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Minulý úvodník jsem končil přáním, aby další Odraz představoval veselejší čtení. Nu, ne že by nebyly pozitivní zprávy. Kulturní a společenský život v obci se začíná probouzet,
je dokončena rekonstrukce unikátní vily v Tichém údolí (viz
pozvánka pod tímto článkem), stavba nové školy je v plném
proudu, atleti zahájili impozantním způsobem novou sezónu,
děti se chystají na prázdninové tábory…
Jenomže to je všechno jenom ono pověstné světlo na vzdáleném konci tunelu. Ještě možná plně nepociťujeme následky koronavirové krize,
ale zdaleka z ní nejsme venku. Poměrně čerstvý případ z mateřské školy varuje před
podceňováním nebezpečí.
Řada lidí už přišla o práci, pár živnostníků to muselo zabalit. Mimo jiné skončila jedna z nejtradičnějších roztockých hospod – restaurace Na Vrškách, kterou
si za uplynulých čtyřicet let pamatuji v mnoha podobách. Snad nezanikne úplně
a najde se nový provozovatel. Byl by to smutný symbol doby.
Ekonomické důsledky si zatím asi úplně nedovedeme představit. Jsou tu sice předpovědi expertů, o kolik procent že klesne výkonnost naší ekonomiky, ale to jsou
jen čísla. Čísla nebolí. Bolí nemít práci, nemít na nájem a na nové boty pro děti.
S největší pravděpodobností nás čeká pár hubených let. Na někoho dopadnou míň,
na někoho víc.
A ještě jedné novinky jsem si všiml. Na chodnících nám k již tradičním psím výkalům přibyl nový sortiment odpadků – použité roušky. Chápu, že rouška, která někomu upadne na zem, už není k použití. Ale opravdu je takový problém ji zvednout
a řádně vyhodit do odpadků?
No nic, konec stesků. Čeká nás léto, děti budou mít regulérní prázdniny (nemohu si nevzpomenout na Verneovy Dva roky prázdnin), my dospělí dovolenou.
Přeji všem, aby léto strávili co nejlépe podle svých představ, nebo aspoň podle
l
svých možností. 


Jaroslav Drda

Den otevřené vily  

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Péče o Řivnáč... | Z. Richterová

Oddechový čas

Přijďte, vážení spoluobčané, a podívejte se na právě dokončovanou
historickou vilu v Tichém údolí.
Čp. 125 bude přístupné (včetně interiérů) dne 25. června od 10.00 do 20.00
hodin. Poslední návštěvníci mohou
vstoupit do objektu v 19.15 hodin.
Nezapomeňte prosím dodržovat
l
hygienická opatření.
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Slovo starosty

foto: Jan Žirovnický

Vážení spoluobčané,
svět se pomalu vrací do dřívějších kolejí. Bohužel virus se
nevyhýbá ani našemu městu. Proto musela být v minulých
týdnech uzavřena MŠ Spěšného. Doufám, že se již situace
nebude zhoršovat. Držme si palce!

Staveniště nové školy z ptačí perspektivy

Poděkování

Dnes bych na úvod rád poděkoval třem
úžasným dámám, které pro naše město odváděly perfektní práci.
První je Eva Frindtová. Se svým manželem se bohužel z našeho města stěhují. Eva
byla druhé období zastupitelkou našeho
města a je dlouholetou předsedkyní redakční rady Odrazu. Svého mandátu zastupitelky se po březnovém zasedání vzdala. Moc jí za její pečlivou, odbornou
a nezištnou práci pro naše město děkuji.
Rád budu vzpomínat na spolupráci s paní
Miroslavou Kalinovou. Paní Kalinová byla
po mnoho let vedoucí našeho sociálního
oddělení. Vždy jsem ji dával za vzor vlídného a zároveň pečlivého úředníka. Moc jí
za práci pro ty nejpotřebnější děkuji.

V neposlední řadě bych rád poděkoval naší
paní kronikářce Jaroslavě Weberové, která
již také svou práci pro město ukončí. Kroniky města, jež po řadu let pečlivě a systematicky psala, jsou opravdovým vzorem.
Moc rád jsem s paní Weberovou diskutoval
spousty roztockých a žalovských záležitostí. Moc děkuji.
Dámy jsem na vás všechny hrdý a bylo
mi velkou ctí s vámi spolupracovat! Ještě
jednou moc děkuji!

Vila

Rekonstrukce památkově chráněné vily
čp. 125 v Tichém údolí doslova finišuje.
Práce, které trvaly po tři roky, jsou u konce. I proto je tato krásná vila tématem tohoto vydání Odrazu. Pamatuji si, jak jsem

Květnové zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo již zasedalo ve standardním formátu tak, jak
jsme byli zvyklí před koronavirovou krizí.

Aktualizace rozpočtového
výhledu
V návaznosti na svá předešlá rozhodnutí,
zejména nákup pozemků v Žalově a úsporná opatření v souvislosti s čínským virem,
bylo nezbytné aktualizovat náš střednědobý rozpočtový výhled města. V tuto
chvíli pořád nevíme, jak hluboká bude krize
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a jaký dopad to bude mít na daňové příjmy
našeho města. Proto jsme byli v rozpočtovém výhledu velmi opatrní. Na investiční
akce tak v příštích letech nebudou zbývat
tak vysoké prostředky, na něž jsme byli
zvyklí v letech minulých. Věřím, že při další
aktualizaci, kterou budeme schvalovat
na konci roku, budeme moci být odvážnější. Velká většina zastupitelů aktualizaci rozpočtového výhledu schválila.

se před téměř deseti lety byl ve vile poprvé
podívat. Byl to hodně smutný pohled
na zdevastovanou dřívější krásu. Tu jsem si
tenkrát mohl jen představovat, protože v té
době jsme teprve vedli soudní spor o vlastnictví dvou vil (čp. 125 a čp. 110). Soud
jsme po pár letech vyhráli a ihned jsme
začali vést debaty, jak nejlépe s vilou naložit. Myslím, že naše většinové rozhodnutí
bylo správné. Památkově chráněnou vilu
opravit s tím, že její využití bude takové,
aby sloužila co nejvíce veřejnosti. Proto
zde bude školka a prostor pro naše spolky.
Investice to nebyla vskutku malá, ale výsledek za to stojí. Přijďte se na náš nový skvost
podívat.
Rád bych poděkoval všem, kteří se
na rekonstrukci vily podíleli, a to zejména
místostarostovi Novotnému, vedoucímu
oddělení správy a rozvoje města Skřivanovi, stavební firmě Podzimek a synové, projektantům, technickému dozoru panu Kuntovi a mnoha dalším. Děkuji! Protože jsme
nakonec na část školky dostali dotaci, je
záhodno poděkovat i Evropské unii, neboť
dotace je z ITI integrovaného regionálního
operačního programu.
Krásné dílo se podařilo!

Stavba školy

Probíhá i stavba nové školy v Žalově. Protože to, jak stavba nyní vypadá, je nejlépe
vidět z ptačí perspektivy, dovoluji se
s vámi podělit o fotografii od Jana Žirovnického. Těším se, že škola dál hezky
l
poroste. 
S pozdravem
Jan Jakob
starosta města Roztoky

Zastupitelstvo schválilo rozpočtová opatření, například na nákup nového defibrilátoru pro městskou policii, dary od občanů
na krizi spojenou s covidem-19 či na nové
stožáry u našich památníků.
Bylo vzato na vědomí čerpání rozpočtu
i zápis z finančního výboru.

Úprava sportovišť

TJ Sokol Roztoky vysoutěžila realizátora
stavby nové části areálu. Dojde k výstavbě nového objektu určeného pro trénink
i jako zázemí místo starého „likusáku“, no-
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vého kurtu na beachvolejbal a opravu přilehlých hřišť. Vysoutěžená cena je bohužel
vyšší, než se předpokládalo. Proto zastupitelstvo zvýšilo podporu tohoto projektu o půl milionu korun. To se promítne
do smlouvy města se Sokolem a bude navýšen počet předplacených hodin pro školu i veřejnost.
V areálu letos dojde i k dalším úpravám.
Budou zrekonstruovaná dvě hřiště (umělka vedle sokolovny a prostor od vchodu
vpravo). Ty po dohodě Sokola, fotbalového
SK Roztoky a města bude více využívat fot-

balový oddíl. Jedná se o náhradu za tréninkový areál, který měl vzniknout v lokalitě
u šraněk. Ten v tuto chvíli realizovat nebudeme, protože zde vedou kabely od železniční dráhy, o kterých jsme bohužel nevěděli. Jejich přeložka by byla příliš drahá.
Zastupitelstvu byl předložen i variantní
odhad nákladů na venkovní hřiště s nafukovací halou, jež by mělo vzniknout
na novém pozemku v Žalově. To bude příští rok vystavěno místo tělocvičny, na kterou prozatím nebudeme mít finanční prostředky.

Ostatní

Zastupitelstvo schválilo začlenění města
Roztoky do územní působnosti místní
akční skupiny Přemyslovské střední Čechy o. p. s. na období 2021–2027.
Dále zastupitelstvo projednalo osm majetkových bodů a vzalo na vědomí zápisy
ze školské rady a z jednání rad města.
l

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Městská rada měla na květnovém jednání na programu 32 bodů
Výměna tváří v zastupitelstvu

V úvodu vzala rada na vědomí rezignaci
paní Evy Frindtové (TOP 09) na zastupitelský mandát. Radní paní zastupitelce,
která odvedla za víc než pět let ve městě
kus dobré práce zejména při tvorbě Odrazu, poděkovali a vydali osvědčení o zvolení členem zastupitelstva pro Lukáše Hejduka.

Možnost navštívit vilu čp. 125

Místostarosta Tomáš Novotný informoval radu o dni otevřené vily, kdy bude
zpřístupněna zrekonstruovaná památka
v Tichém údolí. Stane se tak 25. června
od 10 do 20 hodin. Seznámil radu také
s tím, že byla upravena parkovací plocha
u žalovského nádraží.

Z agendy stavební komise

V bloku stavební komise, který uvedl místostarosta Michal Hadraba, souhlasila
rada města se záměrem stavebních úprav
domu v ulici Jana Palacha. Naopak byl odložen bod rozdělení pozemku v Žalově,
parc. číslo 3416 a 3417. Radní souhlasili se
záměrem propachtování části pozemku
par č. 3766/1 v Žalově (výměra 4920 metrů čtverečních) za účelem provozování
zahrádkářské osady. Pachtýřem může být
jen právnická osoba registrovaná u Českého zahrádkářského svazu.
Radní souhlasili se záměrem pronájmu
části pozemku za účelem provozování mobilního stánku s občerstvením na pozemku 69/1 (u přívozu) pro období duben až
říjen příslušného roku.

Zadávací podmínky
pro vybavení vily
Městská rada schválila návrh zadávacích
podmínek pro vybavení školky v objektu
čp. 125 a stanovila složení výběrové komi-
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se. Vila bude vybavena nábytkem pro potřeby mateřské školy a dataprojektorem.

Značení a parkování v Kroupce

Přítomní konstatovali, že je velmi náročné
vyhovět všem požadavkům, často protichůdným, na parkování v ulici Kroupka.
Radní vzali na vědomí dílčí opravu ulice
i malého parkoviště a uložili správě města,
aby vydala vjezdové povolenky do této lokality pro rezidenty a zjistila zájem o předplatné parkovacího místa.
Na řadu přišlo i jednání o provozu nového bistra MOS, zejména o podmínkách
provozu předzahrádky. Radní kvitovali
vznik tohoto bistra s výbornou nabídkou,
uložili ale starostovi Janu Jakobovi, aby
projednal s provozovateli minimalizaci
hlukové zátěže pro byty v bezprostředním
okolí.

Nesouhlas s hrátkami

Po prodiskutování situace, kdy část spoluobčanů z Tichého údolí odmítla důrazně
realizaci vodních hrátek pro děti na hřišti
v Tichém údolí, se městská rada usnesla
toto stanovisko respektovat a dobře míněné dovybavení hřiště v této lokalitě neprosazovat.

Nová kronikářka

Radní s povděkem kvitovali nápad paní
Drdové, aby kroniku Roztok svěřilo vedení
města paní Jitce Ramdanové. Ta byla následně oslovena a souhlasila s tím, že
od dlouholeté vzorné kronikářky paní Jaroslavy Weberové převezme postupně tuto
l
náročnou agendu. 
Tomáš Novotný
místostarosta

Dodatek smlouvy
na odkanalizování
I ten se dočkal schválení – šlo o ulici Za cihelnou a firmu IPPOS, která zakázku vysoutěžila. Dodatek stanovil skutečné termíny zahájení a ukončení s ohledem
na právě proběhlou koronavirovou krizi.
Dalším dodatkem bylo schválení víceprací na vile v Tichém údolí. Radní souhlasili se souhrnnými vícepracemi v hodnotě
více než 9, 3 millionu Kč a pověřili starostu
města podpisem dodatku.
A do třetice dodatků: kývnutí se dočkaly
i dodatky smluv na nebytové prostory
v Nádražní ulici a též v Havlíčkově – šlo
o odpuštění nájmů v důsledku epidemie.

Rychlejší řešení havárií

Radní požádali správce SČVK o to, aby havárie vodovodů řešil okamžitě, ne až
po několikadenním úniku vody a urgencích občanů.

Konzultační den pro občany
města Roztok  
s vedoucí oddělení důchodů OSSZ
Praha-západ pí Michaelou Průšovou
Odbor vnitřních a sociálních věcí
MěÚ Roztoky oznamuje, že v pondělí
dne 29. 6. 2020 v době od 8.00 do
12.00 hod. bude přítomna ve velké
zasedací místnosti MěÚ paní Michaela
Průšová, vedoucí oddělení důchodů
OSSZ Praha-západ.
Paní Průšová je připravena s vámi
konzultovat vaše problémy a otázky
týkající se důchodového zabezpečení.
l
Těšíme se na vaši návštěvu. 
Miroslav Mach
vedoucí odd.sociálního
a DPS OVSV MÚ Roztoky
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Nevyvezli?
Něco je špatně...

Dotazů a stížností na to, že „popeláři“ nevyvezli popelnici, ať již tu se směsným odpadem nebo biopopelnici, je každý měsíc
několik. Odbor životního prostředí je
ve spolupráci s paní Vundrlovou z představenstva firmy Regios poměrně promptně
řeší, občas volám či píšu v téhle věci Regiosu i já.
Ale zkusme se prosím některých situací
vyvarovat.
Zaměstnanci firmy Regios si všechny situace, kdy nemohou vyvézt popelnice, fotografují. Mají zaznamenáno místo, ulici,
důvod...
Požádal jsem paní Vundrlovou o názornou agitaci, řečeno postaru. Zkusím ji
zprostředkovat v Odrazu a také na roztockém webu.
1) Pozdní vystavení popelnice před dům
Časté, klasické. Prosím, pokud si nejste jisti, že popelnici stačíte ráno vyndat včas,
udělejte to večer před svozem. Jeden pán
před časem argumentoval tím, že to nejde
podle vyhlášky... Nu, budeme ji tedy muset
změnit. Podle zdravého rozumu a zažité
praxe to jde.

2) Popelnice je skrytá, nevytažená, zůstala v budníčku, je zasunutá na vašem
pozemku.
Nevyvezou. Nečekejte od popelářů tolik
vstřícnosti, pátrání. Konají rychle, často
proto, že za nimi jede vzteklý řidič, troubí,
bliká a dělá obličeje. To v lepším případě.
Známe to všichni, všichni občas ze zatarasené ulice šílíme. Popelnici vyndejte na viditelné místo na chodníku či na kraj vozovky.
Milé je, když mají spoluobčané tzv. kritickou sebereflexi. Před asi dvěma roky
mne jiný pán kaceřoval telefonem za to, že
mu nevyvezli popelnici. Koktal jsem omluvy a užuž se hotovil volat Regiosu…, když
vtom zavolal zpátky a omluvně doznal, že
popelnici manželka vlastně vůbec nevyndala. On sám byl na rybách a nedohlédl.
A proto ji nevyvezli. Ta manželka!
3) Přeplněná
Ta má smůlu největší, pro tu si nikdo nepřijde. Nikdy, rozumíte? Nikdy!
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Macaté popelnice přetékající hadry, krámy,
které tam venkoncem ani nepatří, biopopelnice, ze kterých trčí zeleň všeho druhu,
těmi muži ze svozových vozů pohrdají nejvíc. Nenasadí takové na vyklápěcí zařízení,
ani se o to nepokusí, i když byste si to přáli.
Popelnice prostě musí být zavřená, bytelně
a spolehlivě.
4) Jiná, zastaralá, nepoužívaná
Některé popelnice jsou demodé. Ty mají
smůlu taky. Před časem Regios trochu přitvrdil. Měl málo lidí a ti, které pro vděčnou
a skvělou práci popeláře přesvědčil, odmítali jakákoli vybočení z normy. A zastaralé,
malé, nenormované popelnice přestali vyvážet. Nic jsme s tím na úřadu, kam se někteří z vás obrátili, nemohli dělat, prostě to
byl fakt.
Mějte, prosím, regulérní, normované
popelnice (jakkoli ta stará byla ještě dobrá). Odborně se tomu říká nádoba dle normy ČSN EN 840-1, to pro ty opravdu důkladné. Nejvíc to vadilo jednomu mladému
panu zastupiteli, jmenovat ho nebudu. Jak
je cimprlich na kdejakou drobnost, co radnice zorá, vyměnit si popelnici nechtěl. Ale
sám rád stejně musel...

