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inZerce

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

Příměstský tábor
2019

Vaše škola je uzavřená a hledáte
 smysluplný program pro dítě na první 

zářijový týden?

Jezdecký klub Agira
Vám nabízí

Program:
ráno od 8:30 do 9 hodin příjezdy dětí 
(možno domluvit individuálně)
přes den hry, procházky, výlety a práce s koňmi
1 celodenní výlet
jezdecká hodina – 60 minut  
od 17 do 17:30 hodin vyzvedávání dětí 

Telefon:792 313 195
Email: info@jkagira.cz
www.jkagira.cz

Kapacita termínu je 20 dětí, přijímáme děti od 5 let.
Cena podle počtu jízd za týden: 2000-3300 Kč
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ÚVODeM

OBSAH:
Až příliš rušné léto

Doba letních prázdnin bývá nazývána okurkovou sezonou, 
kdy se nic neděje, ale letos je v Roztokách docela rušno. Kru-
pobití, obří havárie vody, požár pole u  Únětic. Zaznamenali 
jsme ale i  příjemnější překvapení, třeba jako trochu utajený 
přípravný zápas mládežnické fotbalové reprezentace s  rezer-
vou Viktorie Plzeň na roztockém stadionu.
Nejvíc na  mě však zapůsobila situace na  konci června, kdy 
jsem se nachomýtl k dopravní nehodě Na Sekeře. Těžce zra-

něnému motorkáři se ihned snažili pomoci kolemjdoucí a  obyvatelé sousedních 
domů. Ze záchranných složek byli na místě první hasiči, kteří se zraněného ujali, 
a musím jim vyjádřit svůj obdiv, protože jejich postup byl dokonale profesionální. 
Okamžitě věděli, co mají dělat, a bylo znát, že jsou na podobné situace vycvičeni. 
Postiženého nakonec do nemocnice transportoval vrtulník.
Jeden občan z  nehody pořídil fotografie a  vystavil je na  Facebooku, což právem 
vzbudilo u řady návštěvníků nelibost. V některých zemích je fotografování nehod 
zakázáno, nedávno za to jeden český řidič platil v Německu mastnou pokutu. U nás 
na to zákon není, ale dohodněme se, že to opravdu není v pořádku. Fotky naštěstí 
ze sítě poměrně brzo zmizely, ať už přičiněním správce skupiny nebo samotného 
autora, a díky za to.
Mám-li v tomto příběhu najít něco pozitivního, pak je to počínání kolemjdoucích 
a sousedů. Dokud máme v sobě zakódováno, že je samozřejmé poskytnout pomoc 
člověku zraněnému, či dokonce v ohrožení života, můžeme se nazývat lidmi a lid-
stvo jako celek má ještě naději na přežití.
Tak ať je aspoň srpen klidným a ospalým letním měsícem bez živelných a  jiných 
pohrom.  l

� �Jaroslav�Drda
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INFORMACE Z RADNICE

Serpentina�hotova
Po několika týdnech úspěšně skončila sa-
nace skal v serpentině. Předně děkuji všem 
za  trpělivost a  shovívavost, protože tato 
akce se dotkla úplně všech. Rád bych po-
děkoval také všem, kteří se o úspěšný prů-
běh přičinili. Dodavatelská firma odvedla 
vskutku profesionální práci. Poděkování 
patří i  Středočeskému kraji, který byl in-
vestorem. Jsem rád, že vedení kraje dostálo 
svému slibu, který mi před dvěma lety jako 
opozičnímu krajskému zastupiteli dalo. 
Výsledkem je bezpečnější prostředí a mu-
sím říct, že jsem mile překvapený, jak 
serpentina vizuálně prokoukla.

Změny�linky�359
Od září dojde k úpravám autobusové linky 
359. Po  několika letech provozu jsme její 
fungování společně s ROPIDem zanalyzo-
vali a přistoupili na změnu trasy. Nově ne-
budou tyto autobusy dělat smyčku ulicí 
Obránců míru směrem k Solníkám, ale bu-
dou projíždět i Masarykovou ulicí. Jsme si 
vědomi, že toto opatření vyvolá spoustu 
emocí. Na druhou stranu dojde díky tomu 
k výraznému zefektivnění provozu. Je také 
nezbytné si uvědomit, že malé autobusy 
zde budou projíždět pouze jednou za hodi-
nu. Stávající zastávky Masarykova (u dět-
ského hřiště) a Solníky budou zachovány. 
Pro oba směry přibude nová zastávka 
17. listopadu. Ve  směru na  Solníky bude 
u  lékárny, v směru na náměstí bude mezi 
domy čp. 725 a 726. Autobusové zálivy se 
stavět nebudou. Snažili jsme se zastávky 
umístit co nejcitlivěji. Jejich umístění 
a  drobná úprava časových spojů umožní, 

aby jich využili školáci ze Žalova i z Tiché-
ho údolí při své cestě do  školy. Umístění 
u lékárny, kde jsou i lékaři, jistě ocení nejen 
starší z  nás. Zastávka U  Rybníčku bude 
fungovat jen ve směru ze Žalova. Prosím, 
abychom s  hodnocením těchto opatření 
počkali na  dobu, kdy budeme mít zkuše-
nosti s praktickým provozem. Věřím, že se 
opatření osvědčí. A  pokud ne, není tato 
změna nevratná.

Jednáme také o  zavedení méně častých 
víkendových spojů linky 359. To ale nezá-
leží jen na  nás, proto nevíme, zda se to 
v zářijovém termínu podaří.

Drobnou úpravu dozná i linka 340, kdy 
pár vybraných spojů bude končit až na toč-
ně, kde je dnes pouze nástupní zastávka 
Levý Hradec. O tom, které spoje to přesně 
budou, vás budeme informovat příště.

Jak�se�staví�ve�škole�
a�začátek�školního�roku
Ve škole probíhá několik významných sta-
vebních úprav. Přístavba jídelny u roztocké 
školy je téměř hotová (zbývá položit lino). 
Vznikne zde nový velký prostor pro stráv-
níky a v patře u družiny dvě učebny s kabi-
netem a se zázemím. Od září bude v pro-
vozu. Všem, kteří se na  realizaci stavby 
jakkoli podíleli, moc děkuji.

Nástavba žalovské školy úspěšně a  dle 
časového plánu roste. Děkuji za pochopení 
všem, kterých se tato stavba dotýká. Vznik-
ne zde několik nových tříd včetně výtvar-
ného ateliéru v nejvyšším patře, zázemí pro 
učitele a  významně bude rozšířena školní 
jídelna. Nově bude vybavena i  školní ku-

chyně. Její staré, ale plně funkční vybavení 
najde své nové využití v kuchyni MŠ Ha-
vlíčkova. V rámci nástavby žalovské školy 
proběhne i  kompletní náhrada elektroin-
stalace ve  staré budově. Škola ještě velmi 
správně doobjednala nové datové rozvody. 
Proto bude zahájení nového školního roku 
posunuto až na 9. září. Provoz školní dru-
žiny bude zajištěn. Moc děkujeme za  po-
chopení.

Menší děti, které budou chodit do  no-
vých budov MŠ Spěšného a do MŠ Havlíč-
kova, se mohou těšit na nové herní prvky.

Letní�kino
Letos se letní kino uskuteční ve  čtvrtek  
5. září v  areálu Sokola. Budeme promítat 
film Bohemian Rhapsody. Těším se na  se-
tkání.

Pan�profesor�Kučera
Před pár dny nás navždy opustila mimo-
řádně významná roztocká osobnost – teo-
log, pedagog a filozof profesor Zdeněk Ku-
čera. Bylo mi velkou ctí znát ho osobně. 
Nezapomenu na  chvíle, kdy jsem s  ním 
mohl diskutovat a naslouchat jeho moud-
rým slovům. Čest jeho památce!  l

S pozdravem

Vážení	spoluobčané,	je	čas	prázdnin	a	dovolených,	ale	i	přesto	
si	vás	dovolím	informovat	o	aktuálním	dění	v	našem	městě.

Slovo starosty

Po  formalitách byl poprvé na  programu 
bod nazvaný Podněty občanů města. Zde 
připomenu, že na tyto vstupy veřejnosti je 
nově v  jednacím řádu pamatováno zkraje 
schůze, s časovým limitem, a hlavně poté, 
co téma svého vystoupení avizují tři dny 
předem radnici – aby se příslušný zastupitel 
či radní mohl na odpověď řádně připravit. 

Z řad veřejnosti tentokrát vystoupil To-
máš Zděblo, pastevec, který s kolegou bo-

tanikem objasnil vhodnost pastvy prová-
děné na Řivnáči a v dalších lokalitách. Pan 
Zděblo zodpověděl dotazy několika spolu-
občanů a dočkal se jak stanovisek podpůr-
ných, tak i přiměřeně kritických. 

Vrchní strážník poučil zastupitelstvo 
o tom, jak je důležité mít psy při procház-
kách v dohledu. Jeho původně použitý ter-
mín „pes pod vlivem“ vyvolal úsměvy 
v sále, kde obvykle panují emoce spíše ne-

gativní. Pan Vevera zodpověděl dotazy 
na službu městské policie u altánu pro se-
niory za  DPS a  vyslechl si též pochvalu 
za nedávnou pomoc strážníka Stovičky se-
niorce v krizové situaci. 

Po  krátké rozpravě schválili zastupitelé 
jednomyslně rozpočtová opatření předlo-
žená finančním odborem. Týkala se příjmů 
i  výdajů a  pokrývala zejména investice 
do vodovodů a kanalizací, zálohy bytovým 
družstvům, zálohy na  kotelnu pro DPS 
a služby poskytované bytům ve vlastnictví 
města. 

Kruhové objezdy – ano či ne? 
Čtyři	dny	před	koncem	června	se	zastupitelé	sešli		
v	šestnáctihlavé	sestavě	k	projednání	22	bodů	programu.	

Jan�Jakob
starosta	města	roztoky
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Červnové�jednání
Rada odsouhlasila opravu elektroinstalace 
ve  staré budově žalovské školy. Realizace 
proběhne v průběhu prázdnin a bude stát 
1,8 milionu Kč bez DPH. Dále schválila vý-
sledek výběrového řízení na přístavbu jed-
né třídy u  roztocké budovy ZŠ (výstavba 
započne v  červenci) a  na  doprojektování 
společné infrastruktury nové základní ško-
ly v Žalově. Rada schválila finanční příspě-
vek od města pro jazykový pobyt 45 žáků 
ZŠ v  Edinburghu a  souhlasila s  přijetím 
dotací od Středočeského kraje a od Nadace 
O2 pro ZŠ. Radní odsouhlasili realizaci 
průzkumu vztahujícího se ke kvalitě vzdě-
lávání, komunikaci a  spokojenosti mezi 
rodiči, žáky a zaměstnanci ZŠ a uložili od-
dělení školství MÚ, aby ve  spolupráci 
s radní Drdovou, školskou komisí a vede-
ním školy připravilo konkrétní podobu 
průzkumu a  předložilo ho radě města 

ke  schválení. V  neposlední řadě rada 
schválila odměny některým ředitelům škol-
ských zařízení.

Byly schváleny zadávací podmínky sou-
těže na nákup nového cisternového vozidla 
pro dobrovolné hasiče, na které jsme získa-
li dotaci, a na rekonstrukci ulice Dobrovol-
ného. Rada dále schválila vícepráce při do-
stavbě školní jídelny a  opravě chodníků, 
odsouhlasila prodloužení několika nájem-
ních smluv pro bydlení a dohodu o ukon-
čení jednoho nebytového nájmu v Nádraž-
ní ulici, projednala tři záměry staveb 
a  zabývala se několika majetkoprávními 
záležitostmi.

Místostarosta Hadraba předložil záměr 
časového omezení parkování ve  vybra-
ných lokalitách města. K  tomuto záměru 
bude svoláno veřejné projednání a koneč-
né rozhodnutí bude následně předloženo 
ke  schválení zastupitelstvu města. Bylo 

projednáno řešení dopravní situace v ulici 
Železná.

Byly schváleny kulturní i sportovní gran-
ty na druhé pololetí. Odsouhlasen byl i ko-
munikační plán Roztoky slaví 30 let svobo-
dy. Rada vzala na vědomí zápisy z jednání 
komisí i zprávu o činnosti městské policie. 
Rada se zabývala možností působnosti naší 
městské policie v Úněticích.

Radní si odsouhlasili, že společně po-
skytnou symbolický dar spolku Milion 
chvilek pro demokracii. Radní Richter byl 
pověřen, aby ve spolupráci s obyvateli Ti-
chého údolí doporučil typ herního prvku, 
který bude umístěn do  zdejšího parku. 
V neposlední řadě rada uložila MÚ připra-
vit parametry pro případné sjednání kon-
tokorentního úvěru.

Mimořádné�jednání
Předmětem mimořádného jednání rady 
byla žádost ZŠ o posunutí začátku školního 
roku. Bylo žádáno o  prodloužení o  dva 
týdny, ale rada odsouhlasila prodloužení 
jen o  týden: Rada města souhlasí se 

Z jednání rady města
Od	minulého	vydání	Odrazu	se	uskutečnila	tři	jednání	rady	
města,	na	nichž	bylo	projednáno	celkem	na	80	bodů.

