelní představení.

n Hudební

obor tvoří sbor Rezekvítek, Kapela a samozřejmě kroužky hry na jednotlivé nástroje.
n Hudební a taneční obor propojuje HuTaLa, hudebně taneční laboratoř, spolu
s folklorními kroužky Roztoč Kolečko
a Kolíček.
n Tanec u nás najdete také – především taneční průpravu směřující ke scénickému
tanci.
n Jóga pro dospělé se nám v poslední době
poměrně rozrůstá.
n Pohybové kroužky spektrum doplňují
o Žonglování, novinkou je Frisbee pod vedením zkušeného a nadšeného frisbee
freestylisty Jakuba Sedláka.
l

Za Sdružení Roztoč

Zuzana Šrůmová

Městská knihovna informuje

Nabízíme vám výběr z novinek, zakoupených do městské knihovny během měsíce května 2019.
BELETRIE

Caplin, J., Pekárna v Brooklynu
Goldberg, L. S., Dcera Sherlocka Holmese
Gabaldon, D. Ledový dech
Niedl, F., Pach krve
Mornštajnová, A., Tiché roky
Jacobs, A., Venkovské sídlo – Zlaté časy
Fieldingová, J., Ta druhá
Gabaldon, D., Ledový dech
Keleová-Vasilková, T., Máma

Ahnhem, S., Osmnáct pod nulou
Child, L., Minulost
PRO DĚTI

Anderson, L., Amálie Zubatá a příšerný
ples
Cantiny, B., Mortina; Mortina a přízračný
kamarád
Brallier, M., Poslední děti na Zemi a král
nočních mur
Mornštajnová, A., Strašidýlko Stráša

DETEKTIVKY

Bryndza, R., Smrtící tajnosti
Mayne, A., Hračkář
Ohlssonová, K., Potopa
Connelly, M., Černá ozvěna
Pennyová, L., Kudy vchází světlo

ČERVEN 2019

NAUČNÁ

Petersen, G., Neběhej, dej si slaninu
Čapek, R., Líný učitel: cesta pedagogického
hrdiny
Jandová, L., Temné matky a jejich dcery

Klein, N., Ne nestačí
Wohlleben, P., Víš, kde jsou děti stromu?;
Moudrost lesa
V době letních prázdnin je otevírací
doba upravena.
Po: 12.00–18.00
Út: 9.00–15.00
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
knihovna.roztoky.cz

l
Za městskou knihovnu

Tereza Náhlovská
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Čtvrtek 20. 6. 2019 od 19.00

ČESKÉ MUZEUM HUDBY

Karmelitská 388/2, Praha 1 - Malá Strana

ROSA OPĚT

V ČESKÉM MUZEU HUDBY
Zazní skladby
českých, německých a amerických autorů.

Posezení u cimbálu s Muzičkou

21. června 2019

KDE: Farní zahrada u kostela
svatého Jana Křtitele na náměstí 5. května.
KDY: Pátek 21. 6. od 15:30.
Vstup je volný. Pro seniory je zajištěno malé
občerstvení. Přijďte se svými přáteli, vnoučaty. Těšit
se můžete na moravské písně. Vystoupení je pořádáno
za přispění města a farnosti.

Komorní smíšený pěvecký sbor ROSA
Diriguje Radek Šalša

Zahradní slavnost

INZERCE

pro všechny děti i dospělé

18. června 2019 od 16 hodin

na louce u kostela sv. Klimenta na Levém Hradci

Čeká vás to nejlepší,
co za tento školní rok v roztočích kroužkách a kurzech vzniklo
a několik milých hostů k tomu.

vystoupení muzikantů z kroužků Hrátky s flétnou,
Flétna, Akordeon, Klavír a Kapela

zpívání sboru Rezekvítek

tance a zpěvy folklorních souborů Roztoč Kolečko a Kolíček
tance kroužků Tanlalé a Hutela
vystoupení Žonglérského kroužku
divadelní představení „Pravidla léta“ souboru Cára carara,
představení „Sníh, sníh, sníh, led a bílo“ souboru Jen tak na svačinku
a představení „Na velrybě“ souboru Pimprlata
filmová sklizeň sezóny 2018/2019 studia Anima Roztoč
žonglér Erik Bornhorst
koncerty kapel Yanyk
a Der Šenster Gob
Vodní hry a zábavy, limonády, dobroty a rukodělné dílny
Vstupné:
DĚTI ZDARMA
dospělí 70 Kč
www.roztoc.cz
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Zrcadlo u nádraží
Dlouhodobě toužím vyjet od nádraží na ulici Nádražní, v klidu a bez obav, že mne smete auto přijíždějící od Prahy.  
Denně tuto nepřehlednou křižovatku proklíná takřka stovka
řidičů parkujících na nádražním parkovišti.
Na finančním výboru jsem přednesl svou
žádost na instalaci zrcadla s dotazem, zda
by investice několika desítek tisíc korun
ohrozila rozpočet města, a ukázalo se, že
neohrozila. Ale že tato otázka nespadá
do kompetence finančního výboru, putovala do komise stavební, která rozšafně
rozhodla, že je sice zrcadlo užitečné, ale
vzhledem k projektu výstavby v Nádražní
ulici vyřeší se tento problém až v rámci
těchto stavebních úprav. Což by prakticky

byl odsun do neznáma. Naštěstí přes komisi dopravní doputoval návrh až na jednání rady města, která rozhodla, že bezpečnost je přednější, a tak se můžeme
těšit, že během léta bude zrcadlo – věřím,
že obousměrné – nainstalováno. Proto
bych chtěl tímto poděkovat všem těm,
kteří přes komise stavební, dopravní
a radu města dospěli k názoru, že to přece
jenom nejenže nezruinuje městskou kasu,
ale že se podstatně zvýší bezpečnost

v tomto kritickém bodě, kde se mimo nepřehlednou křižovatku nalézají i dvě autobusové zastávky. A možná si někdo
všimne i dalšího návrhu, jako je např.
umístění několika schránek na podněty
obyvatel na frekventovaná místa, např.
u obchodů, tak aby se nemuselo opět čekat na rozumná zlepšení podmínek
v Roztokách, až opět někdo na nějakém
výboru přednese požadavek, který tam
nepatří.