5) Závadný obsah
Závadný obsah, to byl vždy velký hřích.
U popelnic je dodneška. Pokud dáte do nádoby na směsný komunální odpad třeba
stavební suť, prázdnou potápečskou láhev,
knihu Jak jsem se mýlil v politice, kůži
z prasete, bioodpad, který patří do biopopelnice (a naopak), je to špatně. Popelář to
bystře odhalí a nevyveze. Ani tu nevyveze.
6) Překázka na cestě svozové party
Pokud se svozový vůz nemůže dostat k vaší
nádobě, do ulice, kde máte popelnici vystavenou, máte smůlu taky. A proč tam neprojede? Soused ráno špatně zaparkoval
zrovna v momentě, kdy popeláři projížděli.

Mezitím odjel (soused) – a vy máte smůlu.
A vztek. Zdá se vám, že nevyvezení je bezdůvodné. A komu voláte? Nu...
Průjezd vozu často blokuje stavební
technika a tam, kde se investor nedohodne
se sousedy a Regiosem, vznikají napnelismy. Děje se to, ale je to řešitelné. Sběrný
vůz neprojede v zimě tam, kde je uklouzáno (děje se zřídka, ale děje), tam, kde mu
v průjezdu vadí přerostlá zeleň. Osobnímu
autu nevadí, důvod nevyvezení se zdá nejasný. Ale popelářům vadí, neprojedou.
7) Popelnice není zaplacená.
Tahle situace je mimo jakoukoliv debatu.
Zapomeneme-li uhradit odpad, máme
smůlu. Těžko pak chápat reakci jednoho
spoluobčana z nedávné doby.
Volal na odbor životního prostředí a dožadoval se poněkud drsně vyvezení neuhrazené popelnice ...

Teď to vypadá, že vždy je vina na straně
nás, občanů, stavebníků atd. Ze zkušeností,
které mám, myslím, že většinou ano, ať jde
o omyl, zapomnětlivost, lhostejnost řidičů
právě té stavební techniky (jsou cizí, najatí,
je jim všechno jedno, stojí a koukají, kuka
vozu neuhnou...). Někdy jsou samosebou
na vině i pánové z Regiosu – zapomenou,
přehlédnou. Tu a tam si říkám i já, když fotky konfliktních situací prohlížím, že při
troše dobré vůle se do té či oné ulice projet
dalo... Někdy se jim rozbije auto, a pokud je
to to menší, co sváží Kroupku a podobné
uličky, je problém.
Zmíněná paní Vundrlová a šéf odboru
životního prostředí pan Flener mají ale
vždy dobrou vůli věc řešit, to prosím kvitujme a uznejme. Nádoba je vyvezena
v náhradním termínu, často hned druhý
den po reklamaci.

Kam volat, co dělat?

Bezplatná linka Regiosu je 80010102,
e-mail téže firmy je regios@fcc-group.cz.
Často voláte na náš odbor životního prostředí (tel. 220 400 264 či 730 510 774), případně píšete na novotny@roztoky.cz mně.
Všechno je správně.
Vážení spoluobčané, přeji nám všem vždy
l
vyvezené popelnice. 

Tomáš Novotný

místostarosta
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Dopravní opatření v ulici Za Cihelnou / Přemyslovská
Vážení občané, zejména vy žalovští, od cca 1. 6. 2020 započnou stavební práce
na výstavbě nové splaškové kanalizace v ulici Za Cihelnou a Přemyslovská,
v úseku mezi křižovatkou s ul. Přílepská (Lidická) a zmíněnou ulicí Za Cihelnou.
Tuto kanalizaci je nutné provést a odkanalizovat tak několik domů podél ulice
Přemyslovská a Za Cihelnou, které ač na kopci, dodnes mají jen žumpy.

Bohužel, velká část trasy této kanalizace je
umístěna do vozovky ulice Přemyslovská.
Je též nutné přejít napříč ulicí Přílepská.
V rámci výstavby tak dojde k poměrně zásadním dopravním omezením v křižovatce
i ve vlastní ulici Přemyslovská.

Dopravní opatření
budou následující:
n Ulice

Přílepská v oblasti křižovatky ulic
Přílepská a Přemyslovská bude průjezdná
jenom jedním pruhem. Provoz bude řízen
semafory.
n Bude zcela znemožněno odbočení z ulice
Přílepská (Lidická) do ulice Přemyslovská.
Objízdná trasa bude vedena ulicí Václava
Havla, s laskavým svolením majitele této
lokality, společnosti TALORA.
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n Odbočení

bude možné jen pro autobusy
MHD, pro které bude zřízen provizorní
štěrkový pruh vedený mimo křižovatku,
po pozemcích společnosti TALORA.
n Autobusová zastávka „Roztoky – rozcestí
Žalov“ bude zachována v obou směrech. Ta
ve směru na Levý Hradec s drobným posunem o pár metrů směrem na Roztoky (pro
bus č. 340, 350 i 359), ta ve směru na Prahu
bude pro autobus č. 340 posunuta do ulice
Přemyslovská (autobusy č. 350 a 359 zůstanou na „své“ zastávce v ulici Přílepská).
Výše zmíněná opatření budou v popsaném rozsahu potřebná pouze po dobu realizace úseku kanalizace v křižovatce. Odhadem cca 3 týdny. Následně budou
semafory v ulici Přílepská odstraněny
a ulice bude zprovozněna v obou směrech.
Po celu dobu stavby ale zůstane v provozu

objízdná trasa ulicí Václava Havla, neboť
ulice Přemyslovská bude nadále průjezdná
pouze jedním pruhem.
Celá stavba potrvá odhadem dva měsíce.
Pěší provoz po chodníku zůstane zachován, ovšem apelujeme na občany, aby dbali
zvýšené pozornosti v souvislosti se stavbou.
Za způsobené komplikace se všem občanům omlouváme, nicméně kanalizaci je
třeba postavit. Přece jen žumpy by v našem
moderním městě měly být už jen jako
zmínka v městské kronice.
Prosíme vás tedy o toleranci a hlavně
o vzájemnou ohleduplnost. Řidiče prosíme
l
o dodržování dopravního značení. 
Za vedení města Roztoky
Ing. Michal Hadraba
místostarosta
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Naše roztocká mládež – oblíbené a závažné téma
V poslední době si obyvatelé Roztok opět
začínají více všímat naší roztocké mládeže, která je díky opatření kvůli koronaviru
a také teplejšímu počasí zase více na očích.
Skupinky našich výrostků se procházejí
po městě a snaží se někde zakotvit, což je
velice obtížné, protože hlaholící omladinu
nikdo ve svém okolí nechce. Natož když je
potkáme s láhví alkoholu. Bohužel není
ani výjimkou, že vedle cigaret a alkoholu
se mezi těmito skupinkami objevují i jiné
návykové látky. Vedou se o tom diskuse
jak mezi roztockými zastupiteli, tak
i na Facebooku. Mnohdy s dotazem, co
s tím město dělá. Město připravuje preventivní program rizikového chování mládeže, několikrát již proběhlo při podezření na požití návykových látek testování.
Město spolupracuje se školou (škola má
program prevence, preventistu atd.) i školkami, policií městskou i státní, s OSPODem, nestátními organizacemi, lékaři,
psychology… Ale v očích spoluobčanů vidět není. Vidět jsou adolescenti bloumající po městě.
Ukazuje se podle různých průzkumů, že
např. první drogu (nelegální), alkohol či
cigaretu získává mladý člověk již dokonce
cca ve věku okolo 12 let, a to ne od drogového dealera, jak bychom si mnozí mysleli,
ale většinou od těch nejbližších. Od kama-

ráda, známého či sourozence. Pouze malé
procento od člověka neznámého. I přesto,
že statistiky udávají, že rizikové chování
dětí je ve velké míře v rodinách se špatným
rodinným zázemím, může se stát, že se
problém objeví i v rodině fungující a o děti
se zajímající.
Jak tedy na to? Nikdo nemá přesný recept, ale zkusme se zamyslet a začít v rodině, již u těch našich nejmenších. To je
ta nejúčinnější prevence.
n naslouchejte svým dětem a upevňujte si
jejich důvěru
n všímejte si jejich chování
n předcházejte nudě
n posilujte sebevědomí, ale také nastavujte
hranice
n hovořte s nimi
n spolupracujte jako rodiče se školami
i odborníky
n získávejte informace
Pokud již problém nastal, ať již v rodině
či okolí, nebuďte k němu lhostejní. Je potřeba vyhledat odbornou pomoc. Nabízím několik možností na výběr:
n obraťte se na školního psychologa
(veronika.sporclova@zszb.cz)
n pedagogicko-psychologická poradna
Lexik (poradna@lexik.cz, tel: 739 034 000)

n psychologické

poradenství
(poradna-online@lexik.cz, tel. 733 643 640)
n sociální oddělení MÚ
(mach@roztoky.cz, tel. 734 446 118)
n OSPOD (sociálně právní ochrana dětí,
tel. 221 982 246)
n na webových stránkách města Roztoky
najdete odkaz na poradny a organizace
a další odborníky, kteří vám mohou pomoci řešit nastalé problémy
Setkáte-li se s mladistvým požívajícím alkohol či návykové látky na veřejnosti, uvědomte jeho rodiče, městskou policii Roztoky tel: 606 666 458 či státní policii (Obvodní
oddělení policie ČR Libčice 974 866 400)
která po legitimování či testování daného
jedince upozorní jeho rodiče a sociální oddělení města. Následně takovéto rodině
bude nabídnuta pomoc odborníků.
Nebojte se upozornit a nestyďme se
za problémy. Stát se to může nám všem.
Důležité je problémy řešit a nedělat, že tu
nejsou. Naše děti za to stojí, nejen ty malé.
l
I ty velké. S naší pomocí mají šanci!
Vladimíra Drdová
radní pro školství
a sociální věci

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 4. 6. 2020:
n 30.

4. oznámena žádost PČR o prověření
oznámení krádeže věcí z domu v ulici Přemyslovská – na místě od oznamovatele zjištěno, že neznámý pachatel vnikl do jeho
domu a odcizil mu notebook Lenovo,
na místo hlídka PČR Libčice, která si převzala věc k jejich realizaci zadokumentování;
n 30. 4. žádost PČR o součinnost při
usměrňování dopravy v místě dopravní nehody, a to na křižovatce nad Úholičkami
v k. o. Úholičky – hlídka na místo, na místě
sanitní vozidlo rychlé zdravotnické pomoci, které převezlo zraněnou řidičku do nemocničního zařízení FN Motol, na místě
i hasiči a hlídka PČR Libčice, na místo se
dostavila hlídka policistů skupiny dopravních nehod PČR Praha-venkov, která si
převzala dopravní nehodu k jejich realizaci
zadokumentování;
n 1. 5. oznámen nález dětského odstrkovadla se zavěšenou dětskou helmou na řídít-
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kách, které našla oznamovatelka dne 30. 4.
na dětském hřišti v ulici Obránců míru
a donesla jej na MP Roztoky, odstrkovadlo
uloženo na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách města Roztoky, MP Roztoky a na Facebooku (zveřejněno oznamovatelkou), v následujících
dnech zjištěn majitel, kterému bylo odstrkovadlo s dětskou helmou předáno, majitel
by touto cestou chtěl poděkovat poctivému
nálezci;
n 1. 5. oznámeno cestou PČR Libčice, že
v domě v ulici Čapkova dochází k narušení
občanského soužití mezi manželi – na místě zjištěno, že šlo pouze o hádku mezi manželi, k napadení ani k žádné materiální škodě nedošlo, na místě vyřešeno domluvou;
n 3. 5. ve schránce důvěry MP Roztoky byl
nalezen mobilní telefon zn. SAMSUNG
GT-S5300, telefon uložen na MP Roztoky,
zveřejněno na webových stránkách MP

Roztoky, města Roztoky a Facebooku –
skupina Roztoky;
n 3. 5. oznámen volně pobíhající pes v ulici
Svobody – hlídka na místo, pes odchycen
a umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, prohlídkou psa zjištěn čip, proveden
dotaz do registru čipů, tento provedl vyrozumění majitelky, která se dostavila na MP
Roztoky a nalezený pes jí byl v pořádku
předán, přestupek vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 4. 5. v rámci hlídkové činnosti zjištěn nález odstaveného vozidla tov. zn. Peugeot
Partner bez registrační značky na parkovišti v ulici Obránců míru, nesplňujícího
podmínky provozu na pozemních komunikacích – zadokumentováno, výzva na vozidlo, oznámeno Silničně správnímu odboru při MÚ Roztoky,
n 6. 5. oznámeno, že v ulici Nerudova upadl
muž a nemůže se zvednout – na místě zjištěn
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muž, který se nemohl sám zvednout a na temeni hlavy měl drobně krvácející odřeninu,
přivolána rychlá zdravotnická pomoc, jež se
dostavila na místo a prohlédla osobu, zjištěna pouze drobná odřenina a orientační dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu
ve větší míře (3,62 promile alkoholu), přestupek proti veřejnému pořádku (veřejné
pohoršení) vyřešen na místě domluvou;
n 6. 5. oznámeno volné pobíhání psa v ulici Levohradecká – hlídka na místo, pes odchycen v ulici Pilařova, umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, dle čipu zjištěna
majitelka, tato vyrozuměna, nalezený pes
majitelce předán v pořádku, přestupek vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 7. 5. oznámen nález finanční hotovosti
na autobusové zastávce U Rybníčku, oznamovatelka hotovost donesla na MP Roztoky – uloženo na MP jako nález, zveřejněno
na webových stránkách města Roztoky,
MP Roztoky a Facebooku – skupina Roztoky;
n 7. 5. v podvečerních hodinách v rámci
hlídkové činnosti kontrolována na Tyršově
náměstí osoba, u které byly při kontrole
zjištěny potraviny odcizené v prodejně Albert na Tyršově náměstí – ke krádeží se doznala, odcizené věci vráceny na prodejnu,
kvalifikováno a šetřeno jako přestupek proti majetku, vyřešeno s přestupcem uložením blokové pokuty v příkazním řízení
na místě;
n 7. 5. v podvečerních hodinách v rámci
hlídkové činnosti kontrolována v parku
na Tyršově náměstí osoba, která na lavičce
požívala alkoholické nápoje – vyzvána
k ukončení tohoto jednání a upozorněna
na porušení OZV města Roztoky o zákazu
požívání alkoholických nápojů na veřejnosti, přestupek vyřešen uložením blokové
pokuty v příkazním řízení na místě;
n 7. 5. oznámeno narušení občanského
soužití mezi nájemníky bytového domu
v ulici Braunerova – na místě již klid, zjištěno, že došlo k urážení mezi sousedy, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití;
n 9. 5. oznámeno vloupání do sklepních
kójí bytového domu v ulici Lederova –
hlídka na místo, zajištění místa a předání
místa hlídce PČR Libčice, která si převzala
místo k zadokumentování trestného činu
krádeže vloupáním;
n 9. 5. cestou PČR oznámena žádost o pomoc při pátrání po pohřešovaném seniorovi, který odešel z LDN nemocnice RHG
a nevrátil se – dle získaného popisu byl nalezen v Tichém údolí, odvezen zpět do zařízení LDN RHG v Tichém údolí a předán
personálu;
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n 9.