Zastupitelstvo uložilo radnici, aby připravi-
la aktualizaci smlouvy mezi Úholičkami 
a naším městem – ta se týká tzv. společného 
školského obvodu a kontrolní výbor navrhl 
její drobnou úpravu. Jeho předseda pan Jan-
dík informoval zastupitelstvo o kontrolách 
městského mobiliáře a kontrole dodržování 
zákona o střetu zájmů. Kontrolní výbor ne-
našel v těchto agendách žádnou závadu. 

Zastupitelé poté zvolili nového člena 
rady školy po  odstoupivším T. Pařízkovi. 
Z  dvojice adeptů Martin Matas a  Petra 
Hradecká zvítězil výrazně Martin Matas.

Zastupitelstvo nesouhlasilo s  nákupem 
pozemků č. 2444/5, 2453/2 a 2455/2. Zastu-
pitelé nenalezli v  obecní kase potřebných 
sedmnáct milionů korun, jakkoliv o vhod-
nosti některých z nabízených pozemků pro 
obec byli mnozí z nich přesvědčeni. 

V  majetkovém bloku zřídilo zastupitel-
stvo smluvně věcné břemeno k  části po-
zemků č. 1726 a  2491/2, další smlouvu 
o  věcném břemeni na  žádost stavebníka 
opět zrušilo. 

Zastupitelé komentovali také zápis z rady 
města a  starosta konstatoval, že nevyhoví 
žádosti zastupitelky M. Šášinkové o poza-
stavení usnesení rady č. 244/8/19. 

Zajímavá byla debata nad návrhem mís-
tostarosty M. Hadraby, který navrhl, aby 
zastupitelé souhlasili s  přepracováním 
dvou projektovaných křižovatek na  hlav-

ním průtahu obcí. Rekonstrukce průtahu 
se přibližuje a opět vzdaluje, to zřejmě po-
dle toho, jaké klima právě panuje na kraj-
ském úřadu. Středočeskému kraji páteřní 
komunikace patří a ten opravu také finan-
cuje. Původně slíbený termín zahájení 
v roce 2020 je téměř jistě pasé. To nic ale 
nemění na  faktu, že jednou ke  generální 
opravě dojde. 

Výhodnost kruhových objezdů na žalov-
ské křižovatce i na Tyršové náměstí obhajo-
val vedle pana místostarosty též projektant 
Jiří Blažek ml., autor návrhu a  Roztočák. 
Argumentoval erudovaně, stejně jako mís-
tostarosta – a i proto všichni přítomní za-
stupitelé souhlasili s tím, aby pánové Had-
raba a Richter jednali o ceně za přepracování 
projektu průtahu v těchto dvou lokalitách. 

Předtím se k věci vyjádří městský archi-
tekt a stavební komise. Definitivně zastupi-
telstvo rozhodne na příštím jednání. 

Na vysvětlenou je třeba dodat, že s kru-
hovým objezdem v Žalově počítal původní 
projekt financovaný krajem, ale v  době, 
kdy předloni finišoval (a podle sdělení jeho 
tvůrců nebylo možné tehdy termín posu-
nout), nebyly ještě kompletně vypořádány 
majetkové vztahy pod navrhovaným „kru-
háčem“. 

Zastupitelé se podrobně zabývali též pro-
blematikou školskou. Důkladné debatě byly 
podrobeny odměny pro ředitelku základní 

školy (jsou v  kompetenci rady a  opoziční 
zastupitele zajímalo, proč rada udělení od-
měny odsunula až poté, co přijme paní ře-
ditelku na  své schůzi), debatovalo se 
o komunikaci mezi školou, rodiči a zřizo-
vatelem. Převážně kritické tóny byly pak 
vystřídány poděkováním – to když zastupi-
telka M. Dvořáková poděkovala škole za or-
ganizaci několika akcí, na  kterých žáci naší 
základní školy dobře reprezentovali obec. 

V závěru, po 22. hodině, čekala zastupi-
tele rozprava o dopravních opatřeních, kte-
rá vyhlásila ústy svého místostarosty Stár-
ka Praha 6. Pokud by byla realizována, 
zásadně by omezila už tak ne zcela plynulý 
příjezd do  Dejvic. Zastupitelé uložili sta-
rostovi Janu Jakobovi projednat tuto věc 
s vedením Prahy 6. Pod čarou dodejme, že 
podle neoficiálních informací zavedení na-
příklad dalších semaforů na  trase Rozto-
ky–Dejvice hned tak nehrozí a že zmíněné 
usnesení našeho souseda je apelem 
na pražský magistrát, aby Praze 6, automo-
bilovým provozem utiskované ze všech 
stran, promptně pomohl, například urych-
lením výstavby okruhu.  l

 ➔

Tomáš�Novotný
místostarosta
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změnou organizace školního roku 2019/20 
spočívající v posunutí jeho začátku na 9. 9. 
2019 z důvodu požadavku školy na kom-
plexní rekonstrukci datových sítí v budově 
školy (Zaorálkova 1300), který byl vznesen 
na  poradě vedení školy a  zřizovatele dne 
20. 6. 2019. Rada dále uložila paní ředitel-
ce, aby o  tomto informovala rodiče i  za-
městnance školy. Dále prosíme rodiče, aby 
toto opatření přijali s pochopením. Provoz 
školní družiny bude zajištěn. V době, kdy 
píši tyto řádky, již ministerstvo školství po-
sun začátku školního roku schválilo, takže 
do školy se skutečně půjde až 9. září.

Červencové�jednání
Rada vzala na  vědomí informaci, že byly 
splněny podmínky automatického pro-
dloužení funkčního období u  dvou dosa-
vadních ředitelek mateřských školek, paní 
Jany Kellerové z MŠ Spěšného a paní Hany 
Novotné z  MŠ Přemyslovská, na  dalších  
6 let ode dne 1. 9. 2019. Do jejich práce jim 
přejeme hodně elánu i úspěchů. Rada od-
souhlasila čerpání prostředků z investiční-
ho fondu školy na pokrytí nákladů souvi-
sejících s  rozvodem datových kabelů 
v žalovské budově ZŠ.

Rada schválila změnu organizačního řádu 
městského úřadu, která spočívá v  tom, že 
agenda odpadového hospodářství přechází 
z odboru správy a rozvoje města na odbor 
životního prostředí.

Byla ustanovena pracovní skupina pro 
přípravu zadání studie proveditelnosti vý-
stavby domu seniorů na území města pod 
vedením radní Drdové. Členy skupiny byli 
ustanoveni zástupci úřadu a externí odbor-
níci. Rada dále požádala volební subjekty 
zastoupené v zastupitelstvu, aby podaly ná-
vrhy na doplnění pracovní skupiny svými 
odborníky v dané oblasti.

Byla schválena servisní smlouva pro či-
pový systém v městské knihovně.

Rada odsouhlasila pronájem dvou pře-
plocených pozemků a jeden pacht za úče-
lem zřízení pěstebních záhonů a pronájem 
pozemku za účelem provozování zahrady. 
Dále vyhlásila záměr pronájmu nebyto-
vých prostor č. 101 v budově čp. 21, ul. Ná-
dražní, o celkové výměře 24 m2. Nebytové 
prostory budou pronajaty za  účelem po-
skytování služeb v oblasti občanské vyba-
venosti.

Rada vypsala výběrové řízení na posky-
tovatele služeb technického dozoru staveb-

níka při výstavbě nové ZŠ v Žalově a na do-
dávku a  instalaci nábytku pro nové třídy 
při nástavbě současné budovy žalovské ZŠ. 
Protože na  investiční akci rekonstrukce 
Dobrovolného ulice jsme bohužel neobdr-
želi žádnou nabídku, rada vypsala toto vý-
běrové řízení znovu.

Rada požádala krajskou správu a údržbu 
silnic s ohledem na bezpečnost a vyšší po-
čet dopravních nehod o projednání a pro-
vedení vodicích čar a  střední dělicí čáry 
v  celém rozsahu průtahu městem, přede-
vším v oblasti horních Roztok.

Radní projednali deset stavebních zámě-
rů. Dále uložili technickým službám na-
koupit odhlučněné kontejnery na sklo pro 
sběrné místo u křižovatky ulic Havlíčkova 
a  Masarykova. Rada schválila dodatek 
ke  smlouvě na  zpracování územní studie 
Solníky a na dokončení projektu nové ško-
ly v Žalově.  l

Dlužno říci, že k lepšímu a bezpečnějšímu 
stavu. 

Měl jsem na začátku jejich práce poně-
kud obavu, aby té náletové zeleně nevyru-
bali příliš a aby se proslavené zatáčky roz-
tocké neproměnily v pustinu. Ale dopadlo 
to dobře. Zeleň, skály, nově vyzděné opěr-
né zdi a sítě bránící spadu kamení. Nako-
nec i  to krátké stání na  semaforu se dalo 

vydržet. Stovky nás, několikrát týdně pro-
jíždějících kolem pracovníků zmíněné fir-
my, s  údivem sledovaly pracovní tempo 
a  (též víkendové) nasazení. Kdyby takhle 
šla třeba stavba dálnic!

Investorem stavby byl Středočeský kraj, 
kterému patří i přiléhající silnice.  l

Tomáš�Novotný

Dobrá práce v zatáčkách
Po	dvou	měsících	usilovné	práce	proměnila	firma	Strix	
poměrně	výrazně	vzhled	naší	serpentiny.	

Vítání�dětí�v�Roztokách�
Vážení	rodiče,	dne	10.	října	2019	
se	pod	záštitou	starosty	města	
roztok	uskuteční	slavnostní	akt	
vítání	dětí,	které	se	narodily	
v	období	od	1.	ledna	2019		
do	30.	června	2019.

Máte-li	zájem,	aby	vaše	děťátko	
bylo	v	tento	den	přivítáno	mezi	
občany	města	roztoky,	sdělte	
prosím	jméno	a	příjmení	dítěte,	
datum	jeho	narození	a	vaši	
adresu	na	Městský	úřad	roztoky,	
a	to	buď	e-mailem	na	adresu	
korunkova@roztoky.cz,	osobně	
u	paní	Korunkové,	nebo	telefo-
nicky	na	čísle	220	400	226,	a	to	
nejpozději	do	22.	září	2019.

Pozvánka	s	uvedením	místa	
a	času	konání	bude	včas	zaslána	
poštou.

Podmínkou	slavnostního	přivítá-
ní	je	trvalý	pobyt	dítěte	v	našem	
městě.		 l

Ivana�Korunková
matrika

Jan�Jakob
starosta	města	roztoky
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Současné zásobování města Roztoky vo-
dou je napojeno na štolový přivaděč ze Že-
livky, tedy na  pražský vodovodní systém. 
Roztoky jsou, spolu s  obcemi Únětice, 
Úholičky, Velké Přílepy a  Statenice kon-
krétně napojené ze suchdolského vodoje-

mu (2 x 10 000 m3), vodovodním přivadě-
čem z oceli a z litiny DN 350 a DN 400. Ten 
končí v armaturní šachtě u vodojemu Ža-
lov (na Holém vrchu), kde se potrubí roz-
děluje na větev do našeho žalovského vo-
dojemu a  na  větev vedenou déle směrem 

do Velkých Přílep (ty mají samostatný vo-
dojem vpravo od silnice z Roztok na Příle-
py, kromě Velkých Přílep zásobuje též obce 
Úholičky a  Statenice). Celé Roztoky jsou 
pak zásobeny převážně gravitačně potru-
bím z žalovského vodojemu (2 x 2000 m3). 
Do  Roztok je voda vedena mimo jiné 
i oním vodovodním řadem DN 400, který 
o  minulém víkendu prasknul. V  Rozto-
kách vedle Sokola je pak ještě malý, vyrov-
návací vodojem a též čerpací stanice.

Co je vlastně územní studie, tu v Odrazu 
již párkrát zaznělo, nicméně opakování je 
matka moudrosti. Tedy územní studie je, 
podobně jako třeba územní nebo regulační 
plán, územně plánovací dokumentace. 
Tedy je to projekt, který vymezuje, reguluje 
a podmiňuje výstavbu v dané oblasti obce 
(územního celku). Na rozdíl od územního 
plánu nebo regulačního plánu není závaz-
ný, nicméně je neopominutelný. To zname-
ná, že případné odchýlení se od něj je třeba 
zdůvodnit. Projednávání studie je zase ale 
jednodušší pro zpracování i pro projedná-
ní než třeba regulační plán.

A  proč vlastně chceme zastavovat údolí 
Potok? Úplně nechceme, ale ač to tak nevy-
padá, je tam ještě pár prázdných parcel urče-
ných územním plánem k zastavění. A územ-
ní plán, ač z  roku 1995, je pro nás stále 
závazný. Těžko můžeme říci investorovi, 
který si pořídil pozemek za  pár milionů 
s tím, že si tam postaví domeček: „Pardon, 
stavět se nebude, my jsme si to rozmysle-
li…“ Můžeme ale říci, jak ta stavba bude vy-
padat, jak bude maximálně velká a  co ji 
bude podmiňovat (například řešení parko-
vání). A k tomu nám právě slouží ona studie.

Do dnešní doby jsme totiž měli při posu-
zování stavebních záměrů na  městském 
úřadě, městské radě a stavební komisi vel-
mi omezené možnosti, neexistoval žádný 
návod, pravidla, prostě nic, kromě velmi 
vágního územního plánu. Veškeré pod-
mínky pro novou výstavbu jsme si takříka-
jíc vymýšleli na koleni, i když samozřejmě 
s nejlepším vědomím a svědomím. 