l

Ing. Josef Šalamon
člen finančního výboru za ODS

Jak (ne)postupovat při řešení problémů
V dubnovém Odrazu byly publikovány tři reakce na můj
příspěvek v čísle předcházejícím, a sice: a) od pí Hamissové,
kterou jsem nikde nejmenoval, takže tvrzení, že jsem ji
„veřejně zahrnul urážkami“, by v případném právním sporu
těžko obhájila; b) od pí Zwinz(ové), jíž se text příspěvku vůbec
netýkal; c) od pí Janouškové, jež se nesla v příslovečném stylu
„jeden o koze, druhý o voze“. Posledně jmenovaná ovšem
zapomněla jako ředitelka školy své podřízené upozornit,
že zmiňovat (byť nepřímo) ve svých popuzených ohlasech
mého vnuka je zcela nepřípustným projevem vůči osobě, jež
je ze zákona svěřována do péče školy, ale sama nedisponuje
právními prostředky na obranu proti takovému jednání.
Ihned po vyjití dubnového čísla článku
mělo ve 4. B dojít k podpisové akce na podporu pí Hamissové, kdy nelze věřit, že se
tak stalo bez popudu některého z „loajálních“ rodičů a zcela bez vědomí vedení
školy. V daném případě byl podle mých
informací vyvíjen ze strany některých žáků
nátlak na děti těch rodičů, kteří si oprávněně stěžovali na pedagogické „metody“
třídní učitelky. V důsledku toho některé
z dotyčných dětí uvedený „dokument“ podepsaly – až na čtyři (včetně mého vnuka).
Mimochodem – u celé řady známých i lidí
mně do té doby neznámých jsem se setkal
se souhlasným postojem k mému příspěvku, ale i otázkou, zda se neobávám, že se to
mému vnukovi může vymstít.
Původně jsem měl v úmyslu reagovat
ve smyslu tiskového zákona příspěvkem už
v květnovém čísle Odrazu, ale „prošvihl“
jsem redakční uzávěrku dne 2. května.
A tak se namísto mé repliky v uvedeném
čísle objevily dva texty od p. Boloňského,
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z nichž jeden neřeší v zásadě nic (až na to,
že mne v titulku jmenuje) a druhý pokračuje v duchu příspěvků, jež pravidelně vyzdvihují takřka bezvadnou práci ZŠZB
a které v letité konfrontaci s názory řady
zdejších obyvatel – bohužel nepublikovanými – příliš neobstojí. Jak je vůbec možné,
že „špatně zařaditelné“ (většinou nadané
jinak, než dokáže jistá část pedagogického
sboru rozpoznat) děti odcházejí z roztocké
„idyly“ do jiných škol – a nejen do Prahy?
Roztocká komunitní škola má omezenou
kapacitu a všichni na její provoz nemají,
někteří rodiče dokonce uvažují o domácím
vzdělávání.
Třeba připomenout, že děti ze 4. B, jež
se v prvním pololetí výrazně zhoršily
v prospěchu a trpěly vážnými psychosomatickými potížemi, se v době dočasné
absence pí Hamissové naopak zlepšily
v dosažených výsledcích a po dlouhé době
se docela i těšily do školy. Suplující třídní
totiž prokázala v jednání s dětmi neskona-

le více empatie a evidentně i psychologických znalostí. Nelze pochopit, proč
po všech stránkách perspektivní pedagožka působila jako pouhý „záskok“ za třídní
učitelku v důchodovém věku.
Dne 9. května totiž pí Hamissová ukončila pracovní neschopnost, jež jí započala
pár dní předtím, než se měla projednávat
písemná stížnost výše zmíněných rodičů
na její specifické metody výuky. Pí ředitelka Janoušková ji na „neschopence“ vystřídala a opakovanou stížnost na svoji podřízenou v důsledku toho neřeší. Za zvláštní
shodu okolností to může označit jen člověk
naprosto lehkověrný – abych použil slušnějšího výrazu.
Podle všeho je tedy problém rozsáhlejší
a komplexnější, než jsem poněkud naivně
předpokládal, i když z vlastní zkušenosti
vím, že na zdejší škole se vykytují učitelé/ky
i další zaměstnanci, kteří svému povolání
hanbu rozhodně nedělají. Proč ale mohou
mít šťastnější děti ve zdejší škole uspokojivé podmínky pro výchovu i vzdělávání
a jiné mají trpět „školním“ komplexem,
nebo dokonce nést psychické následky
po zbytek života? Na vysvětlenou – návrat
pí Hamissové se prakticky okamžitě projevil „zostřenou“ klasifikací.
A ještě poznámku na závěr: na webových stránkách zdejší školy je otištěno
schéma pod názvem „Postup při řešení
problémů“. Autor slavných románů „Proces“ a „Zámek“ se asi obrací v hrobě nad
tím, co nechtěně zavinil.


l

Pavel Bělina
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Prosadíme dotaci na nočníky
Já vím, v Roztokách máme na radnici středolevicovou vládu,
z vůle voličů. S ODS jsme v opozici a je třeba to respektovat,
protože máme demokracii. Některé návrhy mě ale vážně
zarážejí. Už se zdanilo, zakázalo a zregulovalo kdeco a teď
budeme zase dotovat.
Obecně si myslím, že město musí v 21. století kanalizaci zajistit všem a dávno to
mělo být hotové. Jestli někdo kanalizaci
nemá, tak je to proto, že se s rozpočtem
města zachází jako s trhacím kalendářem
a neinvestuje se do toho, co je skutečnou
odpovědností města.
V zápisu rady města jsem si přečetl
usnesení, že byla schválena 100procentní
dotace na vývoz žumpy tam, kde není kanalizace (UR 20-1/19). Přijato jednomyslně koalicí. Je nutno podotknout, že dopo-

sud byla ona podpora na úrovni myslím
50 procent, což přibližně krylo zvýšené
náklady na vývoz jímky oproti platbě
za stočné – cílem bylo eliminovat běžnou
praxi, kdy se žumpička upouší potichu
na louku před domem nebo ještě hůře
do potoka. Nově majitelé žump neplatí
ani stočné, ani vývoz jímky, respektive
vývoz jímky jim platí všichni ostatní
v našem městě – jak spravedlivé a motivační, kdo by pak chtěl kanalizovat
a 2krát dražší vodu.