5. oznámena krádež zboží v prodejně
Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny – podezřelá osoba pronesla zboží
v batohu přes pokladnu, aniž by zboží
u pokladny zaplatila, u východu z prodejny
byla zadržena ochrankou prodejny, ke krádeži se doznala, odcizené zboží bylo vráceno na prodejnu, kvalifikováno a šetřeno
jako podezření z přestupku proti majetku,
vyřešeno na místě uložením blokové pokuty v příkazním řízení;
n 9. 5. ve večerních hodinách oznámena
žádost PČR o pomoc při pátrání po osobě
v tísni, která se dle oznámení měla nacházet někde v prostoru serpentiny – mladistvá dívka nalezena bez zranění, jevila známky nějaké psychické újmy, na místo též
hlídka PČR Libčice, která si událost
na místě převzala k jejich realizaci zadokumentování, přivolána rychlá zdravotnická
pomoc, jež převezla mladistvou dívku
do nemocničního zařízení FN Motol
na základní vyšetření;
n 10. 5. oznámena žádost PČR o pomoc při
řešení oznámení o agresivním cestujícím
ve vlakové soupravě přijíždějící od Kralup
do železniční zastávky Roztoky – na místě
zjištěn křik ze zadního vagonu soupravy, zde
zjištěn výskyt agresivního muže, který byl
držen dvěma cestujícími, jak bylo zjištěno,
tak tato osoba napadala a urážela ostatní cestující i průvodčího, hlídka MP si osobu převzala a vzhledem k tomu, že se k hlídce choval agresivně, vyhrožoval jí zabitím a jednoho
člena hlídky MP Roztoky napadl, bylo využito ustanovení § 18 z. č. 553/1991 Sb. a byla
této osobě přiložena pouta jako donucovací
prostředek, agresivní osoba byla připoutána
v prostoru nádraží k vhodnému předmětu,
na místo se dostavila hlídka PČR Libčice,
která si agresivní osobu převzala a převzala si
i celou událost k jejich realizaci zadokumentování jako podezření z trestného činu výtržnictví, ke zranění osob nedošlo;
n 14. 5. v rámci hlídkové činnosti kontrolován v ulici U Školky řidič vozidla tov. zn.
VW Golf, který při řízení vozidla držel
v ruce mobilní telefon a telefonoval, při řešení nesouhlasil s přestupkem, a tak bylo
s tímto přestupcem sepsáno oznámení
o přestupku s tím, že bude oznámen příslušnému správnímu orgánu k projednání;
n 14. 5. oznámen nález peněženky s doklady na Tyršově náměstí – uloženo na MP
Roztoky jako nález, proveden pokus o vyrozumění přes strážníky městské policie
v místě bydliště majitelky peněženky, v následujících dnech se dostavila majitelka
k převzetí nalezené peněženky, majitelka
by touto cestou chtěla poděkovat poctivému nálezci;

n 16. 5. v rámci hlídkové činnosti v nočních

hodinách kontrolována v ulici Obránců
míru osádka vozidla tov. zn. Citroën Berlingo – při kontrole zjištěno orientační dechovou zkouškou, že řidič před jízdou požil
alkohol, na místo přivolána hlídka PČR
Libčice, která si událost převzala i s podezřelou osobou k jejich zadokumentování;
n 17. 5. oznámena žádost PČR o asistenci
při zákroku na místě sebepoškození osoby
v domě v ulici Zaorálkova, kdy se osoba
měla bodnout nožem – na místě vozidlo
rychlé zdravotnické pomoci a hlídka PČR
Libčice, která si událost převzala k realizaci
zadokumentování, osoba v péči zdravotníků a po ošetření na místě převezena do nemocničního zařízení;
n 19. 5. oznámeno narušení občanského
soužití v ulici 17. listopadu před objektem
školní jídelny, kdy podezřelá osoba udeřila
poškozenou do ruky a poté z místa odešla,
zadokumentováno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití, provedeno místní pátrání po podezřelé osobě dle
získaného popisu, dalším šetřením se podařilo zjistit podezřelou osobu, podezření
z přestupku oznámeno příslušnému správnímu orgánu, tj. Komisi pro projednávání
přestupků při MÚ Roztoky, k projednání;
n 20. 5. ve schránce důvěry MP Roztoky
nalezena peněženka s osobními doklady
a platebními kartami – uloženo jako nález
na MP Roztoky, cestou MP Praha 4 proveden pokus o vyrozumění majitele, v následujících dnech se majitel dostavil k převzetí nalezených věcí, které mu byly předány;
n 20. 5. oznámen nález horského jízdního
kola zn. Limit v ulici Tiché údolí, nalezené
horské kolo uloženo na MP Roztoky jako
nález, zveřejněno na webových stránkách
MP Roztoky, města Roztoky a Facebooku
– skupina Roztoky;
n 20. 5. oznámeno poškození vozidla tov.
zn. Suzuki v ulici Nerudova – zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako přestupek proti majetku;
n 22. 5. opakovaně v nočních hodinách
oznámeno rušení nočního klidu z prostoru
domu v ulici Šebkova – hlídka opakovaně
na místo, v prvním případě přestupek proti
veřejnému pořádku (rušení nočního klidu)
vyřešen domluvou, při druhém oznámení
na místě zjištěno opět rušení nočního klidu,
přestupek vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 23. 5. ve večerních hodinách hlídce
v rámci hlídkové činnosti oznámila obsluha
BČS MOL v Přílepské ulici, že byla právě
slovně urážena zákazníkem, který se nacházel ještě v prostoru BČS – provedena kontrola tohoto zákazníka, provedeným šetřením zjištěno, že v jednání této osoby  ➔
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se jedná o podezření z přestupku proti občanskému soužití, podezření z tohoto přestupku oznámeno příslušnému správnímu
orgánu k projednání;
n 24. 5. oznámeno porušení OZV města
Roztoky o regulaci hluku, kdy na stavbě
rodinného domu v ulici Zaorálkova docházelo k hluku při práci s elektrickým nářadím – hlídka na místo, skutečně zjištěno
porušení výše uvedené OZV, kontaktována
odpovědná osoba, tato vyzvána k ukončení prací, což učinila, přestupek vyřešen
na místě domluvou;
n 26. 5. žádost o pomoc od oznamovatelky,
které se v ulici 17. listopadu před budovou
ZŠ Zdeňky Braunerové uzamklo vozidlo,
klíčky od vozidla má uvnitř vozidla
a uvnitř vozidla se nachází malé dítě –
hlídka na místo, na místo přivolán HZS,
který provedl odemčení vozidla, dítě v pořádku;
n 26. 5. oznámen nález svazku 3 kusů klíčů
s přívěskem drátěného listu v ulici Masarykova – nalezený svazek klíčů uložen na MP
Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a oznamovatelkou na Facebooku – skupina Roztoky, v následujících dnech
zjištěna majitelka, které byl nalezený svazek klíčů předán, majitelka by touto cestou
chtěla poděkovat poctivému nálezci;
n 26. 5. v rámci hlídkové činnosti v ulici
Masarykova byl hlídkou MP nalezen dotykový telefon zn. NOKIA – nalezený mobilní telefon uložen na MP jako nález, dalším
šetřením zjištěn majitel, majiteli nalezený
MT předán;
n 27. 5. ve schránce důvěry MP Roztoky
nalezen svazek 2 ks klíčů na kovovém
kroužku s přívěskem velkého prstenu s bí-

lým kamenem, nalezený svazek klíčů je
uložen na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky,
města Roztoky a Facebooku – skupina
Roztoky;
n 28. 5. ve schránce důvěry MP Roztoky
nalezena platební karty VISA Moneta –
nalezená platební karta odeslána příslušnému bankovnímu ústavu;
n 30. 5. oznámeny kempující osoby na pozemku střelnice Hubertus a poškozené zařízení tohoto prostoru – na místě zastiženy
kempující osoby, na místo též hlídka PČR,
která si na místě převzala věc jako podezření z trestného činu poškozování cizí
věci;
n 1. 6. v rámci hlídkové činnosti nalezeno
v ulici Braunerova odložené jízdní kolo zn.
Velamos – jízdní kolo zajištěno na MP
Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a Facebooku – skupina Roztoky;
n 1. 6. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezeno pouzdro na drobné s obsahem
drobných mincí – uloženo na MP Roztoky
jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a Facebooku – skupina Roztoky;
n 1. 6. oznámena dopravní nehoda tří vozidel v ulici Za potokem na silnici II/242
za viaduktem směr na Prahu – hlídka
na místo, zajištění místa dopravní nehody,
na místo hasiči a vozidlo rychlé zdravotnické pomoci, dopravní nehodu si na místě převzali policisté skupiny dopravních
nehod PČR Praha-venkov;
n 3. 6. oznámena žádost PČR o spolupráci
po pohřešované mladistvé dívce z Prahy,
která by se dle lokalizace mobilního telefonu
měla nacházet na území města Roztoky –

dle získaného popisu bylo provedeno místní
pátrání a na křižovatce ulic Přemyslovská,
Lidická a U školky byla hlídkou spatřena
dívka odpovídající popisu, při provedené
kontrole byla v dívce zjištěna pohřešovaná
osoba, vyrozuměna PČR Libčice, která si
nalezenou pohřešovanou osobu převzala
k dalším opatřením;
n 3. 6. v rámci hlídkové činnosti v k. o.
Únětice zjištěny dvě tzv. „černé skládky“
odpadu – zadokumentováno, předáno pracovníkům OÚ Únětice;
n 4. 6. opakovaně oznámeno rušení nočního klidu z prostor ubytovny Renova v Přílepské ulici v Roztokách – hlídka opakovaně na místo, zjištěno rušení nočního klidu
z pokoje ubytovny reprodukovanou hudbou, v prvním případě vyřešeno z odpovědnou osobou na místě domluvou a došlo
ke zjednání nápravy, ke ztišení hudby, při
opakovaném oznámení zadokumentováno
a přestupek proti veřejnému pořádku bude
oznámen příslušnému správnímu orgánu
k projednání.
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). Děkujeme předem za spolupráci. 
l

Petr Vevera

ved. str. MP Roztoky

inzerce
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Historický počin – zachráněná kulturní památka

Průčelí vily, květen 2020

Za zdárnou realizaci rehabilitace vily je zapotřebí v úvodu poděkovat místostarostovi
Tomáši Novotnému, který dokázal projekt
prosadit ve vedení města.
Město tak splatilo dluh nejen rodině investorů, ale i sobě samému. Skončilo období zchátralé vily a zanedbané přilehlé zahrady. Mezi vzrostlými stromy se nyní
v plné své kráse pyšní novým kabátem okrové barvy vila čp. 125.
V obnoveném střešním štítě najdeme
vročení, které se vztahuje k pořízení projektové dokumentace ke stavbě od architekta
Josefa Blechy, jenž zakreslil vilu do plánů
v roce 1896. Kolaudace proběhla následující
rok. Vila byla postavena pro továrníka Rudolfa Haurowitze, který byl aktivní v obecním zastupitelstvu a podporoval rozkvět
Roztok, a jeho čtyři syny – Felixe, Ottu, Štěpána Karla a Arnošta. Haurowitzova rodina
žije dnes na různých místech USA, ale
i ve Francii.
Architekt J. Blecha navrhl vilu v konzervativním eklektickém stylu s fasádami čle-

Výřez z plánu J. Blechy, 1896 (SÚ)

červen 2020

něnými mělkými rizality (označení pro
středovou či postranní část průčelí stavby).
Ve vile byly po kolaudaci v roce 1897 dispozičně dva velké letní byty – v přízemí
a v prvním patře. Suterén sloužil jako obslužný prostor. Nová stavba výškou i hmotou přesáhla těsně sousedící starší Haurowitzovu vilu čp. 110. Obě vily byly plně
užívány v letním období, v zimě v nich
dlel pouze domovník. V roce 1940 byly
zabrány Německou říší, po válce připadly
městu Roztoky a sloužily převážně k levnému nájemnímu bydlení. Vinou zanedbané údržby se větší vila čp. 125 ocitla
v havarijním stavu. Město přistoupilo
k její obnově v roce 2016 a o výsledku se
nyní můžete přesvědčit na vlastní oči.
Generální rekonstrukci podle studie
Ing. arch. Tomáše Eflera a následně podle
projektu Projektového atelieru pro architekturu a pozemní stavby, s. r. o., (odpovědný projektant Ing. arch. Tomáš Šantavý), prováděla firma Podzimek a synové.
V ochranné přilbě stavbu po celou dobu
řídil vedoucí projektu Lukáš Vykydal. Zaměřme se dále zejména na odborné řemeslné práce, kterých si všimnete ve vile
na první pohled.
Nejvýraznějším akcentujícím prvkem
hlavního průčelí vily je nárožní rizalit odlehčený částečně otevřenými lodžiemi
a obnoveným novorenesančním štítem.
Zábradlí lodžií, ale též parapetové výplně
některých oken, tvoří balustráda. Jednotícím motivem celé fasády je zdvojená pásková bosáž (plastické vyznačení kvádrového zdiva) uplatňující se na nárožích vily.
Některé prvky historické štukové výzdoby
fasády byly objeveny až po odkrytí novodobých nevhodných omítek. Průčelí krášlí
oblíbené historizující prvky – konzoly
s reliéfy dívčích hlav, ozdobné klenáky či
volutové konzoly a kartuše s písmenem H
– monogramem stavebníka. Díky detailní
práci firmy Pracom, s. r. o., máme možnost spatřit nyní původní výzdobu fasády.
Stejně tak prošly rukama štukatéra Lukáše Sýkory vnitřní omítky – supraporty
u obložek dveří nebo rozety stropních svítidel (nyní částečně zastíněny novodobými svítidly). Dalším dekorativním prvkem opakujícím se v obou vilách jsou
leptaná skla zasazená v oknech lodžií, ale
i ve výplních dveří v interiéru. Tyto a jiné
interiérové dřevěné prvky (např. táflová-

foto: Daniela Vokounová

foto: Daniela Vokounová

O tzv. Haurowitzových vilách se už napsalo v minulosti
mnoho, ať už byl důvodem jejich katastrofální stav, pohnuté
osudy majitelů nebo zahájení generální rekonstrukce.

Obnovená balustráda a táflování v původní jídelně

ní), včetně skleněných okenních výplní,
restaurovala firma OZ VEKRA + Řemesla, s. r. o. Velmi zajímavé jsou zrestaurované dřevěné balustrády ohraničující malé
pódium u oken v původních jídelnách
v obou patrech. Vymezují místo, které
sloužilo zřejmě k chvilce odpočinku obyvatelů vily, strávené s dýmkou či sklenkou
digestivu v ruce.
Zpět vrácena jsou také kachlová kamna,
která zbyla v domě jediná, o jejich dnešní
stav se postaral restaurátor Petr Miklíček,
jenž zároveň ošetřil původní podlahovou
dlažbu. Dřevěné parketové podlahy repasovala a doplnila Dřevovýroba Podzimek.
Vyjmenování všech subdodavatelů by zaplnilo mnoho dalších řádků, což není účelem tohoto článku.
Rekonstrukce je u konce, budeme držet
palce novým nájemníkům, především dětem, aby se jim v domě dobře pobývalo,
alespoň tak jako dětem Haurowitzovým.
Ani sousední starší vile čp. 110 se nevede tak špatně. Samozřejmě na celkovou
rekonstrukci vily nelze vzhledem k prioritám investičních akcí města v této době
ani pomyslet.
Po několikaletém odkladu byla v červnu
2019 zahájena za podpory Ministerstva
kultury České republiky 1. etapa záchranných prací realizovaná firmou GEMA
ART, International, s. r. o., která spočívala
zejména v rekonstrukci vstupního dvouramenného schodiště. Dlouholetým  ➔
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Letecký pohled na obě vily, včetně zahrady

zanedbáním údržby domu došlo k naprostému rozvolnění celé konstrukce schodiště.
Před zahájením prací tak musely být nejdříve vyřezány dřeviny a odstraněny kořeny, které zasahovaly hluboko do konstrukce zdiva. V průběhu jejich odstraňování
bylo zjištěno, že kořenový systém spolu
s následným zatékáním vody do zdiva zcela rozvolnil celou schodištní stavbu. Bylo
proto rozhodnuto demontovat obě ramena
schodiště včetně základů a nástupu horní
rovné části a provést jeho kompletní hmotovou i vizuální rekonstrukci. V současné
době již probíhají práce na rekonstrukci
dekorativní verandy, která byla zhotovena
z vyřezávaných dřevěných polí doplněných
ornamentálním zasklením. Práce probíhají
formu restaurování dochovaných polí doplněných přesnou replikou poškozených
nebo ztracených částí. Před závěrem této
druhé etapy prací bude ještě provedena

i finální úprava štukové vrstvy na zdivu
schodiště v návaznosti na celkovou architekturu parteru stavby.
V této souvislosti je třeba znovu připomenout, že dlouhodobou absencí důkladné údržby došlo k výraznému navýšení finančních prostředků nutných pro opravu
tohoto památkového objektu. Podobnou
situaci lze očekávat i při dalších záchranných pracích této památkově chráněné
vily.
Na tomto místě zveřejňujeme výňatky ze
vzpomínek tehdy devítileté Alice Sievert
(1929, Ph.D., biochemie), dcery Felixe
Haurowitze (1896–1987, profesor imunologie), vnučky Rudolfa H. (1862–1940,
jeho rodině sloužila vila čp. 125), pravnučky zakladatele firmy a stavitele starší vily
čp. 110 Sigmunda H. (1833–?). Korespondence s A. Sievert probíhá od roku 2018,
kdy jsme s její rodinou, která žije od roku