Poté, co bude územní studie schválena 
a zapsána do registru územně plánovacích 
dokumentů, se stane velmi užitečným a sil-
ným nástrojem pro budoucí regulaci a kul-
tivaci výstavby v této oblasti. Ale neodpus-
tím si zde ještě poznámku – pokud je 
majitel pozemku, tedy stavebník, arogantní 
individuum bez vkusu a bez pokory k oko-
lí, nepomůže ani sebelepší regulační plán 
nebo deset studií.

Co je konkrétním obsahem územní stu-
die Potoky?

Studie řeší území přibližně od ulice Šeb-
kova/Husova až na  dolní konec Potok, 
včetně obou strání. Řeší regulaci na  vol-
ných pozemcích, návrh možné úpravy ko-
munikace a v neposlední řadě též některé 
úpravy inženýrských sítí. Poměrně výraz-
ným prvkem jsou i návrhy úprav veřejných 
prostranství. Varianta předložená na veřej-
né projednání studie obsahovala v  někte-
rých případech příliš hustou zástavbu 
na některých pozemcích. Tento návrh vze-
šel z pera architektů jistě v dobré víře, přes 
naši kontrolu prošel bohužel bez povšim-
nutí. To si zde asi zaslouží omluvu. Nicmé-
ně veřejné projednání splnilo svůj účel 
a  bdělí občané nás na  to upozornili 
ve  svých připomínkách. Po  jejich vyhod-
nocení určitě dojde k její redukci na únos-
nou mez. 

Studie řeší též možnou výstavbu na po-
zemcích patřících k bývalému statku paní 
Šebkové. Z  řad občanů se ozývaly hlasy, 
proč tam chce město něco stavět. Zde je 
třeba se vrátit na začátek článku k popisu, 

co je vlastně územní studie. Je nutné dů-
razně říci, že město zde nic stavět nechce, 
jednoduše proto, že to nejsou městské po-
zemky. Ale není možné se nechat uchlá-
cholit v domnění, že na těchto pozemcích, 
nutno říci velmi lukrativních, se nikdy sta-
vět nebude. Ta doba jistě přijde, dříve či 
později, a  proto je nutné, abychom na  to 
byli připraveni. Nechceme čekat, až nám 
tam někdo postaví pětipatrovou bytovku 
(na  projektu se jistě bude vyjímat název 
„viladům v  zeleni“), bez parkování a  nej-
menší veřejné infrastruktury. Samozřejmě 
vizualizace zobrazené ve  výkresové části 
studie s kavárnou jsou spíše ilustrativní, ale 
v případě zájmu o výstavbu na těchto po-
zemcích budeme vyvíjet tlak na develope-
ra, aby zakomponoval do záměru alespoň 
nějakou občanskou vybavenost. Nechceme 
dělat za Žalova jen ubytovnu nebo průmy-
slovou část Roztok.

V  neposlední řadě řeší studie okrajově 
i možnosti úpravy Žalovského potoka. Ov-
šem podrobnější řešení problémů s vodou 
bude obsahem spíše generelu odvodnění 
a dalších navazujících vodohospodářských 
projektů, které se v současné době začínají 
zadávat.

Totéž platí o možném umístění čistírny 
odpadních vod, nebo spíše nové přečerpá-
vací stanice v místě otočky na dolním kon-
ci. Tomu se podrobněji věnuje samostatný 
článek.

Celá územní studie je ke  zhlédnutí 
na  webu Roztok, https://www.roztoky.cz/
uzemni-studie-potoky. Jedná se zatím 
o  variantu pro veřejné projednání, před 
výše popisovanými úpravami.  l

Rekonstrukce vodovodních řadů v Žalově

Územní studie Potoky

V	současné	době	probíhají	od	žalovského	vodojemu	směrem	
dolů	ulicí	Přemyslovská	práce	na	výměně	a	doplnění	
vodovodních	řadů.	Od	občanů	se	množí	dotazy	na	průběh	
a	účel	této	akce.	Pokusím	se	tedy	o	stručné	vysvětlení.

Minulý	měsíc	proběhlo	v	našem	městě	veřejné	projednání	
územní	studie	Potoky.	Tedy	oblasti	okolo	Žalovského	potoka	
a	Levého	Hradce.	reakce	veřejnosti	byly	různorodé,	připo-
mínek	se	sešla	řada.	nabyl	jsem	dojmu,	že	části	veřejnosti	
dlužíme	vysvětlení,	proč	vlastně	takováto	studie	vzniká		
a	co	má	být	jejím	obsahem	a	účelem.

Ing.�Michal�Hadraba
místostarosta
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Je to tak. Už i do Roztok dorazily problémy 
s přeplněnými parkovacími místy tak, jak 
je známe z Prahy (a jiných velkých měst). 
Zatím to u  nás naštěstí není tak „husté“ 
jako v sousední vsi, ale zaparkovat přes den 
na  náměstí nebo u  lékárny je téměř ne-
možné. Stavební a  dopravní komise tedy 
přišla s  návrhem na  zavedení omezeného 
parkování.

Není třeba propadat panice – nemáme 
na  mysli žádné modré, fialové nebo jinak 
barevné zóny. Chtěli bychom jen přes den 
zavést časové omezení parkování na vybra-
ných místech tak, aby tam mohli krátkodo-
bě zaparkovat lidé využívající služby v oko-
lí. Pro ně jsou tato parkovací místa určena, 
zatímco nyní tam mnoho parkovacích míst 
blokují rezidenti, kteří mají parkovat 
ve  svých podzemních garážích nebo 
na svých pozemcích. 

Chtěli bychom použít systém tzv. parko-
vacích kotoučků. Jistě si všichni z autoško-
ly pamatují, o co jde, nicméně pro jistotu 
malé připomenutí. Jde o  parkování ozna-
čené značkou se symbolem na  obrázku 

níže, s vyznačením maximální-
ho času stání. Úkolem řidiče je 
pak za okénko umístit papírové 
parkovací hodiny, na  nich vy-
značit čas příjezdu a samozřej-
mě dodržet maximální dobu 
stání. Tedy nejedná se o parko-
vání placené – jediný náklad je 
pořízení oněch papírových ho-
din v ceně cca 20 Kč. 

Podrobnější informace jsou 
k  nalezení na  internetu, na-
příklad na  tomto odkaze:  
http://www.novinyvm.cz/159-
-mate-nejasnosti-kolem-ko-
toucu.html

V Roztokách zatím uvažujeme o násle-
dujících místech (vždy od pondělí do pát-
ku):
n Tyršovo náměstí – v čase od 8.00 do 19.00 
parkování na max. 2 hodiny
n Masarykova ulice u  lékárny – v  čase 
od 8.00 do 19.00 parkování na max. 2 hodiny
n u Sokola – v čase od 8.00 do 21.00 parko-
vání na max. 2 hodiny (alt. 4 hodiny)

n Školní náměstí u ZUŠ – v čase 
od  8.00 do  19.00 parkování 
na max. 1 hodinu
n u obou základních škol (Zao-
rálkova a  Školní náměstí) – 
v čase od 7.00 do 9.00 a od 14.00 
do  16.00 – parkování na  max. 
15 minut

Omezení by platilo jen v den-
ních hodinách v  pracovních 
dnech, v  noci a  o  víkendech 
bude parkování bez omezení.

K  tomuto tématu bychom 
chtěli v poprázdninových mě-
sících (asi říjen) uspořádat ve-

řejnou prezentaci, neboť názor občanů je 
pro nás důležitý. Přesný termín včas zve-
řejníme na  webových stránkách města, 
v Odrazu a případně na Facebooku.

  l

Ing.�Michal�Hadraba
místostarosta,	předseda		

komise	stavební	a	dopravní

Parkování v centru Roztok

Hladina v  žalovském vodojemu není ov-
šem dostatečně vysoko, tím pádem nedo-
káže zajistit dostatečný tlak pro celé území 
Roztok. Problémy jsou zejména ve  výše 
položených oblastech Žalova. Pro část Ža-
lova nejblíže vodojemu slouží v  současné 
době posilovací tlaková stanice s čerpadly 
(domeček nalevo vedle cesty na Holý vrch). 

V současné době dochází k položení no-
vého souběžného potrubí směrem od vo-
dojemu do  Žalova, v  ulicích U  Školky 
a Přemyslovská. Toto nové potrubí nebude 

již napojeno z vodojemu Žalov, ale přímo 
na  suchdolský vodovodní přivaděč. Bude 
tedy využívat tlak daný hladinou vodoje-
mu Suchdol, který je cca o 50 m výše než 
vodojem žalovský. Maximální hladina VDJ 
Žalov je 295 m n. m., zatímco VDJ Suchdol 
342 m n. m.). Na tento nový řad (tzv. vyšší 
tlakové pásmo) budou napojeny vodovod-
ní přípojky objektů, u kterých je v součas-
né době problém s tlakem anebo musí mít 
posilovací tlakové stanice. Tlakové stanice 
budou po přepojení zrušeny. 

Níže položená zástavba zůstane napojena 
na  současný vodovodní řad z  vodojemu. 
Po dokončení stavby a zprovoznění nové-
ho tlakového pásma bude zásobování vo-
dou pro Žalov již bezproblémové. Pro Roz-
toky se v  zásadě nic nezmění. Termín 
dokončení je plánován na konec září letoš-
ního roku.  l

Ing.�Michal�Hadraba
místostarosta,	

autorizovaný	technik	pro	stavby	vodního	
hospodářství	a	krajinného	inženýrství

Asi již není tajemstvím, že společnost Lidl 
by měla zájem na  pozemcích bývalého 
skladu Barumu, vedle nově budované zá-
kladní školy, postavit prodejnu potravin. 
Pozemky v současné době patří společnos-
ti Trigema, která by potřebnou část pozem-
ku Lidlu odprodala. 

Pozemek je podle územního plánu ur-
čen na  výstavbu „staveb nerušící výroby 
a služeb“, pod čímž si lze představit leccos, 
třeba klempířskou nebo zámečnickou 
dílnu, ale také skladovou halu. Záměr 
prodejny potravin je s  tímto využitím 
v  souladu. Bavíme se samozřejmě stále 
o  aktuálně platném územním plánu 
z roku 1995. 

Reakce veřejnosti jsou rozporuplné, mno-
hé argumenty proti ovšem pramení spíše 
z  neznalosti. Například nárůst dopravy – 
opravdu budou žáci nové školy perma-
nentně ohroženi zákazníky divoce najíždě-
jícími k prodejně, nebo by se spíš zákazníci 
Lidlu, kteří z nejbližšího okolí přijdou vět-
šinou pěšky, měli bát, že je ohrozí spěchají-
cí rodič ve  svém autě? Pro zodpovězení 
této otázky se stačí podívat k oběma našim 
školám kolem půl osmé ráno.

Samozřejmě vyvstává spousta dalších 
otázek, mnoho z nich je jistě oprávněných. 
Je potřeba si s investorem spoustu věcí vy-
jasnit a ze strany města, tedy nás občanů, 
stanovit podmínky, které pro nás budou 

nepřekonatelné. Proto jsme se se zástupci 
jak společnosti Trigema, tak společnosti 
Lidl, dohodli na  společném veřejném 
představení projektu. Na  něm budou zá-
stupci obou společností připraveni vysvět-
lit své záměry a zodpovědět otázky veřej-
nosti.