Nejhorší je, že se této politice „cukrování“
z eráru nedá konkurovat. Několik hlasů to
jistě přinese a všem ostatním, co to platí ze
svých daní, je to jedno, protože nejde o miliardy. Abychom roztocký socík trumfli,
museli bychom snad prosadit dotaci
na svoz nočníků – bylo by to možná
i spravedlivější, bylo by to pro všechny –
většina z nás v životě na nočníku začínala
a někteří tam bohužel i končí.


l

Ing. Roman Jandík
předseda ODS
Roztoky

Další lehkomyslená výstavba školy na obzoru?
Je tomu právě rok, kdy předsedkyně školské rady Lucie
Čelikovská přednesla zastupitelům koncepční materiál
pro rozvoj další výstavby školních budov v Roztokách
a v Žalově. Představila výsledek intenzivní práce pracovní
skupiny, ve které přiložili ruku k dílu zástupci města –
starosta Jan Jakob, zastupitel Petr Macoun, místostarostka
Marie Šlancarová (Dvořáková), paní ředitelka Olga
Janoušková, paní zástupkyně Marie Kubánková, pan učitel
Michal Sláma a vedoucí oddělení školství Kateřiná Vonková.
Výsledkem byl promyšlený a smysluplný
výhled výstavby dalších školních budov
v Roztokách a Žalově, který by v poměrně
krátkém časovém období sedmi let poskytl
dostatečné prostorové zázemí pro děti, učitele a další personál. Měla jsem radost, že
se nám to společnými silami podařilo. Dospěli jsme k závěru, že výstavba tří „kampusů“ – na Tyršově náměstí, v Zaorálkově
ulici a prostoru Barumu s celkovým počtem 54 kmenových tříd bude tou nejlepší
možnou cestou k tomu, abychom zajistitli
během následujícich let dostatek prostoru
pro naše děti, učitele i další personál.
Čas letí jako voda a vedení města již novou výstavbu plánuje. Jakou? Vedle té,
ke které došla po pečlivém posouzení pracovní skupina, třeba takovou, že na školní
zahradě roztocké školy vznikne „šestitřídka“. Proč šestitřídka? Těžko říct. Ještě loni
pan starosta s dalšími zastupiteli za TOP 09
bojovali za „čtyřtřídku“. Oproti dočasné
kontejnerové stavbě, kterou jsem prosazovala, by totiž dětem poskytla lepší komfort.
S tím musím jen souhlasit. Je toto ovšem
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správná cesta? Vytloukat klín klínem? Hasit požár? Ve chvíli, kdy už zase nemáme
kam děti dát?
Dnes víme, že nová budova školy vedle
VTP parku, o které byl pan starosta ještě
před třemi lety přesvedčen, že poskytne dostatečné zázemí pro děti pro následují desetiletí, byla mylná. Také se ukazuje, že výstavba „čtyřtřídky“, kterou ještě před rokem
pan starosta a většina zastupitelů za TOP 09
prosazovali, byla mylná. K tomuto závěru
došla výše zmíněna pracovní skupina,
i sám pan starosta, když nyní jde vedení
města cestou výstavby „šestitřídky“, neboť
to stávající pozemek školy (nikoliv promyšleně posouzené potřeby školy) poskytuje.
Poučme se a vyvarujme se chyb z předešlých let. Chyb, kdy úzké vedení města bez
odborného názoru a posouzení daných
možností další výstavby školských budov
v Roztokách plánuje s architekty a schvaluje
investiční akce další výstavby naší školy,
které jsou nevratné a u kterých se ukazuje,
že byly krátkodobým, nepromyšleným pomýlením několika nekompetentních osob.

Požádala jsem proto zastupitele, aby podpořili vznik pracovní skupiny obdobné té,
která odvedla úctyhodnou práci před rokem. Aby lidé, kteří ve školství pracují, kteří vědí, co všechno obnáší každodenní život školy, prodiskutovali a propočítali
veškeré možnosti tak, aby výsledek v praxi
dával smysl. Aby se pak ve škole všem dobře žilo. Je nutné vypracovaný materiál
aktualizovat. V nedávné minulosti se ukázalo, že požádat ty nejzúčastněnější o spolupráci je tou nejlepší cestou. A že jejich
nasazení bylo vskutku obrovské.
Neprošlo to. Zastupitelé za TOP 09 a Sakuru zpochybňují, že by se tím lidé, kteří
skutečně ve škole žijí, měli takto intenzivně
zabývat. Ostatně přípravy na „šestitřídku“
už běží. Krátkodobě si tím pomůžeme.
(Vždyť už brzy zase nebudeme mít děti
kam dát). S ohledem na budoucnost však
bohužel ne. Zastupitelé schválili, že budou
z předložené koncepce vycházet. Plánovaná „šestitřídka“ tomu však neodpovídá.
Dle slov paní radní pro školství to odborná
veřejnost dostane k posouzení, až přijde
ten správný čas. Takže se vlk nažral a koza
zůstala celá....
Zvukový záznam k danému bodu
na www.proroztokyazalov.cz


l

Marie Dvořáková
zastupitelka
Společně PRO Roztoky
a Žalov

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Školní okénko
Vážení rodiče,
až budete číst tyto řádky, my budeme finišovat s uzavíráním známek na vysvědčení,
s přípravou velké školní akce k zakončení
školního roku 2018/19 pro děti i rodiče
na naší zahradě i v tělocvičně, s přípravou
na slavnostní rozloučení s devátými třídami (19. 6.) a také budeme chystat „Branný
den“ pro všechny třídy naší ZŠ. Úkolů dost,
času čím dál tím míň, ale věřím, že se vše
nakonec podaří.
Příští číslo vyjde až v půlce července,
proto všem rodičům, dětem i ostatním čtenářům přeji již teď za všechny pedagogy
krásné, prosluněné a pohodové prázdniny
či dovolenou.
Na čtenou příště se těší
Věra Zelenková

Květnový turnaj škol v dívčím
fotbale – FK Dukla Praha
V neděli 28. 4. 2019 dívky 1. a 2. tříd reprezentovaly naší ZŠ Zdenky Braunerové Roztoky v dívčím fotbalovém turnaji škol z Prahy 6 a okolí, který pořádá FK Dukla Praha.
Akce probíhala v areálu Dukly Praha
na Julisce. Bylo hezké vidět, s jakým nadšením se dívky pouštějí do hry, ač některé ještě nikdy fotbal nehrály. Naše ZŠ Zdenky
Braunerové vytvořila opět dva týmy, které se
umístily na 3. a 5. místě. Všechny hrály statečně a každá z dívek za svou snahu a bojovnost obdržela odměnu. Nejúspěšnější týmy
získaly krásný pohár. Velice děkuji těmto
11 dívkám: Sofii R., Alici R., Nele T., Lucii
N., Sofii K., Stelle G., Lauře P., Justýně Ť.,
Barboře V., Žofii S., Amalii Evě C. za skvělou reprezentaci naší školy a také jejich rodičům, kteří je na turnaji doprovázeli.
Myslím, že si to všichni pořádně užili.
Věřím, že se v hojném počtu sejdeme
na dalším dívčím fotbalovém turnaji FK
Dukly Praha.
Mgr. Monika Bromovská