Zrestaurované schodiště vily čp. 110, květen 2020

12
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foto: Daniela Vokounová

Stav schodiště těsně před rekonstrukcí, po odstranění
vrostlé vegetace, 2019

Devítiletá Alice Haurowitzová na zahradě před vilou, 1938

1939 v USA, navázali kontakt. Paní Sievert
velice lituje, že po letitých soudních tahanicích, kdy se jim podařilo získat vily zpět,
je museli stejně darovat městu, protože rodina ztratila přístup do domu (rozhodnutím soudu připadly pozemky městu). Je ale
šťastná, že rodinný majetek bude sloužit
veřejnosti.
V dopisech Alice vzpomíná na dětská léta,
prožitá v Roztokách (přeloženo z AJ) – koupání ve Vltavě nebo procházku do vesnice
s dospělými, kde jsem si koupila těžký smetanový krém na výrobu zákusku se spoustou
„šlehačky“. Léto bylo také obdobím k výrobě
domácích marmelád, vzpomínám si na veslovaní přes Vltavu k sadu, kde jsme vybírali
třešně nebo švestky…
Na spodní zahradě, v místech těsně při
ulici Tiché údolí, jsme si často hráli. Jednou
jsme dokonce uvedli divadelní představení
pro naši rodinu. Tento prostor také sloužil
k zaparkování dvou aut (dědečkův černý sedan Hupmobile, řízený panem Kalmykovem, a auto strýce Štěpána, coupé Dodge)
Obě auta byla používána i v rodinném podniku, na cestu mezi obchodní kanceláří
v Praze a textilním závodem v Hrádku nad
Nisou, poblíž německé hranice.
Vzpomínám si, že dveře z verandy se otevřely do velké centrální místnosti, na levé
straně od ní byla situována ložnice rodičů.
Dětská ložnice by byla na pravé straně, tj.
na straně, která je nejblíže k vile 110. …
Na straně ložnice mých rodičů byl vchod
do obývacího pokoje, z hlavního schodiště,
a dále byla kuchyň. Nepamatuji si nic z bytu
mého dědečka (Rudolf, dispozice bytů byla
totožná) nad námi ani z žádné jiné oblasti
domu. Také si nemyslím, že v našem bytě
byla více než jedna koupelna. Místo toho
jsme se my děti umyly v naší ložnici, kde byl
vždy velký džbán vody a velké kulaté umyvadlo. Není tedy divu, že pozdější rozdělení
(v 50. letech) vily na více menších bytů mělo
za následek nedostatek sociálního zařízení.
Kromě dvou vil si pamatuji i 4 další menší budovy na pozemku. Jednou byla zahradnická chata, která byla blízko ulice, podél
plotu nejblíže k obci, kde zahradník pan
Pavlík žil celoročně (dnes naddimenzovaná
přestavba zahradního domku čp. 465).
Další byl skleník podél druhého plotu,
na straně od vesnice, a vedle toho byl malý
tmavý pavilon, který měl těžký nábytek zdobený vyřezávanými rohy. Později jsem se
od Alfreda Pichlera, vnuka Emmy Pickové,
dozvěděla, že na stěnách byly malby loveckých scén…
Mám však zvláštní vzpomínky na léto
1938. Přestože před námi nikdo z dospělých
nepromluvil o hrozbě německé invaze, všimla jsem si, že došlo k určitým změnám.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Ve všech oknech byly nainstalovány záclony
k zastínění při náletech a moje matka a můj
strýc Arnošt chodili každý večer kolem
domu, aby se ujistili, že okny nesvítí žádné
světlo. Můj strýc Štěpán, který vlastnil dvoudveřové Dodge Coupe, nechal auto upravit
tak, aby v případě nedostatku benzinu bylo
možné použít alkohol ze dřeva (biopalivo).
Můj otec (Felix, profesor imunologie) sloužil jako lékař v armádě Československé republiky, která byla mobilizována v očekávání německé invaze. Moje babička z matčiny
strany Marie Perutzová (dobrovolnice ve vedení Židovského sirotčince pro dívky v Praze), přivezla z Prahy dva sirotky do Haurowitzovy vily, o které si myslela, že bude

bezpečnějším místem než pražský sirotčinec.
Všechny tři – moje babička a dvě dívky –
přišly s plynovými maskami.
Toho podzimu jsme se s matkou a bratrem vrátili do Prahy. Jednoho večera zazvonil zvonek a já jsem se vyděsila, když jsem
spatřila u dveří muže v uniformě. Ukázalo
se, že to byl můj otec, který se vracel ze služby v Československé armádě (na příkaz
po mnichovské dohodě).
Tu zimu byli studenti naší základní školy
(Německá evangelická základní škola) povinni sledovat nepochopitelnou agresivitu německé nacistické ideologie (v osobě Adolfa
Hitlera) a krátce poté nás moji rodiče vzali
ze školy. V té době se můj otec rozhodl při-

Pestré osudy vil v Tichém údolí

foto: St. Bolońský

Po roce 1989 převedl stát (ONV Praha-západ) na město Roztoky několik
vil v Tichém údolí, které byly dosud zapsány na katastru jako majetek
československého státu. Jednalo se vesměs o bývalý židovský majetek.
Většinou, s vnitřními úpravami na menší bytové jednotky, sloužily
k nájemnímu bydlení.  Ve vile Amálka, čp. 155, byl zřízen dům s pečovatelskou
službou, v luxusní vile Alice, čp. 192, byly umístěny městské jesle a mateřská
školka a také sídlo Městského kulturního střediska.

Lenhartova vila čp. 124 v Tichém údolí, zvaná „dům
s kohoutem“, 1976

Restituce a privatizace

Zvrat společenských poměrů vnesl i zásadní změnu do vlastnictví těchto nemovitostí.
Do jisté míry to bylo také tím, že v devadesátých letech převažoval v roztockém zastupitelstvu názor, že město by se mělo těchto
objektů zbavit, aby nemuselo financovat jejich náročnou údržbu a opravu. Některé
domy a byty byly rozprodány v rámci privatizace bytového fondu jednotlivým zájemcům, většinou dosavadním nájemníkům.
Zůstala jen skupina vil, u nichž prodej běžným nájemcům prakticky nepadal v úvahu,
a to zejména z důvodu velké rozlohy přilehlého pozemku, což tento nemovitý majetek
značně prodražovalo. Jako první se podaři-

červen 2020

lo prodat vilu Alice (původně rodiny Sonnenscheinů z roku 1914). V tomto případě
mělo město štěstí, že nový majitel velmi citlivě a nákladně vilu se zahradou zrekonstruoval, takže patří k nejkrásnějším v této
lokalitě. Ještě se podařilo úspěšně, i když
trochu pod cenou, prodat „alpskou“ Trollerovu vilu čp. 105 V Bělině. Horší bylo posléze zjištění, že záměrem nového vlastníka
je její demolice a výstavba nového objektu.
Jsem šťasten, že se nám ho podařilo přesvědčit, že rekonstrukce historického objektu je daleko lepší cesta.
Tzv. lobkovický zámeček, bývalý Nový
mlýn, čp. 10, byl vrácen restituentce žijící
v zahraničí. Později byla v restituci (soudním rozsudkem) vrácena i polovina domu
čp. 155, tzv. Wantochovy vily Amálka.

Do hlavy kupce nevidíte

Bohužel totální prohrou pak byl prodej
nádherného objektu čp. 124 (původně rodiny Lenhartů) renomované realitní kanceláři. Nejenže konečná cena neodpovídala skutečné hodnotě nemovitosti, navíc
realitka zřejmě od samého počátku kalkulovala s odstraněním vily a výstavbou nových bytových domů s cca 30 byty. Výsledek je ten, že již 20 let objekt chátrá, i když
naštěstí ještě ne tak fatálně jako sousední
bývalá restaurace a hotel Maxmiliánka,
z něhož je po čtyřech záhadných požárech
jen ubohá ruina. Také ten prodali restituenti realitní kanceláři.

jmout pozici, kterou mu nabídli, aby vyučoval na lékařské fakultě v Istanbulu. Oba
moji rodiče neměli žádné velké obavy z přestěhování do jiné země, protože neměli potíže s výukou jazyků, a tak se začali učit turečtinu. Krátce nato jsme viděli, jak německé
motocyklové hlídky zabírají oblast kolem
našeho pražského bytu, který byl naproti
hlavnímu pražskému nádraží. Díky tomu,
že moji rodiče pochopili naléhavost emigrace, na kterou se začali připravovat, a respektovali byrokratické postupy a nařízení
o podmínkách vystěhování, jsme se mohli
bezpečně dostat do Istanbulu (a poté v roce
l
1946 do USA). 
Marcela Šášinková

Zašlé „rodinné stříbro“

Městu tak po privatizaci zůstaly prakticky
jen dvě vily, čp. 110 a čp. 125, které si na obrovském pozemku postavila rodina Haurowitzů na konci 19. století. Oba objekty
byly ve špatném stavu, bydlení tam nebyl
žádný luxus; izolace proti vlhkosti a tepelné
izolace prakticky žádné, netěsnící okna
a dveře, takže v zimě vytopit místnosti se
čtyřmetrovými stropy bylo téměř nemožné,
sociální zařízení a veškeré sítě za svou životností. Tak i tyto vily byly nabídnuty
k prodeji. O vilu čp. 125 projevil předběžně
zájem tehdy známý poslanec, vážněji pak
vypadala nabídka jednoho z nechvalně proslulých porevolučních zbohatlíků, který se
rád chlubil tím, že toaletní mísa jeho WC je
pozlacená a po Praze jezdil v americké limuzíně s řidičem. Tomu se ale naštěstí zdálo místo v Tichém údolí příliš opuštěné
a obtížně zabezpečitelné proti nenechavcům i obyčejným čumilům. Z prodeje
na poslední chvíli sešlo a právě v té době
dorazila na radnici i zpráva o tom, že potomci původních vlastníků dodatečně zažádali o restituci. To jsme opravdu nečekali,
protože rozlehlý pozemek už byl zapsán
na město Roztoky. Následovalo několik let
soudních sporů, na jejichž konci byl rozsudek pro město Roztoky. Bylo to však jen
částečné vítězství, obě Haurowitzovy vily
bylo třeba dát do pořádku a na to město nemělo peníze. Až po mnoha letech naplnil
místostarosta Tomáš Novotný obsah vize
skutkem a ve smyslu hesla „kde je vůle, je
i cesta“, se mu podařilo prosadit úplnou rekonstrukci vily, prohlášené předtím kulturní památkou. Stálo to hříšné peníze, ale výsledek je mimořádný. Věřím, že to veřejnost
l
ocení. 
Stanislav Boloňský
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Opuštěný majetek v rukou státu
Obě Haurowitzovy vily v Tichém údolí po skončení 2. světové války osiřely. Část rodiny bývalých židovských majitelů
zahynula v nacistických lágrech, část se zachránila včasnou
emigrací na druhý konec světa.

s občanem Roztok Viktorem Vláškem
a před Vánocemi 1948 se pokusili přejít
„zelenou“ hranici. Pokus se nezdařil, ale
nebyli chyceni, jen se v tichosti vrátili
domů. Na počátku roku 1949 se jim konečně třetí pokus o emigraci povedl, když
přešli zasněženou Šumavou do Bavorska.
Putovali do utečeneckého tábora, kam si
pro Viktora Kašlíka přijel jeho tchán, britský občan. V Anglii se V. Kašlík vrátil
do královského letectva a dále létal na vojenských strojích až do počátku šedesátých let.

Zahájené poválečné restituce „arizovaného
majetku“ Židů posléze zastavil Únor 1948,
po němž se vztah státu k soukromému majetku radikálně změnil. Tento nemovitý
majetek byl vyvlastněn a převeden na čsl.
stát. Po roce 1990 byly tyto nemovitosti
většinou převedeny na obce, na jejichž katastru se nacházely. Tak byly i vily čp. 110
a 125 v Tichém údolí zapsány do katastru
nemovitostí na město Roztoky.

Pomsta režimu

V období válečných let a po vypuzení židovských majitelů se do vily čp. 125 nastěhovali noví „páni tvorstva“ - příslušníci
nacistické okupační správy. S koncem války skončila i tato neblahá éra a vila byla
opět prázdná. Na podzim roku 1945 se
přestěhoval do Roztok pilot RAF mjr. Viktor Kašlík s rodinou, který se krátce před
tím vrátil z Anglie, kde se zúčastnil legendární „bitvy o Anglii“. Vrátil se jako oslavovaný hrdina, ale jeho pobyt v Roztokách vyvolal poněkud rozporuplné
reakce. Na straně jedné zde měl po několika veřejných besedách s občany mnoho
obdivovatelů, na straně druhé ho někteří
skalní komunisté nemohli vystát. Situace
se vyhrotila po Únoru 1948, kdy byl zbaven funkce velitele kbelského letiště a posléze poslán na trvalou „dovolenou“. Někteří sousedé z Tichého údolí ho začali

foto: St. Boloňský

Vila domovem mjr. V. Kašlíka

Viktor Kašlík před vilou čp. 125 v únoru 1990

sledovat a podávat o něm informace, které
ho měly kompromitovat. Viktor Kašlík
využil možnosti, že jeho manželka, kterou
si přivezl z exilu, měla britské občanství,
a již v létě ji spolu se synkem Johnem poslal zpět do Anglie. Pak již jen čekal
na vhodnou příležitost, jak se dostat
za nimi. Domluvil se na společné akci

Lze se oprávněně domnívat, že pokud by se
útěk mjr. Kašlíkovi nepovedl, skončil by
v nejlepším případě na mnoho let v kriminále, pokud by nenásledoval osud jiných
hrdinů druhého odboje, kteří skončili
na popravišti. Nepřímo to dokládá i osud
jeho sestry Miluše Kašlíkové, která byla
v roce 1950 zatčena a odsouzena ve vykonstruovaném procesu na 18 let odnětí svobody, přičemž si „odseděla“ celých 10 let
(byla podmíněně propuštěna v rámci amnestie v roce 1960).
Po majoru Viktoru Kašlíkovi dnes nese
název jedna z nových ulic na Solníkách.


l

Stanislav Boloňský

Před vilou, za vilou
Osud dvou vil, které se po válce dostaly do vlastnictví města,
byl poměrně dramatický až do nedávné doby. Socialismus se
na nich podepsal opravdu krutě: břízolit, stržení ozdobných
štítů, vnitřní parcelace původně noblesních prostor bytů…
Levné nájemní bydlení a džungle kolem. Ani po roce 1989 se
stav nezměnil. Vinou bídné údržby a nedbalé správy popraskalo vodovodní vedení, což jen urychlilo devastaci domu.
Propadla se část stropů v patře, do trámů se chutě zakousla
dřevomorka.
Původní majitelé vznesli restituční nárok
na domy i pozemek. Zatímco pozemky
obec vcelku hladce vyhrála, s vlastními vilami to bylo složitější. Byl to zvláštní, vůči
potomkům rodiny Haurowitzovy ne zcela
spravedlivý spor. Město muselo o majetek,
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ke kterému přišlo řízením osudu a v souvislosti se změnami režimů, soudně usilovat. Uspělo – a bylo jasné, že domy nelze
nechat ve zdevastovaném stavu.
V zastupitelstvu nepanovala nad dalším
osudem vil shoda. Od doby, kdy Stanislav

Boloňský nechal oba objekty v roce 2009
chvályhodně prohlásit kulturními památkami, bylo jasné, že jejich oprava bude
při dodržení požadavků Národního památkového ústavu nesmírně nákladná.

Nelehká cesta k rekonstrukci

Vnímal jsem spolu s několika kolegy ze
Sakury, že věc je třeba řešit. Již v předminulém volebním období jsme v zastupitelstvu, resp. v městské radě, o věci
debatovali, shodu se však najít nepodařilo. Na stole byla varianta prodeje obou
vil, případně prodeje jedné s tím, že
za utržený peníz se opraví vila vedlejší.
Dnešní optikou to byl vpravdě naivní
nápad.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

téma měsíce
Nebylo také jasné, která z budov dostane
přednost. Menší vila, čp. 110, je architektonicky cennější, ale protože byla a je dosud
nepřetržitě obydlena, tudíž v lepším stavu,
dostala přednost oprava větší vily.
Ve volebním období 2014–2018 jsme
po důkladných debatách došli (koalice Sakura a TOP 09) ke shodě na tom, že opravíme vilu čp. 125 a ponecháme v městském majetku i starší objekt, vilu čp. 110.
Do té doby byla stále ve hře varianta prodeje menší vily. Je třeba říci, že prvním
impulzem pro zachování souboru historického nájemního bydlení bylo naléhání historičky Marcely Šášinkové a Tomáše Eflera, autora studie obnovy vil. Událo se
v hospodě U Pětníka, v hluku štamgastů
a v odéru tehdy přípustných cigaret. Oba
dva mne tehdy nekompromisně přesvědčovali o tom, že zachovat soubor cenných
vil v majetku města je přímo svatá povinnost zastupitele… Podařilo se jim to, jsou
to lidé záslužní.
Mně se zase podařilo přesvědčit o tomto
postupu Jana Jakoba a jeho kolegy. Sakura
byla pro jaksi samo sebou.
Nápad podpořila po bouřlivých diskusích
většina zastupitelů. Ti, co byli proti, se snažili všemi silami věc zbrzdit, zhatit, opět
odložit. Oponenti rekonstrukce a využití
vily pro potřeby školky a neziskových spolků byli v tom lepším případě motivováni
jiným využitím objektu (třeba na rezidenční nájemní bydlení), často ale pouze zavilým škarohlídstvím a úpornou snahou potopit šanci na záchranu jedinečné památky.
Veřejnost byla s plánem rekonstrukce
seznámena na zajímavém veřejném slyšení. Zvolený postup zde sklidil většinový
souhlas. Nějakou dobu se pak scházel
malý tým – zástupkyně školek, neziskovek, města. Vzniklo několik dobrých, dnes
již uskutečněných nápadů. Třeba na zprovoznění jedinečných historických kachlových kamen…

Podali jsme několik projektů k různým dotačním úřadům. Vyšel jeden, z prostředků
Integrovaného operačního programu. Nemáme ty dlouhé peníze ještě na účtu, ale
když se zdárně prodereme dotačním byrokratickým houštím, přistane v městské
kase 13 464 000 Kč.
Samotná rekonstrukce památkově chráněné vily byla samozřejmě nesmírně finančně náročná. 56 000 000 korun je obrovská částka. Je za ní ale odvedena dobrá
práce. Ve vile je v přízemí místo pro spolky i pro mateřskou školu. Provoz školky
a Roztoče, vítěze tendru na využití přízemí, bude oddělen a věřím, že obě party najdou při provozu společnou řeč.
Školce připadne zvelebený kus pozemku za domem. Vzniklo tam podle architektonického návrhu dětské hřiště se skvělou
výbavou.
Prostor před vilou bude od podzimu přístupný veřejnosti coby městský park
s pevně danými otevíracími hodinami.
Bude za přesně stanovených podmínek
způsobilý k pronájmu pro pořádání kulturních a společenských akcí.
Výhodou je, že podzemí domu je
od ostatního provozu odděleno, tedy
na toaletu a do šatny je možný přístup bez
průchodu vilou.
Vila bude mít svého správce, kterému
pracovně říkáme vilník. Bude kontrolovat
její stav, večer zamykat zahradu, řešit
drobné provozní závady.

Komu děkovat?

Je to hezká řádka lidí. Některé jsem jmenoval už výše v článku. Děkuji kolegům
koaličním zastupitelům z minulého i současného volebního období. Zní to jako politikum a ono to také trochu politikum je.
Bez jejich odvahy zvednout ruku, bez
toho, že se dali přesvědčit k provedení této
(i na Roztoky) odvážné akce, by dům dodnes chátral.