Veřejné představení se uskuteční dne  
24. září 2019 v 18.00 hodin ve velké zase-
dací místnosti městského úřadu. Všichni 
občané jsou srdečně zváni, nechť vyjeví své 
připomínky. Zástupci Lidlu a  též společ-
nosti Trigema, kteří budou přítomni, jistě 
vše ochotně vysvětlí.   l

Michal�Hadraba
místostarosta

Veřejné představení projektu prodejny Lidl v Žalově
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n Dne 1. 6. oznámen volně pobíhající pes 
na Tyršově náměstí – výjezd na místo, na-
lezený pes umístěn do  záchytného kotce 
MP Roztoky, v registrů psů podle čipu zjiš-
těn majitel, majiteli pes v pořádku předán, 
přestupek vyřešen uložením blokové po-
kuty v příkazním řízení na místě.
n Dne 1. 6. oznámeni dva volně pobíhající 
psi, kteří obtěžují oznamovatelku a  jejího 
psa, v ulici Vrchlického – výjezd na místo, psi 
– rasa německý ovčák – odchyceni, umístěni 
do  záchytného kotce MP Roztoky, zjištěn 
majitel těchto psů, nalezení psi předáni maji-
teli v pořádku, přestupek vyřešen uložením 
blokové pokuty v příkazním řízení na místě.
n Dne 2. 6. oznámeny dvě volně pobíhající 
ovce po  ulici Legií a  Horova – výjezd 
na místo, následně zjištěn majitel ovcí, kte-
rý přijel a  ovce odchytil, kvalifikováno 
a a šetřeno jako podezření za spáchání pře-
stupku, vyřešeno domluvou. 
n Dne 3. 6. oznámen nález svazku klíčů 
v ulici Smetanova – uloženo na MP Rozto-
ky, zveřejněno na webových stránkách MP 
Roztoky a města Roztoky.
n Dne 3. 6. oznámeno narušení občanské-
ho soužití mezi sousedy v ulici Jungman- 
nova, kdy soused oznamovatelce přes plot 
hází nepořádek a  ničí jí zeleň – výjezd 
na  místo, zadokumentováno, kvalifiková-
no a  šetřeno jako podezření z  přestupku 
proti občanskému soužití, přestupek ozná-
men příslušnému správnímu orgánu 
k projednání ve správním řízení.
n Dne 3. 6. ve večerních hodinách v rámci 
hlídkové činnosti zjištěno na veřejném pro-
stranství před shopem benzinové čerpací 
stanice MOL v  Přílepské ulici porušení 
obecně závazné vyhlášky města Roztoky – 
zákaz požívání alkoholických nápojů na ve-
řejném prostranství – zadokumentováno, 
ustanovena podezřelá osoba, kvalifikováno 
a šetřeno jako podezření z přestupku proti 
pořádku v územní samosprávě, oznámeno 
příslušnému správnímu orgánu k  projed-
nání ve správním řízení.
n Dne 7. 6. oznámeno odcizení dřevěných 
trámků z  volně přístupného pozemku 
na Holém vrchu – výjezd na místo, zado-
kumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako 
podezření z přestupku proti majetku.
n Dne 8. 6. v nočních hodinách oznámeno 
rušení nočního klidu z  pozemku domu 
v ulici Haškova – zjištěno, že na pozemku 
jednoho z  domu probíhá rodinná oslava 
a pouštějí si hlasitou hudbu, kontaktována 
odpovědná osoba, vyzvána k vypnutí hud-
by, což učinila.

n Dne 9. 6. oznámeno poškození vozidla 
Ford Focus, zaparkovaného na  rohu ulic 
Spěšného a  Haškova – výjezd na  místo, 
zjištěno poškrábání vozidla neznámým 
předmětem, zadokumentováno, kvalifiko-
váno a šetřeno jako podezření z přestupku 
proti majetku.
n Dne 9. 6. v rámci hlídkové činnosti kont-
rolována v  místě stanoviště kontejnerů 
na  tříděný odpad v  ulici Riegrova osoba, 
která odkládala tříděný odpad mimo kon-
tejnerové nádoby (jednalo se o papír) – za-
dokumentováno, kvalifikováno a  šetřeno 
jako podezření z přestupku proti veřejné-
mu pořádku, který byl s  podezřelou oso-
bou vyřešen po  provedené lustraci ulože-
ním blokové pokuty v  příkazním řízení 
na místě.
n Dne 9. 6. oznámena žádost PČR o sou-
činnost při řízení provozu v místě doprav-
ní nehody osobního vozidla s  cyklistou 
v místě křižovatky U Váhy v k. o. Roztoky 
– výjezd na místo, usměrňování dopravy. 
n Dne 9. 6. ve večerních hodinách ve schrán-
ce důvěry MP Roztoky nalezen mobilní te-
lefon iPhone – zjištěna majitelka, které byl 
nalezený mobilní telefon předán, majitelka 
by touto cestou chtěla poděkovat poctivému 
nálezci.
n Dne 9. 6. ve  večerních hodinách ozná-
meno narušení občanského soužití mezi 
manželi v bytě bytového domu na Tyršově 
náměstí – výjezd na místo, kde byl v době 
příjezdu hlídky již klid, provedeným šetře-
ním na místě zjištěno, že došlo k pokousá-
ní manželky ze strany jejího manžela, po-
škozená nevyžadovala lékařské ošetření, 
oznámeno příslušnému správnímu orgánu 
jako přestupek spáchaný mezi osobami 
blízkými, kdy k  projednání přestupku je 
potřeba souhlas osoby přímo postižené 
spácháním přestupku.
n Dne 10. 6. oznámeno poškozené doprav-
ní značení na  křižovatce ulic Školní ná-
městí a Jana Palacha – šetřením zjištěno, že 
k  poškození dopravního značení došlo 
v  důsledku provozu vozidla (autobusu), 
zjištěno konkrétní vozidlo (autobus), kon-
taktován provozovatel.
n Dne 10. 6. oznámena žádost PČR Libčice 
o asistenci při dopravní nehodě se zraně-
ním cyklisty na ulici Masarykova – zjiště-
no, že cyklista je pod vlivem alkoholu a že 
je zraněn na  ruce, přivoláno sanitní vozi-
dlo rychlé lékařské pomoci, na  místo též 
hlídka PČR, zjištěna totožnost zraněného 
cyklisty, předán do  péče záchranářů, 
po prvotním ošetření odvezen na trauma-

tologickou ambulanci FN Motol, vzhledem 
k  agresivnímu chování podnapilého cyk-
listy provedena asistence při převozu sanit-
ním vozidlem do FN Motol, na místo hlíd-
ka policistů Skupiny dopravních nehod 
PČR Praha-venkov k  zadokumentování 
dopravní nehody. 
n Dne 10. 6. oznámena žádost PČR o asis-
tenci osádce sanitního vozidla lékařské zá-
chranné služby v  ulici Bělina, kde se má 
nacházet duševně narušená žena – výjezd 
na místo, žena odmítala s kýmkoli komu-
nikovat, bez dokladů totožnosti, převezena 
sanitním vozem do  Psychiatrické léčebny 
Praha 8 – Bohnice, předána personálu lé-
čebny.
n Dne 10. 6. ve večerních hodinách ozná-
meno, že na vozidlo tov. zn. Mercedes Benz 
C 200, zaparkované v  ulici 17. listopadu, 
někdo nalepil samolepky vyobrazující znak 
městské policie – zadokumentováno, kva-
lifikováno a šetřeno jako podezření z pře-
stupku proti majetku, dalším šetřením zjiš-
těna podezřelá osoba, tato nálepky 
z  vozidla odstranila, přestupek vyřešen 
uložením blokové pokuty v příkazním ří-
zení na místě. 
n Dne 11. 6. oznámeno cestou PČR Libčice, 
že v ulici Masarykova ve třetím patře byto-
vého domu nevychází ze svého bytu již delší 
domu seniorka, nekomunikuje a je uzamče-
ná ve svém bytě – na místo vyžádán hasič-
ský záchranný sbor, dále na  místo hlídka 
PČR Libčice, vzhledem k  bezpečnostním 
vchodovým dveřím do bytu bylo provedeno 
otevření okna ze žebříku, uvnitř bytu byla 
nalezena na  podlaze ležící dehydratovaná 
seniorka, předána do lékařské péče, odveze-
na sanitním vozem na traumatologii do FN 
Motol, byt předán příbuznému.
n Dne 11. 6. oznámeno ujetí od benzinové 
čerpací stanice MOL v  Přílepské ulici – 
zjištěno, že řidič vozidla Renault natanko-
val benzin do svého vozidla a od benzino-
vé čerpací stanice odjel, aniž by částku 
uhradil, zjištěna r. z. vozidla, lustrací zjiš-
těn provozovatel vozidla, tento vyrozu-
měn, následujícího dne dlužnou částku 
uhradí, kvalifikováno a šetřeno jako pode-
zření z přestupku proti majetku.
n Dne 12. 6. oznámen nález peněženky s do-
klady, platebními kartami a finanční hotovos-
tí v ulici Máchova – výjezd na místo, nalezená 
peněženka od  nálezce převzata a  uložena 
na MP Roztoky, zjištěn majitel, majiteli nale-
zená peněženka i s obsahem předána, maji-
tel by chtěl touto cestou poděkovat poctivé-
mu nálezci.

Z deníku Městské policie Roztoky
V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	roztok	informovali	o	činnosti	Městské	policie	roztoky,	a	to	za	období	
od	30.	5.	do	10.	7.	2019:		
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n Dne 11. 6. oznámeny zabouchnuté dveře 
u jednoho z bytů v DPS – výjezd na místo, 
zjištěno, že průvanem se zabouchly dveře 
a zasekl se zámek, nešlo otevřít náhradní-
mi klíči, přivolán zámečník, který provedl 
otevření dveří.
n Dne 14. 6. ve večerních hodinách ozná-
mena nebezpečná jízda vozidla na Tyršově 
náměstí, které objíždělo autobus a ohrozilo 
ostatní účastníky silničního provozu – za-
dokumentováno, přestupek v  dopravě 
oznámen příslušnému správnímu orgánu 
k projednání. 
n Dne 16. 6. oznámení o poškození osob-
ního automobilu v  nočních hodinách 
na  Husově náměstí – předáno policistům 
skupiny dopravních nehod PČR, spolupát-
rání po pachateli, předán poznatek k mož-
nému pachateli.
n Dne 16. 6. v nočních hodinách oznáme-
no rušení nočního klidu v prostoru fotba-
lového hřiště – výjezd na  místo, zjištěna 
hlučná zábava, odpovědná osoba na místě 
upozorněna na  rušení nočního klidu, zá-
bava ztišena, vyřešeno na místě domluvou.
n Dne 16. 6. oznámeno volné pobíhání psa 
v  ulici Jungmannova, kterého oznamova-
telka přivedla na  MP – umístění psa 
do kotce, zjištění majitele, pes vydán v po-
řádku, vyřešeno uložením blokové pokuty 
v příkazním řízení na místě. 
n Dne 18. 6. oznámení o ženě ležící na par-
kovišti u prodejny Albert – výjezd na místo, 
vzhledem k  podezření na  intoxikaci ženy 
přivolána rychlá záchranná zdravotnická 
služba, která ženu převezla do FN Motol.
n Dne 18. 6. vyžádána součinnost s  PČR 
při pátrání po mobilním telefonu, který byl 
odcizen nebo ztracen předchozího dne 
na území Prahy a dnešního dne byl lokali-
zován na adrese jedné z nemovitostí v ulici 
Chelčického – na místo hlídka PČR OOP 
Libčice, která si věc převzala k řešení, na-
konec mobilní telefon nalezen.
n Dne 18. 6. oznámeno napadení řidiče vo-
zidla jiným řidičem na parkovišti u prodej-
ny Albert – výjezd na  místo, na  místě se 
nacházela již pouze poškozená osoba, pro-
vedeným šetřením bylo zjištěno, že jemu 
neznámá osoba ho udeřila pěstí do obličeje 
a poté mu ještě udeřila do vozidla, zajištěni 
svědci události, zadokumentováno, kvalifi-
kováno a šetřeno jako podezření z přestup-
ku proti občanskému soužití.
n Dne 19. 6. oznámen nález koloběžky zn. 
Hornet a  ošacení na  dětském hřišti u  ZŠ 
Žalov v  Zaorálkově ulici – nalezené věci 
zajištěny na  MP Roztoky, zveřejněno 
na  webových stránkách MP Roztoky 
a města Roztoky. 
n Dne 20. 6. v rámci hlídkové činnosti zjiš-
těno neoprávněné kácení dřeva v lese v Ti-

chém údolí – zadržena podezřelá osoba, 
kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z přestupku proti majetku, vyřešeno ulože-
ním blokové pokuty v příkazním řízením.
n Dne 20. 6. oznámeno ujetí bez zaplacení 
částky za natankované palivo na BČS MOL 
v Přílepské ulici – výjezd na místo, zjištěno 
že řidič vozidla tov. zn. Škoda natankoval 
do  palivové nádrže svého vozidla naftu 
a nasedl do vozidla, aniž by částku za na-
tankovanou naftu uhradil, kvalifikováno 
a šetřeno jako podezření z přestupku proti 
majetku, provedeno místní pátrání po vo-
zidle a jeho osádce. 
n Dne 21. 6. ve schránce důvěry MP Rozto-
ky nalezen klíč zavěšený na modré klíčence 
s nápisem „HP“ a „intel“ – nalezený klíč je 
uložen na  MP Roztoky, zveřejněno 
na  webových stránkách MP Roztoky 
a města Roztoky.
n Dne 23. 6. oznámeno, že v ulici Nádražní 
se pohybuje podnapilý muž, který padá 
do komunikace – výjezd na místo, zjištěna 
totožnost této osoby a provedena lustrace 
cestou PČR Libčice, osoba vykázána z mís-
ta, přestupek proti veřejnému pořádku (ve-
řejné pohoršení) vyřešen domluvou.
n Dne 23. 6. v nočních hodinách oznáme-
no rušení nočního klidu v  jednom bytu 
bytového domu v  ulici Masarykova – vý-
jezd na místo, v době příjezdu na místě již 
klid, přestupek proti veřejnému pořádku 
vyřešen domluvou.
n Dne 24. 6. oznámen nález dámské pe-
něženky s  doklady v  ulici Masarykova – 
nalezená peněženka uložena na  MP, 
zjištěna majitelka, majitelce nalezená pe-
něženka s obsahem předána, majitelka by 
chtěla touto cestou poděkovat poctivému 
nálezci.
n Dne 24. 6. oznámen nález pánské peně-
ženky s doklady v areálu benzinové čerpací 
stanice MOL v Přílepské ulici – majitel vy-
rozuměn, provedenou lustrací bylo zjiště-
no, že doklady jsou již neplatné, že majitel 
má vydané již jiné, nalezené doklady ode-
slány na příslušné odbory evidence těchto 
dokladů, peněženka vrácena majiteli, maji-
tel by touto cestou chtěl poděkovat poctivé-
mu nálezci. 
n Dne 24. 6. oznámen volně pobíhající pes 
v budově MÚ Roztoky – pes zajištěn a umís-
těn do záchytného kotce MP, zjištěna maji-
telka tohoto psa, majitelce předán pes v po-
řádku, kvalifikováno a  šetřeno jako 
podezření z  přestupku, vyřešeno uložením 
blokové pokuty v příkazním řízení na místě. 
n Dne 25. 6. nález autoklíče od vozidla tov. 
zn. Škoda ve schránce důvěry MP Roztoky, 
nalezený klíč je uložen na MP Roztoky, ná-
lez zveřejněn na webových stránkách MP 
Roztoky, města Roztoky