Výlet do Toulcova dvora

Dne 2. 5. jely 1. B a 2. B na exkurzi do Toulcova dvoru. Zde se obě třídy zúčastnily výukových pořadů o mláďatech a zvířatech
na statku. Žáci si zopakovali názvy mláďat.
Vyslechli si, čím se jednotlivá domácí zvířata živí, co všechno potřebují ke svému
životu, proč je chováme a čím jsou užitečná. Všichni měli možnost si pohladit kozičky, králíčky, krmit slepice, prohlédnout
si koně, kravičku, ovce i malá housátka.
Výlet se opravdu vydařil.
Mgr. Anna Jirkovská
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Výměnný pobyt se Slovenskem

Ve dnech 13.–17. 5. 2019 nás v rámci výměnného pobytu navštívili žáci ze slovenského Popradu. Seznámili se s výukou
na naší škole a tvořili v rámci výtvarné dílny. Spolu s kamarády z Roztok se zúčastnili prohlídky našeho hlavního města, včetně
vyhlídkové plavby po Vltavě. Všichni si
také užili celodenní výlet do Příbrami
a Dobříše. Při návštěvě prohlídkového
okruhu v Ševčínském dole zaujala děti
hlavně hluboká podzemní štola a jízda důlním vláčkem. Po návštěvě Svaté Hory obdivovali všichni i nádherný rokokový zámek Dobříš a krásný den zakončili
turnajem v bowlingu.
Cílem výměnných pobytů, které naše ZŠ
a ZŠ Poprad pořádají již osmým rokem, je
nejen poznání života a zajímavostí našich
sousedních států, ale hlavně navázání nových přátelství a získání krásných zážitků.
Myslím, že tohoto cíle bylo i letos bohatě
dosaženo.
PhDr. Jana Mlynárová

Návštěva EATONU

Dne 20. května 2019 se naše třída 5. D vydala do vědeckého parku v Roztokách –
EATON. Nejprve jsme dostali pokyny, co
nemáme dělat. Poté jsme se šli usadit
do místnosti, kde nám promítli různé informace o EATONU, např. že tato firma
vyrábí do letadel různé součástky, které
na první pohled nevidíme. Pak následovalo rozdělení do dvou skupinek. Naše skupina zavítala do místnosti, kde se nacházela 3D tiskárna a dva roboti – GOOGLE
a ALEX. Poté se šlo do místnosti, kde se
testoval motor a vyráběly se do něj různé
součástky. Také nás vyfotili termokamerou nebo jsme si mohli vyzkoušet virtuální realitu. Pak jsme se vrátili zpět do místnosti, ve které nám na začátku promítli
informace. Tam na nás čekaly muffiny,
ovoce a dárečky. Nejvíce se mi na této exkurzi líbil robot ALEX. Tato návštěva byla
moc hezká.
Za 5. D Katka F.

Vzpomínka na Vídeň

Zažili jsme pět dnů s bezvadnou partou
šestnácti dětí z osmých tříd a jedné deváté.
My dospělí jsme byli tři a naše skupinka
byla tak přesně akorát, ani malá, ani velká,
hezky jsme se pohybovali, což ve velkém
počtu nejde. A na co vzpomínáme, co jsme
zažili?
Měli jsme příjemně ušoupané nohy
z návštěvy Belvederu, tam jsme obdivovali

„Polibek“ Gustava Klimta, plátna Egona
Schieleho a dalších velikánů malířského
štětce. Někteří si užili návštěvu vojenského muzea s historickými artefakty z 1. světové války, obohacenou o fundovaný historický výklad pana učitele Mráčka.
Císařská (kapucínská) hrobka nás svou
atmosférou okouzlila, tlumené osvětlení,
zvučná jména a umělecky zdobené tumby
Habsburků byly fascinující, v Schoenbrunnu jsme navštívili zoologickou zahradu, jednu z nejkrásnějších na světě, těšili
se na pandu, ale ouha, panda má pandě
a jsou v pandí karanténě, chrám svatého
Štěpána je místo vzbuzující úctu, zhluboka jsme dýchali chrámový vzduch a bolelo
nás za krkem, jak jsme zvedali zraky, srovnání s „naším“ Vítem je namístě, oba chrámy jsou gotickými skvosty.
Time travel nás nadchl, cestovali jsme
časostrojem, potkali Římany ve Vindobóně, báli se Turků, kteří ostřelovali Vídeň,
a také jsme projeli morovou epidemií. Kdo
o Vídni nic neví, ten je po téhle super jízdě
téměř Vídeňák. Úžasné zážitky máme z večerního Pratru a další a další, které jsme
zažili v tomto městě na „krásném modrém
Dunaji“.
Dětem se dostalo deseti hodin výuky
němčiny v jazykové škole, a na to, že máme
na ZŠ němčinu až od sedmičky, se většina
přiblížila svými znalostmi úrovni A2. Pro
všechny děti to byla velká výzva a motivace. S takovou skupinou bylo radost cestovat, lépe jsme se poznali, hodně se nasmáli,
škoda, že to bylo jenom na pět dnů.
Díky příspěvkům z dotačního programu
Letiště Praha a města Roztoky se můžeme
těšit na další zajímavé jazykové výjezdy
l
i v příštím školním roce. 
Vzpomínaly
Marie Bartulíková a Petra Zwinzová
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Základní umělecká škola – reprezentant města

foto: Jan Žirovnický

Základní umělecká škola v Roztokách má dlouholetou tradici.
V posledních letech prochází mimořádně úspěšným obdobím,
její absolventi dosahují čím dál tím vyšší úrovně. Žáci se zde
vzdělávají v oborech hudebních, dramatickém a tanečním.

Zvláštní odstavec musím věnovat velkému závěrečnému vystoupení tanečního
oddělení, které již cca 10 let vede stále výkonný tanečník MgA. Petr Muric.
Byla to velkolepá přehlídka tanečnic
od předškolního věku až po dospělé tanečnice, které prošly taneční průpravou a výukou

Vzhledem k tomu, že jsem i díky svým
dětem se ZUŠ v Roztokách spojena již více
než 15 let a bedlivě sleduji její vývoj, musím
říci, že mám velikou radost, že škola se díky
svému řediteli MgA. Bohumíru Šléglovi neustále rozvíjí, má vysoké nároky na své pedagogy i žáky. O výuku v této škole má zá-

foto: Jan Žirovnický

ný pohodový podvečer plný uměleckých
zážitků spojený s příjemným setkáváním se
rodičů, dětí, učitelů a všech obyvatel Roztok
pod širou oblohou. (O svých úspěších, koncertech a veškerém dění škola pravidelně
informuje na stránkách Odrazu.)