Velmi oceňuji, že starosta držel slovo a poctivě, bez kliček, hledal peníze potřebné
na rekonstrukci. Nevyhnuli jsme se, jak je
to u oprav starých objektů obvyklé, vícepracím. Občas jsme nad jejich výší stísněně polkli, ale stavební dozor i odborný dohled památkové péče nám byly zárukou, že
peníze vydáváme účelně, v souladu s projektem.
Děkuji kolegům z úřadu Petru Skřivanovi a Ivanu Gollovi. Prvně jmenovaný byl
na stavbě co týden a odvedl obrovský kus
práce, stejně jako Zbyněk Kunt, osvědčený a svědomitý stavební dozor.
Dobrou práci odvedl projekční ateliér
Tomáše Šantavého, řemeslný um předvedla firma Podzimek se svými subdodavateli.
Polírům všeho druhu, jestli je tak s omluvou mohu nazvat, děkuji též. Tři roky
na stavbě doslova žili. Díky i všem, kdo se
snažili o získání dotační podpory. Tomáš
Hurt, Michal Hadraba, Jaroslav Huk…
Všichni spolupracovníci se sem nevejdou.

Den otevřené vily je
na konci června
Kdy se do vily může podívat roztocká a žalovská veřejnost? Ve čtvrtek 25. června,
od 10 do 20 hodin. Bude potřeba si opucovat nohy… a dále všechno uvidíte sami.
Přijďte!
Pásku ale přestřihneme finálně v září.
Termín teprve ladíme. Možná k tomu pozveme i kapelu, bude to přece jen velký
den.
A druhá, menší vila? Vloni jsme nechali
zrekonstruovat schodiště, v současnosti se
pracuje na generální opravě cenné dřevěné
verandy. Tak snad i pro ni nastanou někdy
lepší časy.


l

Tomáš Novotný
místostarosta Roztok
inzerce

Kadeřnictví Heda
Oznamujeme prodloužení pracovní doby od 11. 5. 2020
Václavská 2336, Roztoky
Po - Čt 8:00 - 19:00
Pá
8:00 -16:00
Stříhání:
Dámské komplet
od 230,- Kč
Pánské
100,- Kč
Děti do 7 let
70,- Kč
Tel.: 220 911 835
červen 2020
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Péče o Řivnáč zdárně pokračuje
V loňském roce si zpochybňování přínosů ochranářského projektu na Řivnáči
vynutilo sešlost moudrých hlav z několika úřadů a univerzit. A výsledek? Nejenže naše péče kopci svědčí, ale bez ní by se na něm mnoho vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů neobešlo. V péči o ty, které ke svému životu
potřebují otevřený prostor bez lesa, proto pokračujeme i letos.

Ideálním způsobem, jak zajistit těmto
druhům místo k životu, je kontrolovaná
pastva různých býložravců doplněná mozaikovou sečí a opakovaným vyřezáváním
nových přírůstků dřevin, které mají neutuchající snahu nahradit každou volnou
plochu lesem.
Právě pastva a mozaiková seč je přesně
to, co na Řivnáči děláme. Tři týdny z roku
se tady, pod kontrolou zkušených pasáčků,
pase menší stádo ovcí. Většinu toho, co nespasou, pokosíme. Něco málo necháme
stát, jako bylinné ostrůvky do podzimu
nebo dalšího léta. Tak se má kam schovat
hmyz nebo třeba ještěrky.
Letos jsme díky jarnímu suchu museli
část ploch nechat nespasenou, místo toho
ovce důkladně „pokosily“ trávu v třešňovce, kterou město začalo postupně obnovovat. Až vyrazíte na třešně, nebude jí
do pasu, ale decentně nad kotníky.

Drobné změny v provádění prací probíhají vlastně neustále – aby měla naše snaha
co nejlepší dopad, je potřeba reagovat
na vývoj a aktuální stav vegetace a přizpůsobit se.
Pastva na vrcholových partiích Řivnáče
je už letos ukončená. Do podzimu nás ještě
čeká mozaiková seč trávy a výhonků ostružiníku a křovin, které jsme vyřezali před
několika lety na počátku projektu.

Kromě v úvodu zmíněných odborníků
(z šesti různých oblastí souvisejících s péčí
o krajinu, ochranou přírody i chovatelstvím) projekt schválilo několik úřadů
včetně toho památkového, vliv pastvy
na citlivé druhy průběžně hodnotí botanik
z Univerzity Karlovy a práce pozorným
okem sledují úředníci městského úřadu.
Nově také bohužel městská policie, to když
jsme museli řešit vandalismus zaměřený
proti vybavení našeho spolku. Na odstraňované či prostřílené informační cedule
jsme si už zvykli, záměrné otevírání ohrad
se zvířaty je ale něco, co už je potřeba řešit.
Strážníkům se tímto omlouváme, že se
museli škrábat na kopec, a děkujeme jim
velmi za ochotu a za pomoc.
I přes ty drobné klacky a klacíky pod nohama nás těší, že naše práce v krajině kolem Roztok nese plody, a doufáme, že si
jich – třeba v podobě pestrého a kvetoucího Řivnáče – užijete i vy.
Více informací o projektu a naší práci v krajině najdete na www.spolek-jestrabnik.cz
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Zuzana Richterová
spolek Jestřábník

Kontejnery s logem Klokánka pomáhají Fondu ohrožených dětí
Pokud i v těžké době chcete a můžete pomáhat potřebným, je to snadné. Stačí se
podívat, jestli vám doma ve skříni neleží
nějaké oblečení, které už nebudete nosit,
nebo z něhož vaše děti vyrostly. Když tyto
věci odevzdáte ve městě Roztoky do kontejnerů s logem Klokánka, pomůžete tím
Fondu ohrožených dětí. Odevzdané věci
putují dětem do Klokánků, kromě toho
z každého kilogramu sesbíraného materiálu přispíváme jednou korunou Fondu
ohrožených dětí – Klokánek. Za dobu existence našeho projektu už jsme Klokánkům
kromě materiální podpory pomohli částkou přesahující 1 milion korun, což by se
nepodařilo bez spolupráce s městem a především dobré vůle lidí.
Ve vašem městě naleznete zeleno-červené a modro-červené kontejnery se symbolem klokánka. Lidé do nich mohou odkládat oděvy, spárovanou obuv, kabelky,
hračky či bytový textil v dobrém stavu, nejen v dětských, ale i v dospělých velikostech. V Klokánkách totiž nacházejí útočiště
děti a mládež až do věku 18 let. Věci je nejlepší uložit do igelitové tašky či do pytle,
což zaručí, že nedojde k jejich poškození či
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v České republice, která mají celkovou
kapacitu 322 míst. Děti a mládež v nich
dostanou péči, jež je alternativou ústavního umístění, jenže finanční podpora
Klokánků ze strany státu je nedostačující. I proto před více než deseti lety vznikl
charitativní projekt KlokTex.cz, který se
za loňský rok stal nejvýznamnějším dárcem Fondu ohrožených dětí.
STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ S LOGEM
KLOKÁNKA
n Havlíčkova

x Masarykova
x Levohradská
n Lidická 1036
n Lidická 2250 – Supermarket Tesco
n Na Panenské
n Nad Čakovem
n Obránců míru
n Obránců míru x Najdrova
n Riegrova
n Tyršovo náměstí
n Husova

znečištění. Co se nevyužije v Klokánkách
či v dalších partnerských charitativních organizacích, putuje do zemí třetího světa či
na Ukrajinu.
Projekt KlokTex.cz podporuje všech
15 zařízení Fondu ohrožených dětí



l

Nicole Nouir Křížková
ředitelka projektu

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Férová snídaně – druhý pokus
Milí přátelé, před dvěma měsíci jste zde četli informaci
o tom, co se skrývá pod názvem Férová snídaně. Chystali
jsme se ji uspořádat v květnu
na Mezinárodní den pro Fair
Trade (spravedlivý obchod)
na zahradě Husova sboru. Bohužel situace kolem koronaviru a s ní spojená vládní nařízení nám ji nedovolily zrealizovat.
Byla by však škoda se k této
příležitosti nesejít a myšlenku
spravedlivého obchodu nepodpořit. A tak jsme se rozhodli, že
Férovou snídani uspořádáme
v červnu a budeme doufat, že
se vše bude vyvíjet příznivě,
aby se mohla tentokrát uskutečnit. Zveme vás tedy v sobotu
27. června, v 10 hodin na zahradu Husova sboru (adresa
Jeronýmova 515, vchod vraty z ulice
17. listopadu) ke společnému pikniku – férové snídani. Přineste si to, co rádi snídáte,
a k výrobě doporučujeme použít suroviny,
které mají certifikaci Fair Trade. Např. řetě-
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zec Tesco prodává Fair Trade cukr, kakao,
kávu…, férové banány můžete koupit
na Rohlíku nebo společnost Marks and
Spencer nabízí celou škálu potravin s certifikací Fair Trade. Pokud váháte, co k této

snídani připravit, můžete použít i suroviny lokální (vejce
od místního farmáře, chléb
od pekaře naproti, domácí
ovoce nebo zeleninu). Lokální
suroviny jsou též „čisté“
od dětské práce a vykořisťování farmářů ve třetím světě, což
je hlavní podmínka, aby mohl
výrobek obdržet certifikát, že
pochází ze spravedlivého obchodu. Na zahradě Husova
sboru připravíme místa pro
vaše piknikové deky a najde se
i nějaká ta lavička pro ty, kteří
neradi sedí na zemi. Vítány budou i děti, pro něž máme nachystané omalovánky s tematikou spravedlivého obchodu.
Těšit se můžete na kávu a čaj,
které vám uvaříme, jak jinak
než z Fair Trade ingrediencí.
A my se moc těšíme na setkání s vámi!


l

Kristýna Ptáčková
a tým z Husova sboru
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Gynekologie Roztoky s.r.o.
MUDr Zuzana Kabrhelová
Ráda bych vás upozornila, že ordinujeme v nových prostorách
Obránců míru 2341, Roztoky
(autobusová zastávka U Rybníčku),

tel. 605 346 275,
v těchto ordinačních hodinách:
Po:
7.30–13.00 pouze sestra / 14.00–20.00
Út:
7.30–15.00
St:
13.00–18.00
Čt:
7.30–13.00 / 13.00–18.00 pouze sestra
Pá:
7.30–13.00 Kněževes

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Slavnosti břehů budou slavit 10 let, ale až v roce 2021!
Na dlouho očekávané výročí si bohužel ještě chvilku počkáme… Už teď si můžete do diářů napsat datum 18. 9. 2021,
kdy proběhne 10. ročník Slavností pravého a levého břehu.
Bystrému čtenáři jistě neujde fakt, že mezi
loňským devátým ročníkem a tím jubilejním desátým ročníkem v roce 2021 nám
jeden rok bude chybět. Je to tak a věřte, že
se nám to nepíše snadno, ale vlivem aktuální (po)pandemické situace jsme se
rozhodli vyhlásit malou, řekněme bezpečnostní přestávku a letos desátý ročník
neuskutečnit.

Deset je přece jen deset let a rozhodli
jsme se plně soustředit na příští rok.
Chystáme velkolepou oslavu, kterou břehy ještě nezažily. Maximálně využijeme
čas, který teď přípravě desátého ročníku
můžeme věnovat a posunout ho zase
o kousek dál.
Věříme, že nám zachováte svou přízeň,
budeme se setkávat na našem facebooko-

vém profilu, kam můžete psát i vy, co si
přejete zažít, až se příští rok v září opět sejdeme. Pojďme společně vytvořit pohodové odpoledne plné hudby, milých setkání,
dobrého jídla a zábavy.
Užijte si babí léto a společně napřesrok!
l

Těšíme se na vás.

Daniel Dvořák,
Jan Jakob
a realizační tým

Hotel Academic trochu jinak
Během nouzového stavu nastala situace, která se dotkla
celého světa. Tato změna zasáhla i náš hotel Academic.
Vznikly tak otázky, na které je třeba odpovědět: proč a co
se vlastně bude dít dál, jak to ovlivní Roztoky. S klidným
srdcem vám můžeme sdělit, že se sousedé a občané Roztok
nemusejí vůbec ničeho obávat.
Změna začala velmi pozvolně a neplánovaně. Bohužel s příchodem neočekávané situace, která měla velký dopad na cestovní
ruch, jsme byli nuceni přemýšlet, jak tuto
situaci zvládnout. Každým dnem probíhaly vládní diskuse a změny, které zasahovaly
do našich životů, ať už osobních či pracovních. V neposlední řadě z mnoha změn
v ČR se školy a některé koleje rozhodly
ke kroku, kdy studenti museli opustit své
ubytování a ze dne na den se ocitali v nesnázích, kde budou nadále bydlet. Vzhledem k tomu, že jednatel Academicu má
díky své další činnosti dosah na tyto studenty, rozhodl se rychle jednat a poskytnout studentům ubytování a možnost zůstat v ČR. Studenti tak nadále mohli
pokračovat ve studiu bez překážek.
Neodkladně se v té chvíli začala připravovat a zařizovat opatření, která zajišťují
bezpečnost a ochranu zdraví nejen uvnitř
budovy, ale také pro okolí. Zvýšený kame-

rový dohled, 24hodinová kontrola studentů a jejich chování, ubytování kurátorů
přímo v Academicu, zajištění zvýšené hygieny proti šíření možného virového onemocnění (poskytnutí roušek a dezinfekcí
zdarma) a dohled nad nočním klidem
po 22. hodině.
Uvědomujeme si změnu, kterou mohli
občané pocítit, ale děláme vše proto, aby to
jakkoli neovlivňovalo klidný život v Roztokách. Naopak se snažíme stát se dobrým
sousedem. Za zmínku stojí, co jsme již pro
Roztoky udělali i za těchto krizových časů
a na co se můžeme všichni těšit. Neuzavřeli jsme restauraci a ihned jsme reagovali
na možnost poskytnout pomoc seniorům
možností rozvozu jídla nebo poskytnutím
jídla občanům formou „s sebou“ s krabičkou zdarma, akce se sníženými cenami
(např. zmrzlina za 10 Kč).
Konferenční prostory jsou nadále k dispozici pro veřejnost a terasa je veřejnosti

poskytována pro zábavu a relaxační vyžití
občanů (např. jóga). Dále pracujeme na
zvyšování kvality našich služeb v restauraci LA FAMIGLIA a navazujeme spolupráci
s MÚ Roztoky, kdy poskytneme své konferenční prostory pro důležité akce města
a jejich neziskové společnosti.
Zábava je u nás dále zajištěna bowlingem, který nyní prochází rekonstrukcí
a na nějž se občané Roztok mohou těšit.
Abychom to shrnuli, snažíme se z hotelu
Academic vytvořit centrum kultury a zábavy, kde občané budou moci najít širokou
škálu služeb, od restaurace, bowlingu, zábavy, relax centra, divadla, tance, jógy, vernisáže až po pořádání svateb a oslav.
Klid a příjemný život v Roztokách tak
nebude ničím rušen, přesto pokud by nastala situace, o které bychom měli vědět,
poskytujeme zde kontakt, jehož prostřednictvím se můžete na nás obrátit. Případně
naše kontakty jsou veřejně dostupné na našem webu www.academic.cz
e-mail: info@academic.cz
Věříme, že i v těchto náročných časech si
budeme vzájemnou oporou.
S přáním všem plného zdraví a co nejrychlejšího návratu k normálnímu životu. 

Váš Academic
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Řádková inzerce
n HODINOVÝ

MANŽEL –
tel. 723 424 701
n Nabízím k pronájmu garážové stání v bytovém domě v Přemyslovské 2245, Žalov.
Cena 1300 Kč/měs. Tel. 776 167 467

červen 2020

n Hledám

spolehlivou paní na pravidelný
úklid RD Žalov, 1x týdně. Tel. 603 163 462
n Rodina se dvěma dětmi hledá nový domov ve vysněné lokalitě Roztoky u Prahy.
Koupíme dům se zahradou, i starší, pří-

padně k rekonstrukci. Financování zajištěno. Na odpověď se těší Martin, Eva, Bára
a Janík, tel. 739 546 523,
e-mail: kdedomovnas@gmail.com


l
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Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Drak Šmak ve výstavě Ještě jednu stránku, prosím…

Ještě jednu stránku, prosím…

Když jsme se rozhodli připravit výstavu
o literatuře pro děti a mládež a uvažovali
o vhodném názvu, mnoho z nás si vzpomnělo na vlastní dětství a obvyklé přání, ať
už jsme si četli sami, nebo nám četli před
spaním rodiče. Výstavu jsme pojmenovali
optimisticky, vycházejíce z předpokladu,
že děti čtou rády a od útlého věku si ke knihám a literatuře budují celoživotní vztah.
Výstava sleduje literaturu podle žánrů
a pro každý z nich jsou zvoleny knihy historické i současné, generacemi prověřené
tituly nebo pak ty, jejichž popularitu teprve
prověří čas. Prostor je spíše hernou, která
láká k objevování a hře, ale je zde prostor
i pro čtení a prohlížení knih. Snažili jsme se
vytvořit prostředí, kde se budou návštěvníci cítit téměř jako doma a kde se knihy a radost ze čtení opět stanou přirozenou součástí běžného života každé rodiny.
Výstava je zaměřena primárně na dětského návštěvníka, ale také na rodiče a prarodiče, kteří zde jistě naleznou alespoň jednu knihu, jež je v dětství provázela. Pokud
by se nám podařilo zaujmout i ty dětské
návštěvníky, které o knihy příliš zájem nejeví, naplní se tím naše původní vize, se níž
jsme se do projektu pustili.
Výstava je otevřena od 27. května
do 27. září 2020.