n Dne 26. 6. v  rámci hlídkové činnosti 
na autobusové zastávce Levý Hradec nale-
zena odložená dámská kabelka – kabelka 
zajištěna na MP, zjištěna majitelka, majitel-
ce nalezená kabelka předána.
n Dne 27. 6. oznámen spadlý strom u Úně-
tického potoka v Tichém údolí, který ohro-
žuje procházející lidi – výjezd na  místo, 
oznámení prověřeno a  oznámeno panu 
Votavovi, který spadlý strom odstranil.
n Dne 27. 6. oznámena dopravní nehoda se 
zraněním mezi motorkářem a osobním vo-
zidlem v Lidické ulici v místě Na Sekeře – 
výjezd na  místo, usměrňování dopravy, 
na  místo též hasičský záchranný sbor, 
rychlá zdravotnická pomoc, hlídka PČR 
Libčice a hlídka policistů skupiny doprav-
ních nehod PČR, která si na místě převzala 
dopravní nehodu k zadokumentování. 
n Dne 28. 6. ve schránce důvěry MP Rozto-
ky nalezen svazek klíčů na stříbrném krouž-
ku a  přívěsky modrého čipového kroužku 
a magnetickou kartičkou společnosti FOR-
TUNA – nalezený svazek klíčů uložen 
na  MP Roztoky, zveřejněno na  webových 
stránkách MP Roztoky a města Roztoky.
n Dne 28. 6. oznámena rvačka osob na Tyr-
šově náměstí, kde má jedna z osob ostatní 
napadat baseballovou pálkou – výjezd 
na místo, zajištěny zúčastněné osoby, které 
v  době příjezdu hlídky byly již v  klidu, 
na místo též hlídka PČR Libčice, která si věc 
i se zúčastněnými osobami převzala k jejich 
realizaci zadokumentování tohoto skutku.
n Dne 29. 6. oznámeno, že v ulici Šebkova 
na zahradě jednoho z domů honí syn svoji 
matku s nožem v ruce a vyhrožuje jí zabi-
tím – výjezd na místo, na místo též hlídka 
PČR Libčice, na místě již zastižena pouze 
matka, která uvedla, že se jí nic nestalo a že 
věc nechce řešit, že její syn je již v klidu.
n Dne 29. 6. oznámeno, že v  ulici Lidická 
v blízkosti křižovatky ulic Lidická a Obrán-
ců na  lavičce sedí dva muži a  pokřikují 
na procházející lidi – výjezd na místo, zjiště-
no, že podezřelé osoby konzumují alkohol 
na veřejnosti a znečišťují veřejné prostran-
ství odpadky, provedena kontrola osob a je-
jich lustrace cestou PČR Libčice, přestupek 
proti veřejnému pořádku s  odkazem 
na  znění OZV města Roztoky č. 4/2011, 
o  zákazu požívání alkoholu na  veřejném 
prostranství, vyřešeny u obou podezřelých 
osob uložením blokové pokuty v příkazním 
řízení na místě. 
n Dne 30. 6. oznámen volně pobíhající pes 
na  chodníku v  ulici Bernáškova – výjezd 
na místo, pes umístěn do záchytného kotce 
MP, později zjištěna majitelka, majitelce 
nalezený pes předán v pořádku, přestupek 
vyřešen uložením blokové pokuty v  pří-
kazním řízení na místě. 
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n Dne 30. 6. oznámeno rušení nočního kli-
du z  prostoru zahrady jednoho z  domů 
v ulici Vlháčkova – výjezd na místo, zjiště-
na rodinná oslava s reprodukovanou hud-
bou, hudba vypnuta, hlasitá zábava ukon-
čena, přestupek vyřešen domluvou. 
n Dne 2. 7. oznámen nález mobilního tele-
fonu zn. Huawei P20 v ulici Komenského 
poblíž autobusové zastávky Levý Hradec – 
nalezený mobilní telefon uložen na  MP 
Roztoky, následně zjištěna majitelka, které 
byl mobilní telefon předán, majitelka by 
touto cestou chtěla poděkovat poctivému 
nálezci. 
n Dne 2. 7. ve schránce důvěry MP Rozto-
ky nalezen mobilní telefon zn. Lenovo –
zjištěn majitel, kterému byl nalezený mo-
bilní telefon předán, majitel by touto cestou 
chtěl poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 2. 7. oznámen nález peněženky s ob-
sahem dokladů, platebních karet a finanční 
hotovosti v  areálu BČS MOL v  Přílepské 
ulici – zjištěn majitel, nalezená peněženka 
i  s  obsahem majiteli předána, majitel by 
touto cestou chtěl poděkovat poctivému 
nálezci.
n Dne 2. 7. ve  večerních hodinách ozná-
meno zabití kotěte zastřelením v  ulici 
Na  Vyhlídce – kvalifikováno jako pode-
zření z  trestného činu týrání, předáno 
PČR Libčice k jejich realizaci zadokumen-
tování. 
n Dne 4. 7. v rámci hlídkové činnosti zjiště-
no na parkovišti v ulici Obránců míru od-
stavené vozidlo tov. zn. Ford Focus, nespl-
ňující podmínky provozu na  pozemních 
komunikacích a evidentně dlouhodobě ne-
provozované – zadokumentováno, na vozi-
dlo vylepena výzva ke  zjednání nápravy 
nebo odstranění vozidla z pozemní komu-
nikace, provedenou lustrací v evidenci vo-
zidel zjištěn provozovatel vozidla, provozo-
vateli taktéž zaslána písemná výzva, 
oznámeno silničně správnímu úřadu při 
MÚ Roztoky. 
n Dne 4. 7. v rámci hlídkové činnosti zjiš-
těna na  parkovišti u  restaurace La Stella 
v ulici U Hřiště odstavené vozidlo tov. zn. 
BMW 765, nesplňující podmínky provozu 
na  pozemních komunikacích a  evidentně 
dlouhodobě neprovozované – zadoku-
mentováno, na  vozidlo vylepena výzva 
ke zjednání nápravy nebo odstranění vozi-
dla z  pozemní komunikace, provedenou 
lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozo-
vatel vozidla, provozovateli taktéž zaslána 
písemná výzva, oznámeno silničně správ-
nímu úřadu při MÚ Roztoky. 
n Dne 4. 7. ve schránce důvěry MP Rozto-
ky nalezen svazek 6 kusů klíčů (4 ks klíčů 
bílé barvy a 2 ks klíčů od vozidla nezjiště-
né tovární značky) – nalezený svazek klíčů 

je uložen na  MP Roztoky, zveřejněno 
na  webových stránkách MP Roztoky 
a města Roztoky.
n Dne 5. 7. v rámci hlídkové činnosti kont-
rolována v ulici Jana Palacha osádka vozi-
dla tov. zn. Škoda Felicia – při provedené 
kontrole zjištěno, že řidič vozidla není 
oprávněn k řízení motorového vozidla, ne-
boť mu byl vydán zákaz řízení, vzhledem 
k  podezření ze spáchání přečinu maření 
výkonu úředního rozhodnutí byla podezře-
lá osoba předána policistům PČR Libčice.
n Dne 5. 7. v rámci hlídkové činnosti zjiš-
těno na okraji komunikace v ulici Járy da 
Cimrmana odstavené vozidlo tov. zn. 
Ford Mondeo, bez registračních značek, 
nesplňující podmínky provozu na  po-
zemních komunikacích a  evidentně 
dlouhodobě neprovozované – zadoku-
mentováno, na  vozidlo vylepena výzva 
ke zjednání nápravy nebo odstranění vo-
zidla z pozemní komunikace, provedenou 
lustrací v  evidenci vozidel zjištěn provo-
zovatel vozidla dle zjištěného VIN čísla, 
provozovateli taktéž zaslána písemná vý-
zva, oznámeno silničně správnímu úřadu 
při MÚ Roztoky.
n Dne 5. 7. v rámci hlídkové činnosti zjiš-
těno v ulici Nádražní poškozené dopravní 
značení „Hlavní pozemní komunikace“, 
které leželo na zemi – zadokumentováno, 
dopravní značení zajištěno před dalším 
zneužitím či odcizením, poškození do-
pravního značení oznámeno správci ko-
munikace, tj. Středočeské údržbě silnic 
Kladno. 
n Dne 5. 7. oznámeno odcizení peněženky 
s odloženého batohu na Tyršově náměstí – 
zadokumentováno, kvalifikováno a  šetře-
no jako podezření z přestupku proti majet-
ku, v  následujících dnech odcizená 
peněženka nalezena ve  schránce důvěry 
MP Roztoky, vrácena majiteli.
n Dne 5. 7. v  brzkých ranních hodinách 
oznámena havárie vody, kdy voda tekla 
po ulici Tiché údolí – výjezd na místo, bylo 
zjištěno, že voda teče přes les shora ve smě-
ru od ulici Nad vinicemi, v ulici Nad vini-
cemi zjištěno místo, kde došlo k  havárii 
a poškození vodovodního řádu, vzhledem 
k  poškozené komunikaci (pod povrchem 
kaverna a  vypouklý povrch komunikace), 
byla provedena uzávěra místa, vyrozuměn 
zástupce SčVK, jenž vyslal na místo svoje 
zaměstnance, kteří provedli opravu vodo-
vodního řádu, vyrozuměn také ředitel 
Technických služeb města Roztoky, aby byl 
zajištěn úklid vozovky v Tichém údolí. 
n Dne 6. 7. oznámena žádost PČR o asis-
tenci při uzavření komunikace a usměrňo-
vání provozu v k. o. Únětice z důvodu po-
žáru pole v k.o. Únětice.

n Dne 6. 7. v rámci hlídkové činnosti kont-
rolována v  křoví poblíž křižovatky ulici 
Masarykova a  Nerudova spící osoba – 
vzbuzena a vykázána z místa.
n Dne 7. 7. oznámeno, že na ulici Jana Pa-
lacha leží muž, který pravděpodobně zko-
laboval – výjezd na místo, na místě již dva 
členové hasičského záchranného sboru, 
kteří prováděli oživování – masáž srdce, 
na místě též dva lidé, kteří prováděli oživo-
vání před příjezdem hasičů, na  místo též 
rychlá záchranná lékařská služba, po něko-
lika minutách se podařilo muže rozdýchat, 
poté byl převezen sanitním vozem do Ne-
mocnice Na Homolce.
n Dne 8. 7. ve schránce důvěry MP Rozto-
ky nalezena peněženka s doklady – zjištěn 
majitel, majiteli nalezená peněženka vráce-
na i  s  obsahem, majitel by touto cestou 
chtěl poděkovat poctivému nálezci. 
n Dne 8. 7. ve schránce důvěry MP Roz-
toky nalezena průkazka na  hromadnou 
dopravu – zjištěna majitelka, majitelce 
nalezená průkazka vrácena, majitelka by 
touto cestou chtěla poděkovat poctivému 
nálezci. 
n Dne 8. 7. oznámen nález mobilního tele-
fonu zn. Akai a  krabičky cigaret Viceroy 
na autobusové zastávce Levý Hradec – na-
lezené věci zajištěny na MP Roztoky, zve-
řejněno na webových stránkách MP Roz-
toky a města Roztoky.
n Dne 9. 7. oznámen volně pobíhající pes 
v  ulici Lidická u  Tesca – pes odchycen, 
umístěn do  záchytného kotce MP, zjištěn 
majitel, majiteli pes vydán v pořádku, pře-
stupek vyřešen uložením blokové pokuty 
v příkazním řízení na místě.
n Dne 9. 7. oznámena krádež zboží v pro-
dejně Tesco s tím, že podezřelá osoba byla 
zadržena zaměstnanci prodejny – podezře-
lá osoba se ke  krádeži doznala, odcizené 
zboží vrátila, kvalifikováno a šetřeno jako 
podezření z přestupku proti majetku, vyře-
šeno uložením blokové pokuty v  příkaz-
ním řízení.

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

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

Petr�Vevera
ved.	str.	MP	roztoky
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Tak jako Nerudova ulice patří neodmysli-
telně k pražské Malé Straně, tak strmá ulič-
ka Kroupka je autentickým pozůstatkem 
půvabu starých Roztok. Navazuje na býva-
lou Hlavní třídu, nyní Nádražní ulici a pro 
obyvatele horních Roztok je ideální zkrat-
kou na  železniční nádraží; opačným smě-
rem je vhodná jen pro čilé chodce. Vzhle-
dem k  jejímu sklonu bývá její schůdnost 
v zimě poněkud obtížnější, někdy jsou zde 
k vidění roztodivné „veselé“ situace. Za prv-
ní republiky, než byl v  padesátých letech 
kanál dešťové kanalizace překryt betonový-
mi deskami, sloužila Kroupka, podle vyprá-
vění pamětníků, v zimním období jako pa-

rádní sáňková dráha. Její vzhled i povrch se 
pochopitelně v průběhu posledního století 
průběžně měnil, základní staroměstský ráz 
2. poloviny 19. století zůstal zachován. 
Po obou stranách ji tvoří domy jak vesnic-
kého, tak městského typu, jako je např. Vra-
tislavka (čp. 38) a  dům u  Hronů (čp. 64). 
Pěknou ukázkou vesnického stavení s klasi-
cizující fasádou 19. století je čp. 122. O pří-
kladné obnově Vratislavky a domu čp. 122 
píše ve svém článku Marcela Šášinková. 