tanečního oddělení od útlého dětství a nyní
předvedly výkony, za které by se nemusely
stydět profesionální tanečnice. V 15 choreografiích mohli diváci vidět tance různých
stylů, počínaje vstupní Polonézou přes tance
lidové až po tance moderní. Závěrečná choreografie „Rusalka“ byla opravdu vrcholným
zakončením celého představení. S odvahou
zvolené velice náročné zpracování Dvořákovy Rusalky s hosty (árie Měsíčku na nebi
za zpěvu operní zpěvačky Terezie Švarcové
Muric a sólistou Laterny Magiky Liborem
Kettnerem a Petrou Drdovou v roli Rusalky)
diváci ocenili bouřlivým potleskem.
Za zmínku stojí ocenění jedné z divaček,
která ještě plna dojmů druhý den napsala
SMS zprávu: „… představení byl vážně super
zážitek! Hlavně ten závěr – jako v Národním
divadle.“ Videozáznam z vystoupení bude
možno zhlédnout na www.zusroztoky.cz

Je pochopitelné, že k činnosti školy patří
také její prezentace na veřejnosti. Slouží
k tomu celá řada koncertů, zaměřených
podle stáří žáků, žánrů i nástrojových skupin či studijních oborů. Novinkou posledních let je pak koncert učitelů, na kterém
mají rodiče možnost se přesvědčit, že jejich
děti učí nejen kvalitní učitelé, ale především zdatní a erudovaní muzikanti, schopní odehrát i virtuózní party.
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Letošní školní a koncertní sezonu završila naše základní umělecká škola umístěním
rovnou dvou hudebních komorních uskupení v celostátní soutěži. Získala dvě třetí
místa. Takového úspěchu ještě nikdy před
tím škola nedosáhla. Proběhly dva skvělé
absolventské koncerty v Zámečku. Učitelský koncert nabitý Historický sál v Zámečku ocenil ovacemi. Musím říci, že byly chvíle, kdy člověk ani nedýchal. Tradiční
Zahradní koncert je v době psaní tohoto
článku ještě před námi, ale těším se na krás-
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jem čím dál více dětí, které procházejí
talentovými zkouškami a během studia
musí splňovat celkem přísná kritéria, přistupovat k hudebnímu studiu se zodpovědností, kterou však mnohdy vzhledem k věku
žáků musí podpořit rodiče. Jedná se o do-

mácí pravidelnou přípravu, kterou, aby žák
v uměleckém oboru uspěl, nelze podcenit.
Základní umělecká škola v Roztokách je
škola výběrová, vysoce kvalitní a my na ni
můžeme být právem hrdi. Je to důstojný
l
reprezentant našeho města.



Vladimíra Drdová
radní pro školství
a sociální věci

Školská rada
Třetí zasedání školské rady se konalo 14. 5. 2019 a svým
čtyřhodinovým trváním bylo zatím tím nejdelším.
Pozvání předsedkyně ŠR přijal „roztocký
drsoň“ Jaroslav Kolcun, aby představil
možnost jedinečného projektu „Haka pro
školu“. Některé z nás projekt nadchl, někteří se tvářili odmítavě. Věřím, že vzhledem
k tomu, že potřebujeme zapracovat na posílení sebevědomí, sebeprezentaci našich
žáků a posílení značky ZŠZB mezi žáky,
tento projekt bude úspěšně realizován.
Paní radní Vladimíra Drdová představila nový projekt prvního čtení, a to nejen
pro prvňáčky. V září se můžeme těšit
na novou knížku pro děti o Roztokách
od autorky Marie Kšajtové. Knížka bude
od září k dispozici v obou knihovnách ZŠ,
ale bude možno ji i zakoupit na MÚ.
Pan Petr Skřivan, další z hostů, seznámil
ŠR se situací stávajících školních projektů.
Až budete číst tyto řádky, tak bude ukonče-

no rozšíření jídelny v Roztokách, čímž nad
jídelnou máme i nové 2 třídy. Bude probíhat soutěž na zhotovitele přístavby ŽS
v Roztokách s pracovním názvem „dřevěnka“. V Žalově probíhá projekt „nástavba
a rekonstrukce jídelny“. Situaci trochu
zkomplikovala havárie vody, která vyřadila
školu z provozu na pouhé 2 dny, a to díky
rychlému jednání ze stran zřizovatele. Myslím, že to, co se zdálo jako noční můra pro
dospělé, bylo báječné dobrodružství pro
děti. Rodiče ocenili aktualizované informace na webu školy a e-mailovou komunikaci ohledně organizace další výuky.

všech připomínek tento schválíme na červnovém zasedání ŠR.
V době uzávěrky toho článku ještě probíhala zákonná lhůta pro přijetí a odklady
žáků do prvních tříd pro školní rok
2019/2020. Dle průběžných výsledků to zatím vypadá na 5 prvních tříd.
A už tady máme červen a blíží se nám konec školního roku 2018/2019. Taky se vám
zdá, že ten čas tak neúprosně letí? Pranostika praví: „Často-li se v červnu hrom ozývá,
kalné léto potom přicházívá.“ Proto přeji
všem žákům, aby s vysvědčením nepřišel
žádný hrom, a pokud ano, tak jen takový
maličkatý, neviditelný a neslyšitelný…
Všem přeji krásné nadcházející léto!


Paní radní Vladimíra Drdová spolu s vedoucí oddělení školství MÚ, paní Janou
Burešovou, představily první nástřel nového volebního řádu ŠR, který v Roztokách
schvaluje zastupitelstvo. Po zapracování

l

Petra Kazdová, DiS.
předsedkyně školské
rady při ZŠZB
skolska.rada@zszb.cz

Léto se zábavou i vzděláváním
V Lexiku ani v Insignisu s posledním červnem rozhodně
nezaleháme k rybníku, naopak, letos máme právě
pro ty, kteří nechtějí jenom zahálet, širokou nabídku
na nadcházející letní měsíce.

Letní kurzy

Pro žáky 2. stupně ZŠ – Letní angličtina
aneb Jak se neztratit ve světě je kurz, který
bude probíhat od 8. do 12. července, vždy
3 hodiny denně dopoledne. Probírat budeme prázdninové fráze a témata, se kterými
se vaše děti ve světě určitě neztratí.
n Pro žáky 1. stupně ZŠ – Prázdninová
školička bude probíhat od 19. do 23. srpna,
vždy 3 hodiny denně dopoledne. Zaměříme se na český jazyk, matematiku a angličtinu. Školička je vhodná i pro děti s poruchami učení.
n Pro středoškoláky a dospěláky – Angličtina na dovolenou je intenzivní rychlokurz zaměřený na fráze na dovolenou – např. krizové situace, cestování,
restaurace, nákupy atd. Probíhat bude
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od 8. do 12. července, vždy 3 hodiny denně po práci.
n Pro cizince – v kurzu Czech for foreigners se cizinci budou učit psanou i mluvenou češtinu v termínu od 19. do 23. srpna, vždy 3 hodiny denně po práci.