Jan Antonín Venuto

Podtitul výstavy Půvab krajiny středních
Čech na přelomu 18. a 19. století přesně

Jan Antonín Venuto, Hrad Okoř, akvarel, 1821

vystihuje její obsah. Duchovní, umělec
a sběratel Jan Antonín Venuto (1746–
1833) se narodil v moravských Jevišovicích
do původem italského rodu Venutů. Vystudoval jezuitské gymnázium ve Znojmě
a filozofickou fakultu univerzity v Olomouci a ve svých třiadvaceti letech byl vysvěcen na kněze. Jan Antonín Venuto často
cestoval a zaznamenával podobu obcí,
měst, krajiny, hradů a zámků.
Autor vytvořil rozsáhlý soubor akvarelů,
které vznikly nejen na jeho vlastních cestách, ale tvořil je také podle předlohy. Celé
dílo Jana Antonína Venuta je dnes uloženo
v Rakouské národní knihovně. Pro výstavu v zámku jsme zvolili pouze výběr vztahující se k okolí a oblasti středních Čech.
Díky systematičnosti a pečlivosti autora
vznikl poměrně přesný obraz podoby krajiny Čech přelomu 18. a 19. století, který je
cenným topografickým a historickým pramenem.
Výstava je otevřena od 20. května
do 18. října 2020.

Balada pro banditu

Příběh Nikoly Šuhaje loupežníka, inspirovaný románem Ivana Olbrachta, se dočkal
jevištní muzikálové verze v 70. letech mi-

Balada pro banditu, Divadlo A. Dvořáka Příbram

nulého století v brněnském Divadle
na provázku. Málokdo tehdy tušil, že text
napsal minulému režimu nepohodlný a zapovězený Milan Uhde. V roce 1978 byl podle této divadelní hry natočen stejnojmenný film. Od té doby stačili Nikola, jeho
láska Eržika, Mageri, zbojníci, četníci
a další hrdinové příběhu získat nesmrtelnost a písně nesmazatelně zlidovět. Inscenace Divadla A. Dvořáka Příbram se bude
konat v zámeckém parku v rámci Středočeského kulturního léta.
Představení Balada pro banditu se
l
koná 25. června 2020 od 20 hod.
Markéta Urfusová

Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy

Krásná hudba bude znít dál
Společenský život, sport, kultura, vše se
v březnu v Roztokách – stejně jako všude
kolem – zastavilo se zavedením mimořádných opatření. S obavami všichni čekáme, kdy a jak se věci začnou vracet
k normálu. Na červen a září tohoto roku
jsme naplánovali koncerty Filharmonic-
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kého komorního orchestru se sólisty
a s novým a zajímavým programem. Ten
červnový jsme po dohodě s ředitelkou
Středočeského muzea přeložili na poslední listopadovou neděli (29. 11.), zářijový
termín jsme ponechali (20. 9.). Upoutávka v Odrazu a plakáty s informacemi

o programu a účinkujících budou včas
zveřejněny.
Rád bych vás na koncerty touto cestou
pozval a slíbil příjemnou komorní atmosféru v roztockém zámku. Těším se, že se
l
brzy uvidíme a uslyšíme. 
Ivan Pazour

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Výstava fotografií POHYB
Dne 3. června se v 18 hodin za zvuků hoboje a kytary otevřela výstava žákovských
fotografií, kterou uspořádala naše škola
ve spolupráci se Salónem Zdenky Braunerové. Ani covid nás nezastavil, jen trochu
pozdržel…
Výstava fotografií POHYB ve 26 velkoformátových obrazech zobrazuje vše s pohybem spojené, ať už se jedná o mechanický, metafyzický nebo psychický pohyb.
Vystavované práce jsou výsledkem čtyřměsíčního zkoumání individuálních témat
od nekonečného proudu vozidel po silničních tepnách až po zamyšlení se nad nezastavitelným tokem času.
Výstava je veřejnosti volně přístupná, její
instalace je umístěna na plotě školy kolem

vchodu ze Školního náměstí a my vás srdečně zveme k její návštěvě.
Vedoucím fotokroužku i fotografických
dílen, tím, který naše žáky vedl, byl jim
rádcem, pomocníkem i kamarádem, a kterému bychom tímto rádi poděkovali, je
mladý roztocký fotograf Attila Zinčak. Pod
jeho vedením vzniklo v kroužku i během
dílen zajímavých prací více, těšit se na ně
můžete celé léto, ke zhlédnutí budou na výstavě chystané na přelom srpna a září
na půdě Středočeského muzea v Roztokách. Děkujeme také všem, díky kterým
bylo možné tento projekt uskutečnit, za finanční podporu z programu Dobré sousedství děkujeme Letišti Praha. 
l
Jitka Ramdanová

Městská knihovna informuje

Nabízíme vám výběr z novinek, zapsaných do fondu městské knihovny během měsíce května 2020.
Pro děti

Todd-Stanton, J., Marcy a hádanka od sfingy
Anquetil, S., Únikovka: Tajuplný ostrov
Fišarová, M., Kanálníčci
Edgar, S., 42 dnů
Beletrie

Ferrante, E., Příležitostné nápady; Temná
dcera
Lukášková, M., Vlaštovka v bublině
Třeštíková, R., Foukneš do pěny
Starnone, D., Tkaničky
Vondruška, V., Vídeňský sen
Dvořáková, P., Vrány
Caplin, J., Pláž v Chorvatsku

Lapena, S., Jeden z nás
Cantor, J., V jiné době: ani válka nedokáže
vzít lásku a naději
Lednická, K., Šikmý kostel
Detektivky

Hunter, C., Někdo blízký; V temnotě
Weawer, T., Nikdo není doma
Pullar, E., Papírové panenky
Naučná

Letní otevírací doba 
(1. 7. – 31. 8.):

Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

12–18
9–15
ZAVŘENO
12–17
ZAVŘENO

Informace můžete zjistit osobně v knihovně, na webu knihovna.roztoky.cz a facebook.com/MKRoztoky


Čornej, P., Jan Žižka
Pöslová, B., Tolerantní výchova
Green, J., Stromy: jejich kouzlo a tajemství
Jelínek, M., Vnitřní svět vítězů

l

Za městskou knihovnu

Tereza Náhlovská

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – červen–červenec
13. 5. – 1. 11.

V zahradách Tichého údolí – výstava, komentované vycházky

Zahrada Braunerova mlýna,
Riegrova čp. 5

20. 5. – 18. 10.

Jan Antonín Venuto – Půvab krajiny středních Čech na přelomu 18. a 19. století.
Výstava

Středočeské muzeum, Roztoky

27. 5. – 27. 9.

Ještě jednu stránku, prosím – hravá výstava o dětské knize

Středočeské muzeum, Roztoky

21. 6.
Ne

Zahradní slavnost – zveme vás na nejzahradnější zahradní slavnost,
více na www.roztoc.cz  Od 10.30 do 21.00 hod.

Sdružení Roztoč

27. 6.
So

Férová snídaně.
Od 10.00 do 11.00 hod.

Zahrada Husova sboru,
Jeronýmova 515

13. 5. – 1. 11.

V zahradách Tichého údolí – výstava je instalovaná v na zahradě Braunerova mlýna,
komentované vycházky. Více na www.muzeum-roztoky.cz

Středočeské muzeum, Roztoky

1. 7. – 10. 7.

Tvůrčí prázdniny 2020 – letní pobyt pro děti,
více na www.roztoc.cz

Sdružení Roztoč

4. 7.
So

MS Hubertus zve na Dětský den s myslivci – zápis do soutěží od 8.30 do 9.30 hod
do věku 12 let, občerstvení zajištěno. Od 8.30 hod.

Střelnice na Holém vrchu

27. 7.
Po

Cirkus pod širým nebem – letní vícedenní workshop.
Více na www.roztoc.cz

Sdružení Roztoč

červen 2020
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Evoluce
Před více než čtyřiceti lety jsem se s rodinou přistěhovala do Žalova a měla jsem
pocit, že jsem na konci světa. Vedle našeho domku byly už jen pole a louky a pak
zase pole a zase louky a prašná silnice, která se občas proměnila v bahnitý potok,
prostě byla jsem uprostřed vytoužené přírody. Lidé se zdravili, nejen ti, kteří se
znali, komunikovali spolu a pomáhali si.
Byla jsem tak nadšená, že mi ani nevadilo,
že když pršelo, cesta před našim domem
se nedala projít, aniž jste se bořili po kotníky do bahna. Na cestu k autobusové zastávce jsme si obuli gumové holínky, v autobuse si nazuli čisté boty a holínky jsme
si nesli sebou do práce, abychom na cestě
zpátky tento proces zopakovali v opačném pořadí.
V té době byly v Roztokách dvě, Pražanům velmi známé restaurace, které jsme
navštěvovali ještě dříve, než jsme zakotvili
v Žalově. Byla to Zámecká restaurace, která zaujímala prostory dnešní vrátnice a infocentra v roztockém zámku. Chodilo se
tam na nějakou specialitu, ale už si nepamatuji, co to bylo. Ale pamatuji si, že tam
byl moc příjemný personál.
Druhá velmi známá restaurace byla
Maxmiliánka. Restaurace pojmenovaná
podle Maxmiliána I. Mexického, bratra rakouského císaře Františka Josefa, nenabízela jen příjemné posezení, ale každý pátek
nebo sobotu se zde pořádaly diskotéky,
které uváděl a hudbu pouštěl diskžokej
Petr Salava, zakladatel známého fotbalového klubu herců a zpěváků Amfora (Amatérské fotbalové rarity).

Diskotéka končila někdy ve 3 hodiny ráno
a pak, za vlahých letních nocí, při svitu měsíce, jsme se šli vykoupat do Únětického
rybníka – to byla ještě v rybnících čistá
voda.
Dnes jsme se posunuli o mnoho let kupředu a z toho, co jsem výše psala, vlastně
nezůstalo nic. Vývoj nezastavíš. Po sametové revoluci se rozpoutal stavební boom. Stát
začal lidem vracet pozemky, lidé, kteří si
začali říkat developeři, tyto pozemky vykupovali a bez velkých problémů získávali povolení ke stavbě nových domů a celých satelitů na orné půdě kvality I. třídy. Můj pocit
žití na konci světa se jaksi rozplynul. Z jedné strany desítky rodinných domů, jeden
jako druhý, z určitého pohledu jako paneláky naležato, z jiného pohledu jako kasárny,
z druhé strany místo tradičních rodinných
domků vysoké čtyřpodlažní bytové domy.
Už nechodíme bahnem k autobusu, máme
asfaltovou silnici a vydlážděné chodníky
na takové ploše, že nám dovolují při silných
deštích zachycovat vodu v žalovské křižovatce. Chodit po kotníky ve vodě je možná
lepší než po kotníky v bahně.
Přece nám však ještě trochu neporušené
přírody zbylo, díky zarytému a tvrdohlavému postoji jedné naší spoluobčanky, která
obdivuhodně odolala všem lákavým nabídkám a svůj pozemek mezi vodárnou
a vilovou zástavbou při ulici Přílepská neprodala. Ten se po třiceti letech neudržování stal rájem menších i větších živočichů,
ptáků a hmyzu. V územním plánu byla tato
oblast označena jako biokoridor a my starousedlíci jsme to ocenili. Začíná se nám
však v této oblasti rodit podivný nešvar.
Tento divoce zarostlý pozemek začíná být
provrtaný uličkami jako ementál. Někteří

noví spoluobčané vyvážejí na pozemek
vše, co se jim nehodí při úpravách svých
domů nebo zahrad. A nijak se tím netají.
Zcela veřejně si upraví nájezd na obrubník,
aby se jim lépe s kolečkem jezdilo. Mnozí
z nás si stále ještě myslí, že otevřený nebo
neoplocený pozemek mohou využívat jako
skládku. Úcta k soukromému majetku,
k přírodě, k sousedům stále schází. V Americe bychom si to dovolit nemohli. Jen jednou jsem v Americe sjela ze silnice na zarostlý pozemek, abych… a bylo to
ponaučení pro celý život. Byla jsem ráda,
že mi zadní část těla zůstala bez broků.
Na takové lekce bychom měli posílat občany nerespektující soukromé vlastnictví. Paradoxem je, že zákon ukládá majiteli pozemku udržovat pozemek v pořádku
a případný nepořádek musí na vlastní náklady odstranit. Co tomu říkáte vy, co se
zasluhujete o znečištění pozemku staré
paní? Nestydíte se?
Proto tímto vyzývám všechny občany
bydlící v okolí vodárny, aby přestali vyvážet svůj odpad na cizí pozemky. Dopouštíte se tím porušení zákona o odpadech
a zákona o vlastnictví. Velmi dobře fungující sběrný dvůr máme, co by kamenem dohodil.


l

Děkuji a přeji všem hezké léto.
Eva Sodomová
zastupitelka za
Cesta pro město

Nové sportoviště na Tyršáku?
Když jsem byl malý kluk, měly Roztoky tak 3,5 tisíce obyvatel a s kapacitou
sportovišť nebyl žádný problém. Sice jsme si s fotbalisty mohli nechat zdát
o kvalitě nynějšího pažitu, ale zase jsme měli tréninkové hřiště v Žalově. Sice
jsme na atletice neměli tartanovou dráhu, zato nás chodilo pět a půl, takže
na nás měl pan Tomiška dost času. Na basket se chodilo do tělocvičny každý
víkend prakticky bez omezení. V zimě tehdy ještě občas mrzlo, na hřišti byly
mantinely, takže se chodilo bruslit. Jen ten bazén tu nikdy nebyl. Teď ho má
většina lidí na zahradě.

Na posledním zastupitelstvu Martin Švarc,
starosta Sokola, přišel s žádostí, zda by
město nedotlačilo chybějící část finančních
prostředků na spoluúčast k dotaci
na beachvolejbalové hřiště a další věci. Respektive město nic Sokolu nedává, ale
předplácí si nájem – volné hodiny pro veřejnost a školu v areálu. Něco dají sponzo-
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ři, něco členové, něco snad dokonce jednota. S ODS jsme byli pro. Za mě super
záměr. Při té příležitosti Martin představil
i změny, které chystá Sokol a fotbalisti
v areálu u náměstí, protože dole u šraněk
na cvičáku nakonec tréninkové hřiště fotbalu zatím nebude. Přeložky sítí, které tam
má dráha, by byly neúměrně drahé a ruku

na srdce – dělat tam hřiště je celkem blbost
nebo minimálně z nouze cnost. Už vidím
ty kolony aut pod lukešákem, což je jedna
z mála lesních cest, kam by se s auty fakt
nemuselo, a moc nevěřím, že by se to
v dnešní době drželo. Za komorou jezdí
auta i přes zákaz vjezdu.
Po Novém roce jsem se díval na stránky
Sokola a zjistil jsem, že mají stop stav pro
malé děti. To mě trošku překvapilo. Přiznám se, že jsem to vůbec netušil, a člověk
víc řeší věci, až se ho samotného týkají.
Lépe řečeno mých dětí. Tak teď budu asi
s mladým dál běhat sám, dokud mu budu
stačit. Po zastupitelstvu mi Martin Švarc
potvrdil, že fakt není kde a není s kým...To
mě přivedlo k následujícímu návrhu.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Já už delší dobu přemýšlím, co s Sherwoodem nad serpentinou na Tyršově náměstí.
Sice se plánují drahé studie na celý park,
nic se však neděje. A teď na to asi nebudou
ani peníze. Park na náměstí bych nechal
víceméně, jak je, mlatové cesty, lavičky. Jen
bych se zamyslel nad tím, co tam roste
a jak se o to město stará. Hřbitovní křoví
nad serpentinou už dosahuje značných
rozměrů a do těch míst se už odváží jen
party mladých, co mají pro strach uděláno.
Snad by mi odpustili, kdyby se kus pozemku 20 x 40 metrů nalepený na plot Sokola
(na obrázku ohraničeno červeně) pronajal
Sokolům za symbolický peníz a vzniklo zde

zatravněný. Ale to je věcí veřejné debaty.
Přijde mi vhodné, aby sportoviště byla cca
u sebe. Dělat něco třeba v areálu bývalého
Barumu je samozřejmé možné, ale je třeba
myslet na provoz, nějakého správce, sprchy a podobně.
Požádám sportovní komisi města, aby se
k nápadu vyjádřila, a uvidíme, třeba se to
l
ujme. 
další hřiště – eventuálně by se mohlo i spojit s hřištěm v areálu, které bude aktuálně
procházet rekonstrukcí povrchu. Park by
to nezměnilo, klidně bych nechal plácek