Každý dům v Kroupce má svou zajíma-
vou historii. V meziválečném období neby-
ly určené jen k  samotnému bydlení, ale 
prakticky v každém z nich sídlila i nějaká 

živnost. Např. v čp. 64 stojícím na samém 
úpatí Kroupky, zvaném pro svůj vzhled 
„Piano“, měl svůj fotoatelier populární roz-
tocký fotograf František Fyman a  v  patře 
provozoval krejčovskou dílnu pan Hron, 
který šil nóbl obleky pro náročnější kliente-
lu. Ve zmiňovaném domku čp. 122 byla prá-
delna a mandlovna paní Vlasty Kreifové.

 Dům čp. 72, který již byl kompletně na-
hrazen novostavbou, býval v období 1. svě-
tové války a na počátku republiky modli-
tebnou a školou židovské náboženské obce, 
později zde bydlel krejčí Moric Bustin, 
v poválečném období známý roztocký uči-
tel Jan Šimků. 

V  Kroupce žilo i  několik zajímavých 
osobností. Např. ve Vratislavce prožil mlá-
dí představitel tzv. Nové figurace akad. ma-
líř a básník Rudolf Němec (1936-2015), či 
v  protějším čp. 76 vlastivědný pracovník 
Jan Steyer a v osmdesátých letech i polito-
log a  diplomat Daniel Kumermann. 
V  Kroupce fungovaly i  dvě živnosti, bez 
nichž se neobešel prakticky žádný Rozto-
čák – zubní dentista pan Půlpán a porodní 
asistentka paní Voborová. Prostě – 
v Kroupce to dříve žilo. 

Podrobněji se k  tomu vrátíme v  někte-
rém z příštích čísel Odrazu.  l

Na konci 19. století vedla cesta z horních 
Roztok do centra – tehdy na Hlavní třídu 
(dnes Nádražní) – stejně jako dnes, Kroup-
kou. Mnozí z nás tudy chodí na vlak či au-
tobus každý den. Je potěšitelné, že si ulička 
i  přes tendenční, mnohdy nevhodné pře-
stavby starších domů zachovává tradiční 
charakter. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat ma-
jitelům, kteří se přednedávnem pustili 
do složité rekonstrukce dvou domů právě 
v Kroupce. Trochu s napětím jsem čekala, 
co bude… Kde se začne bourat, dostavo-
vat, vsazovat nová plastová okna. 

Mé obavy se ale brzy rozplynuly a stala 
jsem se jejich velkou fanynkou. Jak se jim 
daří, posuďte sami, třeba cestou do práce. 
Nedalo mi to a vyzpovídala jsem je. Jejich 
optimismus bude možná motivací pro dal-
ší stavebníky.

Proč jste si vybrali Roztoky? 
 K:  Tereza se narodila v Podbabě, takže jí 
Roztoky byly velmi blízké, já jsem s nimi 
neměl žádnou zkušenost, kromě několika 
výletů na Levý Hradec. Původně jsme hle-
dali byt, na prodej Vratislavky jsme narazi-
li spíš náhodou. Ale byla to láska na první 
pohled.
 M:  Roztoky mají velké plus v okolní příro-
dě, ale i  v  dostupnosti vlakem do  centra 
Prahy. Jedním z důležitých důvodů pro nás 
byl známý čilý společenský život v Rozto-
kách a blízkost Dejvic, kde žijí naši příbuz-
ní a kamarádi.

Rekonstrukce starých domů nebyla – 
a není – vůbec jednoduchá. Ocitli jste se 
v situaci, kdy jste si řekli, dost, dál to ne-
půjde? A  co bylo (nebo ještě bude) asi 
nejhorším problémem?

 K:  Není to žádná procházka růžovým sa-
dem, ale čekali jsme to určitě o dost horší. 
Nejdůležitější je respektovat původní logi-
ku domu, všechno konzultovat alespoň 
s jedním odborníkem a nepodlehnout de-
presi z toho, jak to jde pomalu. Vratislavka 
je pro nás celoživotní projekt, který se 
nám zatím vyplácí. Největší problém je 
zkombinovat stavitelské úsilí s péčí o děti, 
často se stane, že nás děti zaměstnají víc 
než dům a za celý den třeba ani nic neudě-
láme.
 M:  Drobná krize proběhla snad každý den 
strávený při rekonstrukci domu. Věřím 
však, že největší zlo je již za námi. U rekon-
strukce starého domu je složité najít zkuše-
né řemeslníky a dodavatele, zvlášť v době 
ekonomické a stavební konjunktury. To byl 
i největší problém během stavby a nakonec 
jsme si většinu prací byli donuceni udělat 

Půvaby starých Roztok

Dvě zdařilé rekonstrukce v Kroupce

Stanislav�Boloňský
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 ➔

svépomocí. Pro ostatní případné stavitele 
doporučuji počkat na  další světovou fi-
nanční krizi. Rád bych poděkoval všem 
sousedům za  pomoc a  trpělivost, kterou 
s námi měli, a doufám, že i dále budou mít. 

Udělali jste obrovský kus práce, co dál?
 K:  Chceme, aby Vratislavka žila a dýchala, 
otevřít ji lidem z  okolí. V  našem domě 
úspěšně fungovala sdílená šicí dílna Krino-
lína, která se nedávno přestěhovala na dru-
hou stranu Roztok. Uspořádali jsme pár 
akcí, teď se snažíme vybudovat kavárnu, 
která by kromě dobré kávy nabídla také 
kulturní prostor k  setkávání i  místní ko-
munitě. Plánujeme divadelní představení, 
promítání, hudbu, cestopisné večery…

 M:  Práce je tu stále jako na kostele, ale pro 
letošní léto si uděláme čas na  odpočinek 
a  teprve v  průběhu podzimu se pustíme 
do kultivace okolí domu a podkroví. Men-
ším, ale také komplikovaným projektem 
bude systém na  využití dešťové vody. 
Umístění sběrné nádoby do  výkopu není 
na skalnatém podloží možné. I přesto nám 
je líto do budoucna jistě vzácnou dešťovou 
vodu nevyužít. Proto hledáme možnost 
velké, nadzemní izolované akumulační ná-
drže.

Co vám v Roztokách chybí a naopak, co 
považujete za nadstandard?
 K:  Báječné jsou akce Roztoče, bleší trhy, 
masopust. Hranice Roztok taky dalece pře-

kračují výstavy a  některé akce na  zámku. 
Fenoménem je knihovna v  režii Michala 
Špačka. A z praktického hlediska jsme rádi 
za pohodová jednání na úřadě, to se ve měs-
tě jen tak nezažije. A pak milé sousedské 
vztahy – to je asi magie okolí Kroupky.

Chybí nám tu běžný život v ulicích, víc 
míst, kvůli kterým stojí za to vylézt z křes-
la. Třeba kulturní prostor na způsob libčic-
ké Kotelny. Ale i  obchody, hospůdky… 
Nedávno šli jsme naučnou stezkou v Čes-
kém středohoří, kdysi tam stála vesnice, 
900 obyvatel, 4 pekárny, 3 řeznictví, 7 hos-
pod. Desetkrát větší Roztoky by si za-
sloužily víc rozmanitosti a  příležitostí 
k sousedskému setkávání, trochu toho ves-
nického ducha. 

DVOUPODLAŽní	ViLKA,		
ČP.	38,

se	segmentovými	arkádami	
a	balkonem	nad	hlavním	vstu-
pem,	adresou	dříve	na	Hlavní	
třídě,	nese	název	Vratislavka.	
Byla	postavena	na	místě	
malého	domku	kolem	1861.	
První	zmínka	v	katastru	nemo-
vitostí	je	k	roku	1872.	Tehdejší	
majitel	Dr.	Karl	Ottokar	Čech,	
vicepresident	ruské	lázeňské	
společnosti	v	Moskvě,	nabízel	
už	v	tomto	roce	dům	k	prona-
jmutí,	prodal	ho	v	roce	1890.	
Majitelé	se	střídali,	v	domě	bylo	
provozováno	několik	živností,	
například	pekařství	majitelky	
Kateřiny	Krupičkové,	ale	

v	nájmu	byl	i	zámečník.	Zřízený	
obchod	měl	vlastní	vchod	přímo	
z	ulice.	Mezi	významné	majitele	
patřil	také	stavitel	František	
illich,	který	se	výrazně	podílel	
na	výstavbě	domů	v	horních	
roztokách,	ale	také	projektoval	
hotel	Sakura	v	Tichém	údolí	
(1926–1928).	V	roce	1963	
získala	dům	na	základě	darovací	
nabídky	Domovní	správa	v	roz-
tokách.

KAreL

pochází	z	Hradce	Králové,	žije	
v	domě	s	manželkou,	dvěma	
dětmi	a	hafanem.	rodina	se	
přistěhovala	z	Letné.

  l

DůM	ČP.	122,

v	němž	kdysi	bydlela	naše	
kolegyně	z	muzea,	která	
také	bravurně	spravovala	
roztržená	oka	na	dámských	
punčochách,	byl	vyprojek-
tován	a	zkolaudován	v	roce	
1896	rodinou	Malečkovou	
a	ta	jej	vlastnila	několik	dal-
ších	desetiletí.	Stavitelem	byl	

místní	zednický	mistr	Josef	
Hladký.	Část	domu	se	tehdy	
pronajímala,	o	čemž	svědčily	
dvě	kuchyně.

MArTin,

projektový	manažer,	se	přistě-
hoval	s	manželkou	a	dvěma	
dětmi	z	Dejvic,	zatím	bez	psa…

  l

Pohled z Nádražní ulice na spodní část Kroupky, výřez z dobové pohlednice, 1927

Výřez z plánu na přestavbu  
Vratislavky, F. Illich asi 1930

Čp. 38, současný stav

Výřez z plánu na postavení domu, J. Hladký 1896

Čp. 122, současný stavFo
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Původně se na pozemku zahrady nacházel 
viniční grunt, v  roce 1874 koupil objekt 
včetně rodinného domku čp. 63 (který je 
vidět v levém dolním rohu na obrázku č. 1) 
S. T. Haurowitz s manželkou. V roce 1882 
byla postavena vila čp. 110 a domek pro za-
hradníka. O 15 let později byla postavena 
vila čp. 125 v reakci na nedostatek prostoru 
pro všechny členy rodiny. V roce 1937 byl 
původní dům čp. 63 zbourán. V terasovitě 
upravené horní části zahrady stával dřevě-
ný altán, který byl z  důvodu havarijního 
stavu v  roce 1933 odstraněn. Před vilou  
čp. 125 býval pavilon – zimní zahrada, kte-
rý byl zbourán až po roce 1945. Postupně 

bylo v  zahradě vystavěno několik garáží, 
z nichž jedna stojí dodnes. 
Spolu s  aktuální rekonstrukcí mladší vily 
čp. 125 byly provedeny některé změny 
v  zahradě. Kromě odstranění náletových 
a přestárlých dřevin to jsou některé terénní 
modelace reagující na potřeby pro zahradu 
mateřské školy a  aktuálně také budování 
pěší stezky propojující horní Roztoky a Ti-
ché údolí. Je jasné, že z finančních a dalších 
důvodů nelze rekonstruovat celou zahradu 
najednou, ovšem je nutné mít od začátku 
jasnou vizi pro celý prostor a tu podle ak-
tuálních možností postupně naplňovat.
K zahradě existuje plán (obr. 1) od našeho 

významného zahradního architekta Fran-
tiška Thomayera (1856–1938), který půso-
bil jako městský zahradník královského 
hlavního města Prahy a patří k nejvýrazněj-
ším tvůrcům parků a zahrad své doby. Plán 
je v Národním zemědělském muzeu chyb-
ně uložen pod názvem zahrada Menzelovy 
vily, která se ovšem nachází naproti této 
zahradě přes ulici. Na  rovinaté ploše pod 
zahradou, kde se dnes nachází mimo jiné 
památný červenolistý buk lesní, pracuje au-
tor s  malebně se vinoucími cestami mezi 
plochami trávníku doplněného skupinami 
keřů či solitérními dřevinami. Je zde patrná 
hlavní osa od  brány ke  vstupu do  vily  
čp. 110 tvořená symetrickým parterem. 
Na této ose je před vilou umístěn ornament 
inspirovaný lidovými motivy tvořený prav-
děpodobně kobercovým letničkovým zá-
honem. U  vstupu do  zahrady je umístěn 
kruhový záhon doprovázený oválnými zá-
hony po obou stranách. Parter je symetric-
ky doplněn o  výsadbu keřů. Je patrné, že 
druhá vila byla do plánu dokreslena pozdě-
ji, z čehož vyplývá, že plán pochází z doby 
před rokem 1897. V  jihozápadním rohu 
stojí domek pro personál, přestavěný z pů-
vodního viničního domku čp. 63. Vedle něj 
je zakreslen již zmíněný pavilon, který 
ve svých vzpomínkách zmiňuje i dcera pů-
vodního majitele Alice Sievert. V malebně 
se vinoucích plochách vegetace jsou 
na mnoha místech zřetelné „výklenky“ ur-
čené pravděpodobně pro umístění lavičky. 
Část zahrady nad budovami je řešena více 
geometricky. Přes celou zahradu vede pás 
rozčleněný na  pět obdélníků, které lemují 

 M:  V Roztokách nám především chybí ka-
várna, kde se bude kromě výborného kafe 
podávat i skvěle vychlazené Únětické pivo. 
Ale zaslechli jsme, že se již taková chystá, 
a to dokonce u nás v Kroupce! 