Letní příměstské tábory

Poslední místečka v příměstských táborech:
n Malý objevitel s angličtinou – tábor pro
děti od 5 do 8 let, 12.–16. 8. 2019
n RC Freeride Land v Roztokách – tábor
pro každého s RC modelem od 7 do 15 let,
5.–9. 8. 2019

Logopedie

Ani mluvit se o prázdninách nepřestane,
a proto nácvik výslovnosti poběží dle indi-

viduální dohody po celé prázdniny. Objednávat se můžete nejlépe e-mailem
na martina.burgerova@lexik.cz

Asistent pedagoga

Kdo by si chtěl doplnit vzdělání, tak červnový e-learningový kurz připravující
na práci asistenta pedagoga poběží po celé
prázdniny až do října a je možné ještě přistoupit.
Více na www.lexik.cz, www.insignis.cz
i na Facebooku. Vpřípadě jakýchkoli
dotazů pište na info@lexik.cz nebo
info@insignis.cz, volejte na 733 643 643,
739 035 000.
Za celý kolektiv Lexiku i Insignisu vám
přeji krásné, bezoblačné prázdniny, naplněné nejen sluněním!


l

Lenka Červenková
ředitelka Lexik a Insignis
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Májová ZUŠ

V letošním školním roce absolvuje 18 žáků
I. a II. stupně. Proto jsme museli absolventské koncerty uspořádat dva, doplněné
ještě dalšími žáky. Ukázalo se, že nejen
množstevně, ale i kvalitou to byl mimořádně silný ročník. Všichni absolventi se snažili předvést výkony na vrcholu svých
možností a dlužno podotknout, že se jim
to podařilo.
Protože už řadu let je kapacita školy
(280 žáků) zcela naplněna, můžeme nově

přijímat pouze žáky nahrazující úbytek z celkového počtu. Letos to bude cca 20 žáků.
V současnosti probíhají talentové zkoušky
ve všech oborech, takže jména nových žáků
budou známá na konci černa.
V době, kdy bude vycházet toto číslo
Odrazu, budeme mít za sebou poslední
akci, a to červnový Zahradní koncert.
Všichni se budeme moci rozejít na prázdniny s pocitem dobře odvedené práce.  l
MgA. Bohumír Šlégl

Hlídání dětiček ve Václavce
Od září nabízíme hlídání dětí již 10. rokem
v rodinné vile se zahradou s takřka individuálním přístupem. Pro malé děti na socializaci a upevnění hygienických a stravovacích návyků ideální. V malém kolektivu
s rodinnou atmosférou, ale s nároky předškolního zařízení – dorozumění se s cizí
dospělou autoritou, samostatné rozhodování, kooperace mezi dětmi, první odloučení od rodičů... Přijďte si vše okouknout
a ozkoušet teď, aby vaše děti mohly od září

„naskočit“ a vy fungovat ve svém pracovním procesu.
Letošní děti pomalu končí – spoustu se
toho naučily a jsou zralé jít do státní školky
do velkého kolektivu. Měli jsme pěkný rok
plný her, zpěvu a kamarádství. Byli jsme
dvakrát v divadle, čeká nás zmrzlina ke Dni
dětí, celodenní výlet do ZOO a závěrečná
Zahradní slavnost na rozloučení.
Nabízíme dopolední nebo celodenní hlídání se školkovým režimem a zajištěným

obědem. S dětmi denně zpíváme, tvoříme,
hrajeme si, učíme se novým věcem. Denně
jsme na procházce nebo zahradě se spoustou aktivit. Těšíme se na nováčky.
Nabízíme také prázdninovou docházku
i pro neváclavkovské. Zamluvte si.
Více na www.hlidanivaclavka.webnode.cz
nebo tel. 607 863 259.
l


Mgr. Irena Čermáková

INZERCE

Animuj s Chuchlem!
Letní škola animace
ve Středočeském muzeu
v Roztokách u Prahy
1. termín 19. – 23. 8 2019
2. termín 26. – 30. 8. 2019
pro děti 6 – 15 let, cena 2500 Kč
Letos poprvé se v roztockém muzeu pro děti otevře letní škola
animace! Určená je pro úplné začátečníky, ale i pro mladé
animátory.
Pod vedením zkušených animátorek si děti vyrobí svůj
animovaný velkofilm. V jednom týdnu se stanou animátorem,
výtvarníkem, režisérem, střihačkou, nebo mistryní zvuku
a vyzkouší si také práci v týmu.
S maskotem naší letošní výstavy Chuchlem si s animací
pohrajeme mnoha způsoby. Brána her a fantazie v podobě
„zachuchlené“ výstavy bude otevřená každý den.
Letní škola bude probíhat v prostorách Středočeského
muzea v Roztokách u Prahy, kde bude dětem vytvořeno
klidné zázemí.
Škola bude probíhat od pondělí do pátku od 9:00 do 16:00 hod.
Vyplněnou přihlášku na letní školu můžete odevzdat
na pokladně muzea, nebo poslat kopii na email:
sanitrakova@muzeum-roztoky.cz nejpozději do 21. 6. 2019.

眀眀眀⸀洀甀稀攀甀洀ⴀ爀漀稀琀漀欀礀⸀挀稀
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Atletika v TJ Sokol Roztoky
V roce 2014 jsem psal o tom, že pokud Ondra Čurda,
Martin Píka, Vojta Antoš, Eliška Černá a další vydrží
u atletiky, budou jejich výkony porovnatelné se
středočeskou závodní špičkou. V roce 2016 jsem k nim
přidal Toma Hanouska, Matěje Kubánka, Váju Řihákovou,
Toma Dvorčuka, Davida Klusoně nebo sourozence
Cedidlovy a další. Dnes můžeme konstatovat, že se naše
odhady z předchozích let díky píli a pracovitosti našich
svěřenců stávají realitou.
Jsme moc rádi, že se k výše zmíněným borcům přidávají další ročníky silných atletů,
respektive velmi talentovaných atletek –
Adélka Obstová, Markétka Kubánková,
Sofie Andresová a Viky Komínková. Rostou z nich výborné závodnice.
Velmi často píšu o našich úspěších, medailích a vzorné reprezentaci Roztok. Nicméně letošek nezačal dobře. Velmi chladný květen nám nepřál a některé závody
byly na hranici regulérnosti a částečně
místo atletiky připomínaly spíše zimní
sporty. I počasí navzdory jsme uspěli v závodění! Z přeborů Středočeského kraje
staršího žactva jsme přivezli kompletní
sadu medailí – Hanousek zlato ve skoku
vysokém, stříbro v závodě na 100 m překážek, Klusoň běh na 60 m. Když kompletní sada, tak nechyběla ani pověstná
„bramborová medaile“ ze štafety na 4 x
60 m. Kdyby nebylo zranění Alexe Obsta
a startu Ondry Čurdy, který statečně běžel