Roman Jandík
zastupitel ODS

Ušetřené statisíce
Jak nás v minulém Odrazu informovalo
vedení města – čeká nás ekonomická krize. Nastal čas zvážit stav městské kasy
a zejména schválení výdajů, které dostanou zastupitelé na stůl v rámci rozpočtových opatření. Veřejnost byla seznámena
s budoucími finančními závazky, resp.
dluhy, které se zcela evidentně promítnou
i do dalšího volebního období. Věcně shrnul sumu závazků města zastupitel Roman
Jandík ve stejném čísle městského zpravodaje (č. 5 / s. 16). Je zapotřebí zvážit každý

záměr, byť se jedná třeba o veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie – to
znamená do 1 milionu korun. Jsme rádi,
že se podařilo ušetřit alespoň 100 000
za nerealizovaný altán v parku a nedávno
téměř 500 000 na akci vodní hrátky
v městském parku v Tichém údolí. Oba
záměry se jistě podaří v budoucnu dále
rozvíjet i na základě potřeb a komunikace
s občany. Otázka koncepce městského
parku s vodním prvkem je určitě výborný
nápad, ale je třeba jej řádně projednat,

upravit stávající studie a pak realizovat
jako celek, nikoliv obráceně. Ovšem je to
otázka několika dalších let. Teď budeme
rádi za základní údržbu parku sekáním
trávy a náletových keřů. Ostatně dendrologický průzkum byl na tomto místě proveden a zaplacen. 
l
Marie Dvořáková
Marcela Šášinková
zastupitelky
Společně PRO Roztoky a Žalov

Online výuka – velká výzva pro učitele, děti i rodiče
Mgr. Václav Krámek ml., můj spolužák z MFF UK, pracuje
na pozici zástupce ředitele školy na Praze 2. Bylo pro mne
fascinující sledovat, jakým způsobem bylo možné držet
kvalitu výuky v posledním složitém období, a bylo mi ctí
mu radit, neboť tam, kde pracuji (velká globální společnost),
je pro personalistiku online vzdělávání „denním chlebem“.
Dovolím si sdílet některé zajímavé body i se čtenáři
roztockého časopisu Odraz.
Základní otázka pro školu byla – „Jak
učit?“ Rozhodli se pro technologii Microsoft Teams, která je, stejně jako celý balíček
MS Office, díky MŠMT pro všechny školy
a studenty zdarma. V kolektivu měli učitele, kteří se v systému orientovali lépe, někteří méně, ale již na začátku druhého týdne byli schopni zahájit online výuku.
S tím úzce souvisela druhá otázka –
„Kdy učit?“ Všechny standardní rozvrhy
mohli učitelé zahodit a díky Teams mohli
použít funkci kalendáře. Každá třída měla
svůj vlastní kalendář, a tak mohli učitelé
operativně „zabírat“ prostor ve výuce vy-
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braných tříd a ostatní učitelé i vedení školy
vidělo, co se ve které třídě děje.
Poslední otázka k téměř dokonalé výuce
byla – „Co učit?“ Samozřejmě některé metody s online dobou vzaly zasvé. Jak to
bývá, každá podobná situace se dá vzít jako
příležitost naučit se něco nového. A musím
smeknout pomyslný kloubouk před učiteli,
kteří zvládli skvěle technologie Google
Forms pro zadávání testů a kvízů, Kahoot
pro zábavné testy a interakci mezi prezentujícím a dětmi.
Samozřejmostí je také vědět o užitečných funkcích technologií využívaných při

výuce. Ačkoli se to zdá jako drobnost,
funkce „ztlumit všechny posluchače“ jedním kliknutím je velice praktická a výrazně zvyšuje uživatelský komfort a efektivitu
online přenosu. Prezentující ani posluchači nejsou vzájemně ničím rušeni (např.
hlasy ostatních členů domácnosti, zvukové
oznámení, že pračka doprala…) Prakticky
bezedná knihovna rad a tipů na internetu
a sociálních sítích se stala zdrojem inspirace, jak co nejefektivněji konkrétní technologie v online výuce využívat.
Také rodičům měli zástupci školy v dobře fungující online výuce možnost prezentovat, jakým způsobem výuka probíhá
a jaký „závazek“ ve výuce dětí na sebe vyučující berou.
Na závěr bych rád poděkoval vyučujícím
i na škole v Roztokách, kteří zatli zuby
a vrhli se do oblasti online výuky. Rodičům
l
tento jejich přístup pomohl. 
Mgr. Martin Matas

člen Rady školy ZŠZB, Globální
projektový manažer pro personalistiku

23

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Jak se učí v době koronavirové
Od 11. března byly kvůli koronavirové hrozbě náhle uzavřeny všechny školy.
Nikdo s touto situací nepočítal a nikdo na ni nemohl být připraven. Co teď?
Co budeme dělat? Jak dlouho bude škola uzavřená? To byly otázky, které si
každý z nás pokládal, a nikdo nám na ně nedal žádnou odpověď. Vše bylo
takříkajíc ve hvězdách. MŠMT nemělo žádný manuál v záloze, kde by bylo
jasně a přesně stanoveno, jak se vede distanční výuka. Všichni jsme byli náhle
postaveni před velkou výzvu a překážku – jak pokračovat dál?

Nebyla to práce snadná – rozmyslet si
uspořádání učiva, připravit si výukové materiály pro potřeby online výuky a najít si
cestu, jak se svými žáky zůstat v kontaktu
i nadále. Do toho všeho navíc odpovídat
na četné dotazy žáků i rodičů a sledovat
aktuální vývoj dění a nová a stále a stále se
aktualizující doporučení z ministerstva.
Učitel je ten, kdo učí, ale i on sám se učí.
Současná doba nám nabízí řadu moderních technologií, jež nám mohou pomoci
s vedením výuky na dálku. Všichni učitelé
se tedy také začali učit s těmito moderními
a prosazovanými technologiemi pracovat.
Nebylo to jednoduché během chvilky si
osvojit určitou komunikační technologii,
pomocí níž lze okamžitě vyučovat na dálku. A musím říci, že ani pro děti to nebylo
snadné a určitě neplatí tvrzení, že každé
dítě umí s počítačem lépe než dospělý. Učitel se tak navíc stal i IT poradcem svých
žáků. S mnoha (podobnými) problémy se
potýkala nepochybně i většina rodičů.
Takže jak vypadá takový klasický den
spousty učitelů v této době?
a) Den předem si musíme rozmyslet svůj
postup na výuku – např. tvorba výukových
materiálů (pracovní listy, prezentace, najít
vhodná videa, kde se bude mluvit cizím jazykem apod.), se kterými budou děti během týdne pracovat. Je nutné si v této souvislosti uvědomit, že online výuka se nikdy
nemůže ve všech aspektech srovnávat
s prezenční výukou.
b) Během dopoledne se spojit se svými
žáky pomocí videohovorů a snažit se
s nimi mít alespoň trochu běžnou hodinu.
Avšak naše osamocené sezení před blikají-

cími obrazovkami počítačů nám naši společnou hodinu ve třídě nemůže nikdy plně
nahradit a téměř nikdy se stejně nesejdeme
všichni.
c) Po skončení videohovorů (tak cca kolem poledne) si učitel otevře úkoly a práce
svých žáků a pustí se do jejich opravování,
což dá také zabrat, a zkrátka není nad červenou propisku. Zkuste si i vy sami někdy
doma něco zakroužkovat obyčejnou propiskou a pak něco, třeba i opakovaně zakroužkovat či podtrhnout na počítači.
Počítejme, že průměrná třída má 25 žáků.
Zkontrolovat práci žáků např. v hlavních
předmětech Čj, M, Aj týdně se rovná minimálně při plném úvazku kontrole více než
125 prací. Navíc se snažíme žáky motivovat
v jejich práci, takže k zpětné vazbě například ještě připíšeme, kde se žák zlepšil a co
se mu povedlo. A pak tu máme notorické
zapomnětlivce, kteří se opožďují s odevzdáváním úkolů, kterým také píšeme a píšeme
opakovaně upomínky a připomínky, že nesplnili ten a ten úkol a co jim ještě chybí
k vypracování. Plus o konání či nekonání
daného žáka ve svém předmětu ještě kontaktovat třídního učitele. Je to zkrátka kolotoč. Opravuje se a opravuje a odpoledne se
chýlí ke svému konci.
d) Vpodvečer ještě zadat známky či znaky udělal/neudělal do Bakaláře a pracovní
den snad bude brzy u konce. Jak je vidět,
pracovní doba učitele zajišťujícího distanční výuku může zabrat téměř celý den.
Neměli bychom zapomenout zmínit také
pedagogy, kteří od 11. května docházejí
do školy, aby připravili žáky devátých ročníků na přijímací zkoušky. Tito učitelé ve-

dou jednak prezenční výuku ve škole, ale
také u počítačů doma dále pracují v režimu
online na distanční výuce, jejíž proces je
popsán výše. Od 25. května se mohli do lavic také vrátit žáci 1. stupně a za chvíli nastoupí na konzultace i 2. stupeň. I zde pedagogičtí pracovníci musejí zvládnout
vyučovat prezenčně a zároveň vést distanční výuku se žáky, kteří do školy nechodí.
Tento způsob výuky ovlivňuje i náš rodinný život, uvědomte si, že i my jsme také
jen lidé, a ne roboti, kteří jsou k dispozici
na síti 24 hodin denně, a kromě role učitele
jsme sami rodiči, manželi či partnery dalšího živého tvora v domácnosti.
Výhodou distanční výuky může být fakt,
že rodiče mohou být mnohem více zaangažováni do vzdělávání svých dětí. Mohou si
všímat, jak se jejich dítě učí, co ho baví, co
mu jde a v čem má naopak nedostatky.
Možná by bylo pro některé rodiče zejména
starších žáků zajímavé sledovat, jak online
hodina (videohovor) vypadá. Může být
svědkem toho, že učitel se snaží vysvětlovat
látku a mluví do tmavé obrazovky s minimální odezvou žáků, zatímco děti s vypnutým mikrofonem i kamerou během vysílání jedí, chatují a debatují o tématech mimo
probírané téma, někdy mohou hrát online
hry, komunikovat na sociálních sítích...
Občas se učitel nedopatřením stane nechtěným svědkem některých zvláštních
debat a situací. Zde vyvstává (řečnická)
otázka, nakolik tyto situace staví učitele
do důstojné pozice...
Ale což, některé nápady nelze brát příliš
vážně (určitě ne v nouzovém či krizovém
stavu) a už se těšíme, až si zpříjemníme večer čtením příspěvků třeba na Facebooku
ve skupině města Roztoky a dozvíme se,
proč jsme například nevyužili metodu hologramu pro paralelní vyučování ve dvou
třídách zároveň… Počty jsou zkrátka počty a podle nastaveného magického čísla
15 se paní třídní učitelka/učitel zatím naklonovat nedá.
l
Podněty a postřehy ze školy zpracovala
a sepsala
Petra Červinková

Školská rada za časů koronaviru
Tenkrát za časů covid-19… To byla doba. Jednou se tomu
možná zasmějeme. Ale teď opravdu není důvod k smíchu…
To byla doba. Školská rada se v té době sešla celkem pětkrát (ze zákona má povinnost dvakrát do roka), z toho dvakrát online – vyzkoušeli jsme 2 různé platformy.
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Zjistili jsme, že každému vyhovuje jiná,
každý je zvyklý pracovat jinak…
Nervozita z nových věcí a nejistota se
podepsaly na průbězích všech našich

jednání. Zejména pokud jsme rozebírali
„stížnosti“ a připomínky rodičů, i když
řešení stížností školským radám ze zákona nepřísluší. Přece jenom zastupujeme rodiče, pedagogy i zřizovatele, a proto se snažíme za všech okolností hledat
tu nejlepší cestu, která samozřejmě ne-
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musí být zároveň nejkratší a nejjednodušší.
Bylo to zajímavé, obohacující i vyčerpávající. Pro všechny. Pro nás rodiče, pro pedagogy, pro žáky. Zjistili jsme, že se máme
stále co učit. Ano, my všichni. Včetně
MŠMT, které chrlilo provozní manuály, jež
byly pouze doporučením, ale nikdo nikdy
nevěděl, co je opravdu „směroplatné, viď,
Máňo“…
Osobně jsem si čas s mými dětmi užila.
Ale pracovní závazky jsem doháněla
po nocích, kdy děti spaly. Těším se
na prázdniny, až si odpočinu, až se konečně normálně vyspím.
V době uzávěrky tohoto čísla: Škola
„Cihelna“ má své základy. Máme přijato
125 prvňáčků – zatím. Dnes (4. 6.) probí-

hají přijímací zkoušky na střední školy
z angličtiny a následující týden to už bude
zajímavější. Probíhá distanční výuka. Žáci
prvního stupně se mohli vrátit do lavic
dle šíleného provozního manuálu MŠMT.
Deváťákům paní ředitelka chystá poslední
zvonění. MŠMT oznámilo, že přes léto vypracuje aktualizaci školského zákona, která bude s krizovým scénářem à la covid-19
a s distanční a online výukou počítat
i do budoucna – sestavuje expertní tým
profesionálů ze všech úrovní školství
(od MŠ do VŠ).

přicházívá.“ Proto přeji všem deváťákům,
aby se dostali tam, kam si přáli, žákům, aby
s vysvědčením nepřišel žádný hrom, rodičům konečně odpočinek a pedagogům
dvakrát tolik.
Všem přeji krásné nadcházející léto!
Bezkoronavirové…


Máme za sebou skoro první červnový týden a blíží se nám konec školního roku
2019/2020. Taky se vám zdá, že ten čas tak
neúprosně letí? Pranostika praví: „Často-li
se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom

l

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

Anonymy a falešné profily, kyberšikana
V dřívějších dobách, kdy ještě neexistovaly pevné linky ani
mobily, počítače a maily, měl člověk jen pár možností, jak
někoho o něčem informovat, něco mu sdělit. Mohl dotyčného
osobně navštívit, požádat někoho jiného o vyřízení vzkazu,
nebo napsat dopis.  
S rozvojem jiných komunikačních prostředků (nástupem telefonů, mobilů, mailů
a v neposlední řadě sociálních platforem)
popularita dopisů značně klesla. Když chce
někdo někomu něco sdělit, jednoduše vezme mobil a zavolá nebo naťuká zprávu
(často s pomocí zkratek, emotikonů, předvolených textů). Nelze pochybovat, že tento způsob komunikace je rychlejší, o kvalitě bychom mohli dlouze polemizovat.
Bohužel rozvoj komunikačních nástrojů
nevymýtil druh textů a komunikace, která
se používala od nepaměti. Texty, o kterých
je nyní řeč, nikomu neudělají radost,
v podstatě ani nic zásadního nesdělí, zato
každého pořádně znepokojí a vyděsí, nebo
minimálně nasadí brouka do hlavy. Jejich
pisatelům jde v podstatě často o stejnou
věc – ublížit, poškodit buď samotného adresáta, nebo někoho či něco jiného. Jedná
se o anonymní texty, falešné profily převážně na sociálních sítích apod.
Odpověď na otázku, proč vlastně lidé
píší anonymní texty a schovávají se za falešné profily, je velmi jednoduchá. Pisatel
zkrátka nechce prozradit svou pravou
identitu. Ačkoli jsou jeho slova často silná,
až agresivní, osobnost autora je naopak slabá a nezralá, velmi často se jedná o manipulativní až psychopatické osobnosti. Ta-
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kový člověk se snaží dosáhnout toho, aby
se nikdo nedozvěděl, že právě on je autorem textu, potřebuje se schovávat. Velmi
často si tito lidé vytvoří falešný profil k vyřizování účtů, ve snaze ovládnout situaci,
dokázat si vlastní moc, manipulovat ostatními, dosáhnout (nátlakem) svého cíle.
Člověk se může chtít tímto způsobem někomu pomstít, zastrašit ho nebo mu vyhrožovat.
A proč je vlastně na stánkách časopisu
Odraz otištěn tento text, který pojednává
o tématu poměrně známém a často diskutovaném? V nedávné době se i u nás v Roztokách objevil Ing. Jan Vaněk. Člověk, který vzbuzoval důvěru jednak (možná) svým
titulem, ale zejména tím, že se označoval
jako rodič žáka zdejší ZŠ. Tvrdil, že má
snahu „pomáhat“ a měnit věci v Roztokách
k lepšímu. Byl aktivní na sociálních sítích,
ve vznikajícím Klubu rodičů a jiných diskusních skupinách, kontaktoval (elektronicky, nikdy ne osobně) ostatní rodiče, pedagogy i vedení školy, zastupitele, pořádal
online průzkumy, dokonce byl autorem
petice za odvolání vedení školy… Osobní
setkání (byl mj. pozván na jednání školské
rady) odmítal, stejně jako nebylo možné
spojení jiné než prostřednictvím e-mailu či
sociálních sítí.