A  na  závěr taková obligátní otázka: šli 
byste do toho znovu?

 K:  Určitě ano, ale čeká nás ještě hodně 
práce, zeptejte se nás na to za dvacet let.
 M:  Zcela jistě ne, ale máme obrovskou ra-
dost, že takové rozhodnutí již nebudeme 
muset řešit.

Historie se opakuje: Malečkovi vymýšleli 
zadržení dešťové vody u domu čp. 122 už 

v roce 1914 a kavárna s „pivotékou“ ve Vra-
tislavce naváže na  tradici obchůdku 
na stejném místě ve 30. letech…

Nezbývá mi než poděkovat a  popřát 
mnoho dalších sil Tereze a Karlovi, Mirce 
a Martinovi!

  l

Marcela�Šášinková

Co se skrývá v zahradě městských vil čp. 110 a 125? 
Již	několik	měsíců	probíhají	práce	na	rekonstrukci	městské	vily	čp.	125.	Každý,	
kdo	se	za	tu	dobu	prošel	Tichým	údolím,	to	jistě	zaznamenal.	Pro	hodnotnou	
vilu,	která	byla	dlouhá	desetiletí	v	žalostném	stavu,	to	znamená	její	záchranu.	
Dvojice	vil	(zmíněná	vila	čp.	125	spolu	s	dosud	nerekonstruovanou	sousední	
vilou	čp.	110)	je	kulturní	památkou.	Pro	někoho	by	mohlo	být	překvapením,		
že	kulturní	památku	zde	nepředstavují	samotné	vily,	ale	i	zahrada	tvořící	jejich	
nedílnou	součást.	Konkrétně	je	tedy	předmětem	ochrany	kromě	obou	vil	zahra-
da,	litinový	plot	s	podezdívkou,	dvě	brány	a	přilehlé	pozemky,	jak	je	to	popsá-
no	v	památkovém	katalogu	národního	památkového	ústavu.	V	následujících	
odstavcích	můžete	nahlédnout,	v	čem	spočívá	hodnota	a	kouzlo	tohoto	místa.

Obr. 1: Návrh zahrady vil čp. 110 a 125 od Františka Thomayera

Obr. 2: Výřez z regulačního plánu z roku 1888
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bodově vysázené rostliny. Prudce svažitou 
část zahrady řeší Thomayer spíše jen názna-
kem. Je patrná snaha o malebné trasování 
cest překonávajících terén doprovázených 
keřovými výsadbami. Altán nad vilou  
čp. 110 je mírně vychýlen z hlavní osy. V sou-
časnosti lze nalézt rozpadlé schodiště vedou-
cí přibližně k místu zobrazeného altánu.

Dalším cenným materiálem zobrazují-
cím naopak pouze horní část zahrady je 
regulační plán z roku 1888 (obr. 2). Na něm 
je patrné trasování cest s výrazným kříže-
ním (které je dodnes zřetelné) a umístění 
zahradních staveb – pavilonů či altánů. 
Není jisté, zda byla celá zahrada zrealizo-
vaná podle těchto plánů, ovšem nachází se 
zde mnoho fragmentů (terasy, zídky, více 
či méně zachovalá schodiště), které jim 
odpovídají. Alice Sievert si zahradu přesně 
v tomto provedení nepamatuje. Ve vile ov-
šem žila až v  letech 1929–1938. Zahradní 
kompozice se tedy do té doby mohla změ-
nit a svou roli může hrát také pochopitelná 
zkreslenost dětských vzpomínek. Některé 
prvky jsou také patrné na  fotografiích 
a pohledech z druhé strany údolí (obr. 3), 
kde můžeme vidět zahradní terasy, umístě-
ní pavilonu ve středu zahrady i vyhlídko-
vých pavilonů po stranách. Ve střední části 
svahu je také pravděpodobně umístěná 
vinice s  řádky směrovanými na  jih. Z  ji-
ných fotografií lze zase vyčíst přítomnost 
ovocných dřevin na nižších terasách. Nej-
vyšší část zahrady tvořily již v  té době 
vzrostlé stromy. 

Zahradou jsem se zabývala v rámci ba-
kalářské práce, kdy jsem vytvořila zahrad-
ně-architektonickou studii, jejímž cílem je 
poukázat na  hodnoty vilové zahrady 
a možný přístup k jejímu řešení. Vzhledem 
k  současnému již rozpracovanému stavu 
není primárním záměrem realizace tohoto 
návrhu ani snaha o konfrontaci se součas-
nou rekonstrukcí. Považuji ovšem za dobré 
upozornit na význam zahrady a její atmo-
sféru, která by měla být zachována a pod-
porována. Jelikož se jedná o  studentský 
ideový návrh, bylo možné přistupovat 
k zahradě s ideály, ze kterých by ve skuteč-
ných podmínkách bylo nutné často slevit 
nebo by se mohly ukázat jako nereálné.

Koncept�návrhu�–�
rozdělení�ploch
Základním východiskem návrhu je před-
poklad, že zahrada tvoří jeden celek, 
v němž je vsazena dvojice vil, které k sobě 
historicky neodmyslitelně patří. Zahrada 
byla tedy řešena ve  svém (téměř) původ-
ním rozsahu mezi ulicemi Tiché údolí 
a Nad Vinicemi.

Motiv propojení představuje hlavní ideu 
celého konceptu. Propojení ve  smyslu ča-
sové kontinuity vyplývá z respektu k histo-
rickému vývoji, dochovaným strukturám 
v zahradě i dobovému sortimentu rostlin. 
Hlavní osa prochází stejně jako v minulos-
ti starší vilou čp. 110. Studie ovšem zohled-
ňuje také současné podmínky a adaptuje se 
na nové funkce, jako jsou mateřská škola, 
veřejnosti přístupná zahrada, expozice 
muzea či prostor pro pořádání společen-
ských akcí. Zahrada díky svému umístění 
v prudkém svahu vytváří potenciál pro vý-
hledy do širšího okolí. Zároveň je samotná 
zahrada pohledově exponovaná a  je tedy 
nutné brát v potaz i opačný pohled z okolí 
na zahradu. Systémem cestní sítě dochází 
k propojení Tichého údolí s horními Roz-
tokami. Zahrada vytváří rámec propojující 
dvojici vil, které již nereprezentují bydlení 
jedné rodiny, ale stávají se součástí občan-
ské vybavenosti města.

Záměr je v  souladu s  památkovou péčí 
a respektuje i další legislativní předpisy tý-
kající se například provozu mateřské školy. 
Vile čp. 110 bylo pro účel práce určeno vy-
užití, které sice neodpovídá nejaktuálnější-
mu záměru města, zapadá ovšem do celko-

vého konceptu veřejně přístupné vilové 
zahrady. Studie zohledňuje historické plány 
a dochované historické struktury v zahradě 
a dotváří prostor tak, aby byl zachován jeho 
genius loci a  zároveň odpovídal nárokům 
současných a  budoucích uživatelů. Návrh 
obsahuje náměty, jako například umístění 
kavárny ve vile, s ní souvisejícího venkov-
ního posezení či kulečníku. Podrobnější 
řešení celé zahrady je možné dohledat v sa-
motné bakalářské práci, na  kterou odka-
zuji níže.

Na  závěr mohu snad jen zdůraznit, že 
kromě projektu je nezbytná především ná-
sledná kontinuální péče tolik charakteris-
tická pro vilové zahrady. S  jistotou lze ale 
říci, že se jedná o místo, které má potenciál 
stát se významným kulturním centrem 
Roztok s vysokou historickou, ekologickou 
i estetickou hodnotou. 

 l

Alice�Frydrychová
Autorka je studentkou zahradní a krajinářské architektury 
na Mendelově univerzitě v Brně. Článek vychází 
z bakalářské práce, která vznikla pod vedením 
Ing. Barbary Ševčíkové, Ph.D., v Ústavu zahradní 
a krajinářské architektury. Celá práce s názvem „Zahrady 
vilových čtvrtí – modelový příklad Tiché údolí 
v Roztokách“ je dostupná na www.mendelu.cz/zp.

Obr. 3: Pohled na vily a zahradu, kolem roku 1900 
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Červnový pohádkový les nad torzem Max-
miliánky byla spolehlivá klasika: skoro tři 
stovky prcků s rodiči, princezna, král, drak, 
tombola, buřtíky. Letošní krásné počasí 
rozjařilo i pár rodičů, kteří neváhali a dět-
ské disciplíny plnili také...

Tradiční putování podpořila finančně 
roztocká radnice, naše poděkování patří 
ale také věrným sponzorům: p. Mullerovi 
z Domácích potřeb v Žalově, Autoservisu 
Lukáše a  Marka Náhlovských, panu Těší-
kovi z Renovy a také paní Zavadilové z roz-
tocké drogerie.

Pohádkový les připravili roztočtí tomíci 
Svišti a Kulíšci za mohutné podpory Vlaď-
ky Drdové a jejích věrných, duší pohádko-
vého lesa byla zase a znovu Jindřiška Zou-
falá.  l

 Za rok na viděnou!
Tomáš�Novotný

Pohádkový les

Je to však také doba oslav. A že jich letos 
nebylo málo. Dovolím si napsat o těch, kte-
rých jsem se stačila zúčastnit.

n pátek 30. května: Den dětí, Tyršovo 
nám. – tradičně v pátek od 14 hodin. Po-
časí se vydařilo a  velká oslava dne dětí 
za doprovodu Beruška Bandu s vystoupe-
ním sboru Roztocké děti, taneční skupi-
nou ZUŠ, tanečním kroužkem Lucie Ká-
rové a divadélkem Romaneto skončila až 
dlouho po 18. hodině. Přes 300 dětí prošlo 
stanovišti s vědomostními úkoly a překáž-
kovou dráhou, kterou zajišťovali místní 
dobrovolní hasiči. Všechny děti úkoly spl-
nily a nakonec také všechny byly v losová-
ní odměněny. Většinu cen do  losování 
věnovala paní Monika Meixnerová (papír-
nictví Cyrani na  Tyršově náměstí). Velké 
poděkování patří také všem dalším, kteří 
se na  úspěchu celé akce podíleli. Stavěli 
stánky a pak nepřetržitě celé 4 hodiny za-
jišťovali stanoviště, aby následně vše po-
mohli uklidit. Všichni pracovali bez náro-
ku na  odměnu. Bez těchto obětavých 
lidiček by se tato akce nemohla uskutečnit.

n sobota 1. června: Pohádkový les, Tiché 
údolí – tradičně sobota! Start v 10.00. Cíl: 
projít pohádková stanoviště, zabít draka 
a vysvobodit princeznu! Více v článku výše.

n úterý 11. června: Mateřinka fest, Tyršo-
vo nám. – 1. přehlídka mateřských škol, 
provozovaných městem Roztoky. Nádher-
ná ukázka spolupráce MŠ, velice inspira-
tivní a  motivační. Děti ukázaly nejenom 
svým rodičům a prarodičům, co všechno 
se ve své školce naučily. Ukázaly to i svým 
kamarádům a paním učitelkám z těch dru-
hých MŠ. V horkém dni a sálajícím sluníč-
ku jsme zhlédli nádherná představení jed-
notlivých školek a  nakonec i  zápolení 
soutěžních týmů předškoláků, kteří vysou-
těžili hodnotné ceny do  svých školek. 
Ceny věnovalo město Roztoky a  paní 
Meixnerová (papírnictví Cyrani na Tyršo-
vě náměstí).

n čtvrtek 13. června od  15 hodin: Oslava  
5. výročí založení Domova Alzheimer 
v Roztokách – narozeninová slavnost napl-

něná pestrým kulturním programem, ten-
tokrát na téma Přijela k nám pouť, je kaž-
doroční příležitostí k  milému setkání 
klientů, jejich rodin, zaměstnanců i pozva-
ných hostů. Domov byl otevřen pro zvané 
i  další veřejnost a  kdo si tuto příležitost 
nenechal ujít, strávil odpoledne plné poho-
dy a radostného veselí, nadechl se, a když 
odcházel, odcházel s vědomím, že i bolest-
né věci nemusejí být vždy jen smutné, po-
kud jsou zality láskou a porozuměním. 

n čtvrtek 13. června od 17 hodin: Zahradní 
koncert ZUŠ, nám. 5. května – završení 
koncertní sezony a školního roku se neslo 
v  duchu pohody. Příjemné letní hudební 
matiné, přehlídka malých i  velkých uměl-
ců, studentů základní umělecké školy již 
neodmyslitelně patří k červnovým roztoc-
kým kulturním počinům, na  které se těší 
nejenom rodiče a příbuzní účinkujících, ale 

i ostatní roztočtí hudební příznivci.

Prázdninové ohlédnutí
Konec	školního	roku	je	většinou	ve	znamení	radostně	
očekávaných	prázdnin	občas	s	malou	nebo	větší	obavou,		
jak	dopadne	vysvědčení.