atletického svazu. Ve spolupráci se ZŠ
v Roztokách a Žalově a ZŠ Rudná náš oddíl
uspořádal závody Poháru rozhlasu –
okresní kolo. Určitě se škola pochlubí
úspěchy na jiném místě, nicméně já bych
poslal velké poděkování učitelům ZŠ, kteří
vzorně vedli sportovce (Mgr. Veselá,
Mgr. Roučka a Mgr. Kubánková).
Další závod z nejvýznamnějších, Přebor atletických přípravek Středočeského
kraje (děti do 11 let), se uskutečnil
31. května v Roztokách za účasti přes
200 (!) atletů. 22 družstev se „popralo“
o vítězství v disciplínách 50 m překážek,
skok do dálky, hod raketkou a štafeta
8 x 50 m. Velké díky zde patří rozhodčím
a pomocníkům.

Oddíl mladšího žactva na přeborech Středočeského kraje
v Kutné Hoře – zimě navzdory!

přes bolesti v lýtku, mohli být kluci
„na bedně“.
Naši atleti reprezentují oddíl Sokol Roztoky v soutěžích družstev mužů a žen, staršího a mladšího žactva a atletických přípravek.
Moc rád bych zde také zmínil úspěšné
pořádání závodů v rámci soutěží Českého

Žalovské okénko
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Mgr. Martin Matas
TJ Sokol Roztoky – oddíl atletiky

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Vážení a milí čtenáři, tenisová sezóna je v plném proudu
a my jsme rádi, že vás tenis baví a zajímá. Naše týmy SK
ŽALOV téměř každý víkend svádějí tvrdé boje s protivníky
z nejrůznějších koutů Středočeského kraje a starší žáci dokonce
bojují o postup, tak jim budeme držet palce! Moudřejší budeme
na konci června, kdy se mistráková sezona uzavře.
Ani přes letní prázdniny se u nás ale děti
nebudou nudit. Máme připravené sportovní kurzy, které budou probíhat každý týden
od pondělí do pátku a jsou ideální volbou,
jak děti aktivně a smysluplně zabavit, rozvinout jejich pohybové i socializační dovednosti. Kurz je skvělý pro vyzkoušení
nových sportů, jako jsou tenis, florbal, fotbal, atletika, ping-pong … ať už přihlášením na celý týden nebo jakékoli jednotlivé
dny.
Více informací na www.tenis-skola.cz/sportovni-akce nebo sramek@tenis-skola.cz

Další poděkování Sokolu Roztoky, městu Roztoky a všem rodičům atletů za kontinuální podporu. Moc rád bych také poděkoval firmám EATON v Roztokách
a DEKONTA za podporu atletiky. Díky
patří i zaměstnancům TS Roztoky v čele
s panem ředitelem Sládkem, kteří pomáhají naší atletické dráze od náletové špíny
a malinkatých žmolků z kopaček.

Dospělí s námi pak mohou strávit turnajový víkend (tenis, beach volejbal) v Rakovníku 2.–4. 8. 2019.
K nám na Žalov však nemusíte jen za tenisem, adresa Levohradecká 1049 je ideálním místem k odpočinku s dětmi, posezení s přáteli a to vše můžete ještě zpestřit při
hře stolního tenisu nebo pétanque, které
jsou zdarma k dispozici.
Toť ode mne v červnu vše, přeji příjemné
léto.


l

n Domácí

potřeby-Elektro v Žalově
přijmou prodavačku na zkrácený
pracovní poměr. Bližší informace
na tel:. 602 320 324 nebo na prodejně.

Prodám pozemek na stavbu domu
o velikosti 437 m2 na okraji Prahy
6-Suchdol. Cena 2 150 000 Kč,
tel. 736 674 553

n

Hledám spolehlivou paní na úklid
menšího bytu jedenkrát do měsíce.
Tel. 723 770 760

n

Včelí med přímo od včelaře
obdržíte na adrese Vidimova 607
Roztoky, vhodné předem zavolat,
tel. 220 911 665 

n

l

Jan Šrámek
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SPORT

Za Roztoky štíhlejší

Část čtvrtá – jak bojovat s překážkami aneb sport ve vyšším věku
Tématem červnového vydání Odrazu je sport, ve kterém se hodně věnujeme roztockým
dětem. Ale pohyb je potřeba doslova v každém věku. Ve vyšším věku je však nutné mít
stále na paměti své fyzické možnosti a celkovou kondici. V další části seriálu s panem
Rudolfem Šimkem „Za Roztoky štíhlejší“ se dočtete, proč se tentokrát naše povídání
stočilo k této problematice.

V březnu jste si při lyžování
zlomil bederní obratel. Ve třetí části našeho seriálu jste
ve vztahu k dietám řekl, že:
„Vše co je přehnané, míjí se
účinkem.“ Musím se zeptat,
zda to platí i ve sportu?
Samozřejmě platí. Lyžovat jsem
sice nezapomněl, ale člověk by
měl brát v úvahu změny, které
v organismu nastávají se stoupajícím věkem. Jedním s přirozených průvodích jevů stárnutí
je osteoporóza. Řídnutí kostí
začíná plíživě již po třicítce.
Problém je, že nebolí ani nevyvolává zřetelné příznaky, dokud si, nejčastěji kolem sedmdesátky, něco nezlomíte. To

jsem samozřejmě věděl, ale
jako by se mne to netýkalo.
A pýcha předchází pád!
Ležel jste šest týdnů na zádech bez pohybu, jednak to
pro vás, člověka zvyklého
na neustálý pohyb, muselo
být hrozné, ale co to udělalo
s vaší váhou?
Ubyla mi svalová hmota, takže
o dva kilogramy klesla. Protože
jsem nevydával energii, jedl
jsem méně, ale kvalitněji. Žádné pečivo, ale především mléčné výrobky, ořechy, zeleninu,
ovoce. Aby obratel dobře srostl,
ale nenabral jsem zbytečně tuk.
Prostě jsem si vyzkoušel v pra-

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.