Všechno zní hezky, do doby, než zjistíte, že
se jedná o falešný profil „rodiče“, který neexistuje. Jeho snaha „pomoct“ se proměnila v potřebu školu občas „zlobit“ (dle jeho
vlastního sdělení). Falešný profil na Facebooku, falešná e-mailová adresa. Mnozí
Roztočáci ho měli na Facebooku v přátelích, ale nikdo ho neznal – fotografie stažená, jméno vypůjčené….
Jak máme učit naše děti v rámci preventivních programů týkajících se sociálních
sítí a bezpečnosti na internetu, když roztocký občan a zároveň rodič spolužáka našich dětí sám páchá trestný čin a naprosto
účelově? Ano, paragrafy pro kyberšikanu,
kybergrooming, omezování osobní svobody a zneužití osobních údajů vymezuje
trestní zákon č. 306/2009 Sb. O výši trestu
v těchto případech rozhoduje soud odnětím svobody až na dobu 8 let.
Anonymní texty a falešné profily by vůbec nemusely existovat, kdyby lidé dokázali své názory otevřeně komunikovat, přijímat kompromisní řešení, byli ochotni řešit
problémy jinou cestou než manipulací
a nátlakem. Přeji nám všem co nejméně setkání s lidmi, o kterých pojednává tento
článek. Buďme všichni opatrnější v tom,
s kým komunikujeme, co řešíme. Všímejme si mnohem více toho, co a jak říkáme.
A možná preferujme osobní setkávání
před anonymním online prostředím.


l

Petra Kazdová, Veronika Šporclová,
Monika Bromovská a Vladimíra Drdová
členky Školské rady při ZŠZB

25

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Na francouzské vlně aneb nové aktivity jazykového studia
Současná doba cestování příliš nepřeje, není však nic jednoduššího než nechat rozběhnout fantazii a vyrazit do nových
destinací prostřednictvím poznávání cizího jazyka. I jen částečná znalost řeči a reálií je vždy velkým plusem při objevování nového.
Ať už se vám při vyslovení slova Francie
vybaví žabí stehýnka, Malý Mikuláš, bageta nebo croissant, či snad stávka a žluté
vesty, nabízím kousek Francie a možnou
debatu nad všemi frankofonními tématy
přímo v Roztokách v jazykovém studiu
Voilà.
Organizuji výuku francouzštiny individuálně, ale i v malých skupinách s maximálním počtem 6 studentů, pro děti i dospělé a pro různé jazykové úrovně.
Prezenční výuka probíhá v klidné učebně,
není ovšem problém studovat i přes internet. Každá hodina je „šitá na míru“ podle
věku, zájmů a jazykové úrovně studenta
za využití moderních metod výuky s důrazem na praktické využití jazyka v každodenních situacích.

Na léto jsou připraveny dětské týdenní kurzy francouzštiny v letním hravém duchu.
Pro začátečníky i mírně pokročilé, ve skupině max. 6 účastníků, od 10 do 15 hodin
(příchod a odchod lze upravit dle dohody),
pro věkovou kategorii 10–15 let, včetně
oběda, v klidném prostředí rodinného
domu se zahradou a bazénem.
Začátečníci budou mít možnost seznámit se s francouzskou kulturou, historií
a gastronomií odlehčenou formou pomocí
různých domácích i venkovních aktivit
v závislosti na počasí. V plánu je osvojení si
základů gramatiky a reakcí v běžných každodenních situacích. Cílem je vzbudit zájem o frankofonii u budoucích studentů
francouzštiny a vytvořit základ vědomostí,
na kterém lze dobře stavět.

Ateliér JoE
Výtvarné kurzy (6–18 let)
Zápis na rok 2020/2021
Pondělí 22. 6. 2020 (16–18 hod.)
Úterý 23. 6. 2020 (13–14 hod.)
Čtvrtek 25. 6. 2020 (13–19 hod.)
Tyršovo náměstí 1731/9, Roztoky

Ateliér nabízí několik volných míst v pětidenních dopoledních nebo odpoledních
červencových dílnách pro děti, studentky
a studenty, spojených s návštěvou muzea,
kresbou, malbou, fotografováním a dalšími aktivitami v krásné krajině Roztok.

Z CYKLU AUSTRÁLIE, pastel.
Aneta Pánková, 10 let 				

Jasmina Farghali, 9 let 				
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Pokročilí pak mohou zopakovat a upevnit
získané znalosti, rozvinout již známé a rozšířit informace o reáliích do hloubky podle
oblíbených témat účastníků na bázi co nejvíce individuálního přístupu. Cílem je pomoci těm, kteří vlivem ztížených výukových podmínek právě končícího školního
roku nezvládali francouzštinu tak, jak by si
představovali, a francouzština se pro ně
stala „strašákem“.
Radost je nakažlivá a moje radost ze všeho francouzského, kterou zažívám už
mnoho let, obzvlášť. Věřím, že ji dokážu
přenést i na vás a vaše děti.
Pro více informací navštivte www.voila.cz,
pište na marketa@voila.cz nebo volejte
na 604 280 452.


l

Markéta Bernátová

TERMÍNY: 20.–24. 7. 2020 (14–17 hod.),
27.–31. 7. 2020 (10–13 hod. nebo 14–17 hod.)
INFORMACE, REZERVACE, ZÁVAZNÉ
PŘIHLÁŠKY: lada.kk@post.cz,
+420 725 069 062 
l

Tereza Poláková, 11 let
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Po špičkách po karanténě
Možná nás teď potkáváte docela často. Studio Po špičkách
obnovilo přerušenou výuku tance a pohybové výchovy
hned, jak to bylo možné, nicméně nejen z hygienických důvodů jsme téměř všechny jeho hodiny přesunuly do venkovního prostoru, respektive na pole, louky, meze a lesy v okolí
Roztok a Únětic.
Nejčastěji nás můžete zahlédnout tancovat
u Solníků, ale i v Tichém údolí, Roztockém
sadu nebo na Řivnáči. I když nás k tomuto
kroku donutily nepříjemné okolnosti koronaviru, musíme hledat to pozitivní
a především naplno využít toho, že je obloha nejen modrá se sluníčkem, ale především tichá bez letadel. Tanec v přírodě je
zážitek, který si tělo i mysl očišťuje a zůstává v dlouhodobé paměti jako výjimečný
zážitek.
Koncepce výuky se samozřejmě musela
dočasně proměnit a už nyní je jasné, že
po více než patnácti letech fungování letos
poprvé rezignujeme na závěrečné taneční
vystoupení. Místo toho připravuje každá
skupina krátký taneční film na témata související s přírodou a jejím soužití s člověkem. Pokud vše dobře dopadne a všichni

zainteresovaní budou souhlasit, výsledky
by měly být po konci školního roku k dispozici na webu tanečního studia.
Samozřejmě i Studio Po špičkách muselo vyřešit kompenzaci za neuskutečněné
hodiny tance. Po zvažování různých mož-

ností se jako nejlepší varianta nakonec
ukázala náhrada hodin formou příměstského tábora ihned po skončení školního
roku. To znamená, že nás budete vídat tančit v okolí Roztok a Únětic ještě v přelomovém týdnu do 3. července. A tentokrát tancem naplníme ještě i další dva týdny
prázdnin. Kromě tradičního srpnového
soustředění Studia Po špičkách, které se
koná vždy poslední srpnový týden, připravujeme ještě pro všechny děti ve věku školní docházky a bez rozdílu taneční zkušenosti a vazby na Studio Po špičkách (tzn.
i pro ty, co „chodí“, stejně jako pro ty, které
nikdy „nechodily“, možná kdysi „chodily“
anebo by případně chtěly „chodit“) Otevřený příměstský taneční tábor, kde budou
účastníci moci, kromě současného scénického tance (který je doménou Studia
Po špičkách) vyzkoušet i jiné taneční styly
jako například dancehall, afrodance, contemporary, klasický balet aj. Bude se konat
od 20. do 24 července 2020 a podrobnosti
naleznete na www. tspospickach.cz
l

Zuzana Smugalová

HLEDÁME POMOCNOU SÍLU
DO KUCHYNĚ A NA ÚKLID TŘÍDY
/ OD ZÁŘÍ 2020 /
PRACOVNÍ DOBA
1.POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ : 5 HODIN DENNĚ
2.ÚKLID : 5 HODIN DENNĚ

PRACOVNÍ NÁPLŇ – 1.PŘÍPRAVA SVAČINKY NA PRACOVIŠTI
V LIDICKÉ, VÝPOMOC V KUCHYNI NA HL.BUDOVĚ, ODVOZ A
ROZDÁNÍ OBĚDŮ NA LIDICKÉ.
2. ÚKLID TŘÍDY,ŠATNY A SOC.ZAŘÍZENÍ

POŽADAVKY : 1.ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
KONTAKT : 724 772 290, 737 022 237

červen 2020
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Léto je za dveřmi
A zde je malé shrnutí našich
prázdninových aktivit:

Letní příměstské tábory
n 10.–14.

8. 2020: RC FreeRide Land pro
děti od 7 do 15 let s vlastním RC autem. Těší se na vás oblíbení lektoři: Jakub Malčánek a Tomáš Voborský.
n 17.– 21. 8. 2020: Malý objevitel pro děti
od 5 do 8 let. Lektorky: Martina Denemarková a Veronika Vondráčková.
n 24.–28. 8. 2020: Prázdninové ARTE setkávání pro děti od 3 do 14 let s milou
arteterapeutkou Simonou Jetmarovou.
Dopoledne pro menší, odpoledne pro
větší výtvarníky.

Co ještě nabízíme
o prázdninách

n E-learningové

vzdělávací programy:
Chůvy do zahájení školní docházky
(20. 6. – 22. 8. 2020), Asistent pedagoga
(6. 6. – 31. 10.)

n L ogopedie: Od konce května probíhá ná-

cvik dobré výslovnosti – logopedie
s Martinou Bürgerovou. Službu nabízíme
i během letních prázdnin každé úterý odpoledne nebo dle individuální dohody.
n Relaxace/terapie: Nabízíme skupinové
i individuální terapie v Lexiku nebo online.
n Terapeutka:
Martina Denemarková
martina.denemarkova@lexik.cz
n Poradna online: Anonymní horká linka
– poradenství zdarma v oblasti psychologické, ale i pedagogické. Napište našim
odborníkům: poradna-online@lexik.cz

Zápis na příští školní rok

Jste srdečně zváni: 31. 8. od 14.00 do 18.00
a 1. 9. od 8.00 do 14.00.
Více na www.lexik.cz, www.insignis.cz
i na Facebooku. V případě jakýchkoli dotazů pište na info@lexik.cz nebo info@insignis.cz, volejte na 733 643 642,
739 035 000.


l

Blanka Pekárková
koordinátorka Lexik, Insignis

Zápis do kroužků a Zahradní slavnost
Přestože nám nějaká breberka ze školního roku ukousla
mocný kus, přichází čas jej uzavřít a začít se těšit na ten
nový. A jak už to u nás bývá, při uzavírání školního roku nekráčíme cestou zkoušek, ale cestou podpory, ocenění a sdílení toho, co krásného děti i dospělí v našich kroužcích a kurzech vytvořili. A z toho tak nějak přirozeně vychází Zahradní
slavnost, na kterou vás 21. června zveme.
Zahradní slavnost bude tentokrát více zahradní – bude se konat na několika zahradách, dvorcích a náměstích, mezi kterými
bude možné putovat, obdivovat mnohé
krásy, ledacos si vyzkoušet a potkávat různé známé. Jako každým rokem se v ní prolnou díla a tvorba dětí i dospělých z kroužků a kurzů s profesionálními muzikanty,
divadelníky a dalšími umělci. A zavede vás
na jedno zajímavé místo – a to do nově ote-

vírané kavárny Vratislavka v krásné vile
v ulici Kroupka.
Od poloviny června bude také pro nové
zájemce možnost přihlašovat se online
do kroužků Sdružení Roztoč na příští rok.
Přes 20 kroužků v několika ateliérech pokrývá široké spektrum uměleckých a jiných volnočasových aktivit. Otevíráme
každoročně kroužky hudební, dramatické,
výtvarné, taneční, jazykové, pohybové

a animační (animovaný film je asi kategorie sama o sobě), a to pro děti i dospělé.
Cílem našich kroužků je objevování sebe
sama, lidí okolo nás a světa a vztahu
k němu pomocí umění. Věříme, že je to
cesta dostupná pro každého, a tak neděláme žádné talentové zkoušky. Naši lektoři
jsou zpravidla umělci, kteří se věnují vlastním projektům, a kromě toho předávají
kus svého umu a zaujetí dál. A za více než
20 let, po které kroužky v Roztokách roztáčíme, jimi prošlo přes tři tisíce lidí a vznikla neuvěřitelná spousta osobitých a umělecky hodnotných děl a projektů.
Přijďte se z nich na Zahradní slavnost těšit s námi.
l

Za Sdružení Roztoč
Zuzana Šrůmová

15 let Tenisového areálu Žalov
Na jaře roku 2006 byl zahájen provoz v Tenisovém areálu
Žalov, letos probíhá již patnáctá letní sezona. Provoz v TA
je celoroční, na podzim se překryjí dva dvorce vytápěnou
přetlakovou halou, která se na jaře sejme a uskladní.
Letošní zimní sezona byla v důsledku
opatření kvůli koronaviru o čtyři týdny
kratší než obvykle, naštěstí v rámci uvolňování vládních opatření bylo možno zahájit provoz v TA už začátkem dubna. To
umožnilo především dětem, které nemohly chodit do školy, vyplnit smysluplně
volný čas. Také mnoho dospělých, kteří
byli nuceně doma, tuto možnost s vděčností využilo.
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Od zahájení provozu působí v TA Tenisová
škola Václavek a Vopravil, ve které se základům tenisu naučily už stovky dětí
a mládeže z Roztok, Žalova i blízkého okolí. Zpočátku zastával funkci hlavního trenéra Filip Vopravil, po něm převzal tuto
funkci Jan Šrámek, který se vzorně o chod
TA i TŠ stará nyní.
Kromě pravidelných tréninků v průběhu
školního roku se konají v TA Žalov během

prázdnin letní intenzivní kurzy tenisu pro
děti jako obdoba příměstských táborů.
S potěšením mohu říci, že má TA Žalov
za sebou úspěšných 15 let, a věřím, že i nadále bude místem, kde si budou moci především děti z Roztok a Žalova zasportovat
a rozvíjet pod odborným vedením své tenisové dovednosti.


l

Ing. Karel Vojtěchovský
provozovatel TA Žalov

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

Zahradní slavnost
na roztockých dvorcích a zahradách
2020

www.roztoc.cz

Vernisáž výstavy výtvarných kroužků a kurzu akvarelu
Evangelická bohoslužba
Folklorní dvorek s Muzičkou a Královničkami

Celý den muzika, divadla, filmy, výstavy,
koncerty, dobroty a přátelé

21.
června

Divadlo Jeníček a Mařenka
Žongléři
Zpívání sboru Rezekvítek a vystoupení flétnistů a klavíristů
Filmy studia Anima a divadelních kroužků
Kapela Holinky a sbor Local Vocal
Otevření kavárny Vratislavka

Mapu dvorků a zahrad a přesný program najdete na www.roztoc.cz
Slavnost podpořilo Město Roztoky, MŠMT a Malý Přemyslovský Měšec

SPORT

Spolu na startu! Roztocký atletický „otvírák“
Spolu na startu! je jedinečná akce Českého atletického svazu, kterou 1. června
odstartovala česká atletická rodina letošní venkovní závodní sezonu. V tento den proběhl atletický mítink s předními českými reprezentanty v Kladně,
Kolíně a Ostravě a zároveň se na více než 170 stadionech po celé republice
uskutečnily atletické závody dětí a mládeže.

Atletika TJ Sokol Roztoky nabídla atletickému svazu pořadatelství a zorganizovala
oddílové závody atletických přípravek
(ročníky 2009 a mladší) v běhu na 50 m,
skoku do dálky a v hodu plným míčem
1 kg. Vloženým závodem byl pak skok vysoký žákyň a dorostenců našeho oddílu.
Výsledky závodů:

Mladší přípravka – děvčata
1. Nela Masslová
2. Tereza Vančurová
3. Anna Karlová
Starší přípravka – děvčata
1. Adéla Obstová
2. Markéta Kubánková
3. Sofie Andresová
Mladší přípravka – chlapci
1. Jan Drchota
2. Vojtěch Sysala
3. Aman Ayaz

Starší přípravka – chlapci
1. Matěj Matas
2. Marian Johanides
3. Lukáš Holub
Skok vysoký – žákyně
1. Dita Antošová
2. Michaela Jakabová
3.	Kristýna Koubíková
a Aneta Hanousková
Skok vysoký – dorostenci
1. Alex Obst
2. Tomáš Bečka
3. Jan Veselý
Kompletní výsledky:
https://online.atletika.cz/vysledky/42988
Již v předvečer závodů přípravek se uskutečnily závody atletických družstev dospělých Středočeského kraje, ve kterých zvítězilo v nelehké konkurenci naše družstvo
žen a jen těsně druhé místo za družstvem

Vyhlášení kategorie starší přípravky – děvčata

z Kolína obsadilo družstvo našich mužů.
Vedoucí družstva dospělých Vlaďka Hanousková musela být s výkony nadmíru
spokojená.
Velké poděkování našim trenérům –
Vlaďce Hanouskové, Martině Matasové,
Zorce Obstové, Matěji Kubánkovi, Martinu Andresovi, Kateřině Kratěnové, Tomáši
Dvorčukovi a Tomáši Hanouskovi –
za skvělé vedení družstev a přípravu našich
závodníků. Nakonec také poděkování
městu Roztoky, Přemyslovským středním
Čechám, o.p.s., a rodičům za podporu organizace a uskutečnění závodů. 
l
Mgr. Martin Matas

TJ Sokol Roztoky – oddíl atletiky

inzerce

ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–28 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 5 do 9 dnů!
Záruka 36 měsíců!
CHCETE ZNÁT
PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry
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 15 % z celkové ceny.
12.03.20 10:10

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

inzerce

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT

na čerstvém vzduchu, pod širým nebem...

BODYSTYLING
PONDĚLÍ a PÁTEK 17-18h
Karimatky s sebou. ZDARMA.
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ TJ SOKOL, Tyršovo náměstí 480

w w w.sok roz.cz

INZERÁT

vychovatel v internátu
Taneční centrum Praha – konzervatoř přijme vychovatele pro internát
v Opletalově ulici 1310, Roztoky (nad žalovskou školou).
Částečný úvazek ve všední dny - pracovní doba cca 2 - 3 hod. denně ve
večerních hodinách. Nástup 31. srpna 2020.

Info - tel: 220 611 980
červen 2020

e-mail: tcp@tanecnicentrum.cz
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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