xi to, o čem si spolu od začátku
povídáme.
A povedlo se to?
Zdá se, že ano. Snad neuškodí
se o tu zkušenost podělit.
Po šesti týdnech jsem začal s rehabilitací včetně jízdy na horizontálním rotopedu s oporou
zad a v korzetu. Už v posteli
jsem začal s izometrickým posilováním (napínání svalů bez
pohybu).
Co na to lékař?
Ten mi to přímo doporučil,
protože ví, že klid na lůžku nutný pro srůst kostí rozhodně
není ideální pro celkový stav
organismu. Například dokud
jsem jen ležel, stoupal mi krevní
tlak, teď už je zase v normálu.
Jako červená nit se vine naším
seriálem myšlenka, že chceme-li si udržet váhu, musíme
udržet v souladu příjem a výdej energie. Je to logické, je to
pochopitelné, a přesto se tím
polovina české populace neřídí. Proč?
V sedmdesátých letech mě oslovila věta z knihy tehdejšího předního diabetologa MUDr. Vladimíra Pirocha, který se mnou
konzultoval posilování diabetiků: „Obezita je do značné míry
otázka inteligence.“ Dnes už
bych s ní zcela nesouhlasil. Během života jsem poznal mnoho
inteligentních lidí, kteří byli
obézní, závislí na tabáku, alkoholu nebo jiných drogách,
ke kterým můžeme přiřadit
i nadměrné množství cukru. Vědět, rozumět a pochopit souvislosti jsou různé stupně poznání,
kterému snad může trochu pomoci i náš seriál. Řídit se tím, co
pochopíme, je ale často obtížné.
Jídlo už dávno není pouhým
prostředkem k přežití, ale i zdro-

jem příjemných pocitů. Nic proti tomu, potřebujeme prožívat
příjemné pocity. Kromě jiného
kompenzují stres, který všichni
v různé míře prožíváme. Příjemné pocity jsou ovšem vyvolávány hormonálně, například serotoninem, hormonem štěstí.
A ten dokáže dočasně vypnout
náš mozek. Platí to v lásce i v jídle. Takže, jíme-li z potřeby dosáhnout příjemného pocitu, pěstujeme si závislost na jídle.
A v boji se závislostí nám inteligence není moc platná. Paradoxně si pak můžeme dát dort se
šlehačkou, abychom zahnali ošklivou myšlenku, že se v sobotu
určitě nevejdeme do plesových
šatů.
A tím si zaděláváme i na zdravotní problémy. Jak z toho
ven?
Bohužel, opravdu jsou jen dvě
cesty. Snížit příjem energie
nebo zvýšit její výdej. A nejlépe
je to zkombinovat. O důležitosti zdravého životního stylu se
mluví už dlouho, zejména
v kardiologii a diabetologii.
Nově se studuje i vliv životního
stylu na deprese nebo Alzheimerovu chorobu. Na psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze připravují monografii Duševní zdraví
a životní styl. Jsou známé studie ukazující, že rekreační
sport, především aerobního
charakteru, dokáže člověku
v průměru přidat 10 let života.
Pokud ovšem nepojede v dvaaosmdesáti letech na běžkách
po neupravené sjezdovce.
Člověk hledá hranice svých
schopností a často je pozná, až
když je překročí. Ale moji chybu určitě nelze použít jako
argument proti rekreačnímu
sportu ve stáří. Protože i kdybych se při tom zabil, tak bych
ze statistického hlediska neumřel předčasně.
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S Rudolfem Šimkem hovořila
Eva Frindtová.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

INZERCE
Jaké znalosti byste měli mít?
•Z
 kušenosti z účetnictví, min. 5 let, znalost českého GAAP

a obchodní analýzy min. 3 roky
•Z
 nalost řízení rozpočtu
•V
 ýhodou je MS-Office (Advanced Excel) a zkušenosti s ERP systémy

(SAP / Oracle)
•D
 obré analytické dovednosti pro interpretaci a vztah finančních údajů
•D
 obré znalosti a zkušenosti s finančními postupy a systémy

mezinárodních korporací a zákonnými účetními požadavky
•D
 obré mezilidské, komunikační schopnosti (Shared Service Center

Hledáte práci? Nabízíme volnou pozici –
Senior Accountant / Controlling Specialist
Láká Vás mezinárodní prostředí?
Chcete vědět v čem je naše společnost zajímavá?
Eaton European Innovation Center je jedno z 5 světových inovačních
center. Stále se rozrůstáme a budujeme nové týmy. Naši inženýři pracují
na zajímavých a jedinečných projektech. Pracuje u nás přes 20 různých
národností. Máme tu otevřené a přátelské prostředí.

Co Vás čeká?
•Ř
 ízení procesu uzávěrek v souladu s interními směrnicemi a politikami
•K
 omunikace s Shared Service Center (SSC) a dalšími finančními

pracovníky v České republice a v zahraničí
•P
 říprava účetních závěrek na konci měsíce - mezipodnikové zúčtování,

časové rozlišení, opakované zápisy a režijní náklady,
měsíční rezervace grantu EU
•V
 ystavování faktur pro inženýrské projekty

je v zahraničí a tým firemního účetnictví mimo EEIC)
•Č
 eský a anglický jazyk plynně

Co Vám můžeme nabídnout?
•S
 polupráce v rámci dynamického mezinárodního týmu
•K
 onkurenční plat a atraktivní roční výkonnostní bonus
•2
 5 dní dovolené
•Z
 aměstnanecké benefity (stravenky, Flexipass poukázky,

příspěvky na dopravu)
•P
 lně placené životní pojištění
• F lexibilní pracovní doba

Pokud Vás tato nabídka zaujala a splňujete výše uvedené
požadavky, pošlete nám, prosím, životopis. Děkujeme.
Pavla Narguet
pavlanarguet@eaton.com

Eaton European Innovation Center
Bořivojova 2380
Roztoky 252 63
INZERCE

Vaše

zahrada

projektu
po údržbu
od

kvalita se zárukou

Projekce a realizace zeleně
Automatické závlahové systémy
Zahradní jezírka – koupací, okrasná
Předpěstované travní koberce
Dřevěné altány, pergoly, paluby
Kamenné zídky, dlažby, opěrné zdi

BAOBAB – péče o zeleň s.r.o. I Rýznerova 3/24, 252 62 Únětice
mobil: 731 659 881 I tel./fax.: 224 319 917 I e-mail: realizace@baobab.cz
zahradybaobab
www.baobab.cz
Facebook “f ” Logo
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PŘIPRAVTE SE NA LÉTO!
Kompletní servis autoklimatizací,
servis, opravy, plnění, dezinfekce.

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

www.superpneu.cz

www.autohouser.cz