 ➔

Čau, školo! areál ZŠZB

Oslava 5. výročí založení Domova Alzheimer v Roztokách
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Od  září prošel kroužek mladých hasičů 
velkou změnou. Příchodem čtyř nových 
vedoucích (Elišky Stručkové, Lukáše Sta-
vaře, Jiřího Nováka a  Daniela Hudáka) 
vznikly mnohem lepší podmínky pro ve-
dení kroužku. Pravidelné tréninky se dě-
tem vyplatily na několik soutěžích, kde se 
umístily na  předních pozicích. V  září se 
děti naučily vázat hasičské uzle, které vyu-
žily na  tzv. uzlovačce, neboli soutěži jed-
notlivců ve  správné technice a  rychlosti 
vázání uzlů, jež se konala v  nedalekých 
Středoklukách. Nácvik požárního útoku 
byl přípravou na soutěž „O pohár starosty 

Libčic“ a soutěž „Železný hasič“ ve Veltru-
sech. „Úholičský hydrant“ vyzkoušel děti 
ve  všech již zmiňovaných disciplínách, 
včetně znalosti topografických a  hasič-

ských značek, zdravovědy, požární ochra-
ny a ekologie. Ostatní závody se nesly v po-
dobném duchu. Krom soutěží jsme s dětmi 
navštívili pražské hasičské stanice, kde byla 
dětem předvedena technika a vybavení sta-
nic i hasičských vozů. Na každém setkání 
se prohlubují sociální vazby a  utvrzuje se 
přátelství, což bylo naším cílem. Dále děti 
pomáhají při organizaci městských akcí 
pro veřejnost. Zvláštní poděkování patří 
výše zmiňovaným vedoucím, dále celému 
SDH a městu Roztoky za podporu.  l

 Za tým mladých hasičů 
Simona�Mádlová

n pátek 21. června: Čau, školo! areál 
ZŠZB – jak již název akce vypovídá, žáci 
Základní školy Zdenky Braunerové se 
rozhodli, že se také důstojně rozloučí 
na dva měsíce se školou a oslaví příchod 
dlouho očekávaných prázdnin. Za pomoci 
několika paní učitelek (zvláště paní Pavlí-
ny Mudrochové) se ujali role hostitelů 
a hostitelek a pro rodiče a další veřejnost 
připravili výstavu výtvarných prací, kon-

cert kapely DuVz – byla to premiéra a byla 
skvělá, taneční vystoupení Dancers 4 You, 
malování na  obličej. Deváťačka Maruška 
namalovala během okamžiku vaši karika-
turu – naprosto úžasnou. Sbor dobrovol-
ných hasičů pod vedením svého náčelníka 
Rendy Šmída zprovoznil alespoň na jedno 
odpoledne horolezeckou stěnu, která se 
nachází v  areálu školy. Zájemců o  tuto 
atrakci opravdu nebylo málo. Celé odpo-

ledne bylo zakončeno zpěvem při kytaře 
a  společným opékáním buřtů. Doufejme, 
že i tato akce se v budoucnu zařadí mezi ty, 
kterým říkáme tradiční. l

Mladí hasiči

Vladimíra�Drdová
radní	pro	školství		
a	sociální	věci

FESTERO 2019

vás zve

1. zářív neděli

10-18 hodin

park na Tyršově náměstí

na 11.ročník řemeslnických trhů
s bohatým kulturním programem

MĚSTO ROZTOKY Děkujeme za podporu!

inZerce



MĚSTO ROZTOKY

zvou občany všech věkových skupin na

DEN SENIORŮ A DĚTÍ
Sobota 7. září 2019 od 14 hodin

 

Program:

14 :00   My dva a čas – písničky pro starší a pokročilé
                                               Vlaďka a Jaroslav Drdovi 

15:00   Křest knihy „My z Roztok a ze Žalova“ 
                                               Marie Kšajtová, Eva Mastníková

16:00   Pověsti české aneb pohádky pod Řípem 
                                                Eva Hrušková, Jan Přeučil  
 
                          Taneční skupina ZUŠ
                  Roztocké děti – lidové písničky
      Soutěž děti x senioři – slovníky doby dnešní a dřívější
                               Senior karta 

Nám. 5. května, Roztoky (mezi MÚ a DPS)

 Malování na obličej,  skákací hrad,  hrací stanoviště pro děti, 
záchranáři,  měření tlaku, cukru, saturace kyslíku,  hasiči, 

překážková dráha

Občerstvení: pizza, káva všeho druhu, pivo, limo, víno, palačinky
          Roztočtí senioři konzumace nápojů zdarma 

a a sociální a zdravotní komise rady města
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Spějeme�k�vyhynutí?
V první části přednášky shrnuli oba lekto-
ři hlavní důvody, proč lidstvo (možná) 
spěje ke svému vyhynutí. V tomto procesu 
má zásadní negativní roli zvyšování prů-
měrné globální teploty Země způsobené 
tzv. skleníkovým efektem. Za hranici udr-
žení ekologické stability se považuje zvý-
šení globální teploty max. o  1,5 až 2 °C. 
Podle některých vědců a ekologických ak-
tivistů však hrozí do konce tohoto století 
její zvýšení až o 4 °C. To by způsobilo celo-
světovou katastrofu, možný začátek vymí-
rání lidstva. Mnohá rozlehlá území naší 
planety by se stala neobyvatelnými a  lidé 
z těchto zemí (snad až 74 % populace) by 
se logicky vydali na  pochod směrem 
k chladnějším oblastem naší planety. Toto 
stěhování národů by vyvolalo celosvětový 
konflikt nepředstavitelných rozměrů. 
Dnešní mírné podnební pásmo (včetně 
Česka) by se stalo suchým subtropickým 
a produktivní zemědělství by mohlo exis-
tovat jen v dnešních chladných oblastech 
Kanady a Sibiře.

Jakkoli výkyvy klimatu a jeho periodické 
změny i kolísání sluneční aktivity jsou při-
rozeným jevem, lidské chování v  posled-
ních 200 letech situaci prokazatelně zhor-
šuje. Současný stav je proto oprávněně 
označován za  klimatickou a  ekologickou 
krizi. Je třeba konečně něco začít (konkrét-
ně) dělat.

Nejde�jen�o�oxid�uhličitý
V druhé části prezentace promítli předná-
šející velmi působivé časosběrné filmové 
sekvence mizejících deštných pralesů v Již-
ní Americe, což je jedna z potenciálně nej-
rizikovějších lidských aktivit. Velkou hroz-
bou je i  perspektiva zvyšující se hladiny 
moří a  také oteplování oceánů, které by 
mělo katastrofální vliv na  existenci fito-
planktonu, základního článku života 
ve vodním prostředí. Ještě horší než zvyšo-
vání koncentrace CO2 v atmosféře je hroz-
ba uvolnění obrovského množství metanu 
ze stále zamrzlých oblastí Sibiře a  ze dna 
oceánů, protože metan podporuje sklení-

kový efekt 84krát účinněji než proklínaný 
oxid uhličitý. 

Není možné v  rozsahu tohoto článku 
uvést všechny argumenty ekologických ak-
tivistů, je možné většinu z nich najít na in-
ternetu, stejně tak i případnou oponentu-
ru. Ne všichni vědci považují fatální 
globální oteplování za  nevyhnutelné. Ně-
kteří například říkají, že Evropu naopak 
čeká nová doba ledová, způsobená sláb-

noucím Golfským proudem, který dnes 
působí jako „ústřední topení“ celé západní 
části našeho světadílu. Globální ochlazení 
by katastroficky zasáhla i severní Ameriku. 

Problém, na  němž se shodují prakticky 
všichni, je hrozící nedostatek vody (nejen 
té pitné), který začínáme výrazněji pociťo-
vat i v českých zemích. 

A�co�s�tím�můžeme�dělat?
Po  vyslechnutí zajímavé přednášky jsem 
ovšem nejvíc očekával, s  jakým návrhem 
řešení této neblahé situace aktivisté při-
cházejí, co navrhují udělat hned, co zítra 
a co během 21. století – viz podtitul před-
nášky „ … a co s tím můžeme dělat“.

V  tomto ohledu jsem byl poněkud zkla-
mán. Aktivisté Extinction Rebellion nabí-
zejí vyhlášení stavu ekologické nouze, radi-
kální snížení emisí způsobující skleníkový 
efekt (do roku 2025 !!! nulové emise), mo-
bilizaci světového veřejného mínění a tlak 
na  politiky formou občanských shromáž-
dění a nenásilných, leč nelegálních protes-
tů, jako je například blokace veřejných in-
stitucí, škol či letišť. Ponechám-li stranou 
fakt, že tyto formy protestu mohou být 
účinné jen v úzkém euroatlantickém pro-
storu s  fungujícím demokratickým systé-
mem (např. ve Velké Británii či Německu), 
a nikoli ve státech totalitních, vojenských, 
náboženských či jiných diktaturách, sa-
motné protesty skupiny lidí nic nezmohou. 
Např. pokud jde o vyvolání tlaku na politi-
ky, aby konečně začali něco reálně dělat (ne 
jen zakazovat umělohmotné kelímky či 

brčka), je třeba si uvědomit, že se politici 
po  celém světě chovají tak, aby nebyli 
v  konfliktu s  většinovou společností, se 
svými voliči. Těžko lze tedy očekávat, že 
voliči budou tlačit na zvolené politiky, aby 
výrazně omezili (např. daněmi) leteckou či 
individuální automobilovou dopravu, aby 
byla výrazně regulována produkce masa, 
zejména hovězího, aby státy opustily politi-
ku trvalého růstu spotřeby (a tedy plýtvá-
ní), na níž je založena globální ekonomika, 
aby progresivními daněmi zdražili vodní 
a energetické zdroje, resp. regulovali jejich 
spotřebu apod. Ne že by tlak na politiky ne-
měl smysl, ale svět už dávno neřídí politici, 
ale ekonomičtí oligarchové. 

Rozhněvaní mladí muži o klimatické změně
V	pondělí	24.	června	se	v	městské	knihovně	uskutečnila	přednáška	
(prezentace)	se	sugestivním	názvem	„Míříme	k	vyhynutí	a	co	s	tím	můžeme	
dělat“,	kterou	připravili	dva	mladí	aktivisté	nového	ekologického	hnutí	
extinction	rebellion	Josef	Lamken	a	Thomas	Franke.	Tato	iniciativa	vznikla	
v	minulém	roce	ve	Velké	Británii	a	chce	formou	nenásilných	(ale	formálně	
nelegálních)	protestních	akcí	upozornit	světovou	veřejnost	na	katastrofický	
vývoj	klimatu	Země,	na	němž	má	lidské	chování	nepopiratelný	podíl.	Jde	
o	podobnou	aktivitu,	jakou	uskutečňuje	šestnáctiletá	švédská	středoškolačka	
Greta	Thunberg,	která	je	středem	zájmu	světových	médií.

V důsledku poklesu hladiny spodní vody usychají v zahradách i vysokokmeny
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Naše�osobní�rozhodnutí
Některé věci ale můžeme změnit sami, bez 
asistence politiků, a  to hned. Z  hlediska 
ubývání vodních zdrojů je třeba naprosto 
neudržitelné, abychom splachovali záchody 
pitnou vodou jako dosud. K  tomu, abych 
začal splachovat dešťovkou, nebo si dobro-
volně snížil vytápění bytu z  22 na  21 °C, 
nevyžadoval sezonní ovoce po celý rok, ne-
potřebuji tlačit na politiky a zákonodárce, je 
to mé osobní rozhodnutí. Stejně tak, když 
svou ryze okrasnou zahradu s  anglickým 
trávníkem a bazénem změním na částečně 
užitkovou, kde si leccos i sám vypěstuji. Bo-
hužel ale není (zatím) představitelné, že by 
se lidé dobrovolně a iniciativně vzdali luxu-
su, neřku-li svého životního standardu. 

Na straně druhé i státy budou muset sáh-
nout (bohužel) k výraznému zásahu do svo-

body podnikání i vlastnictví. Třeba rozhod-
nout, že obrovské sjednocené lány 
zemědělské půdy je třeba rozdělit na menší 
celky, obnovit neproduktivní meze, remíz-
ky, hájky a mokřady. Daňově zohlednit bru-
tální vliv letecké dopravy na uhlíkovou sto-
pu v  atmosféře. Není například normální, 
že dnes letenka z Prahy do Stockholmu sto-
jí polovic, co jízdenka vlaková. Nebo to, že 
potraviny vozíme z  jednoho konce světa 
na druhý a zase zpět a vyplatí se to. Přijde 
mi třeba zvláštní, když je německé pivo 
v  Itálii či Řecku levnější než místní, když 
banány a pomeranče jsou u nás někdy lev-
nější než naše jablka (aktuálně i brambory). 

Existuje�východisko?
Opravdová strukturální změna a  obrat 
na  cestě do  pekel je možný jen úplnou 

změnou chování lidstva, a  to bez ohledu 
na  světadíl a  společenské zřízení. K  této 
změně může lidstvo patrně přimět jen sku-
tečná reálná katastrofa – ovšem tehdy už 
může být pozdě, protože setrvačnost vlivu 
chování lidí na stav životní prostředí je cca 
50 let. 

Tímto pesimistickým závěrem bych však 
nechtěl říci, že nemáme dělat nic a nechat 
hrát orchestr do konce jako na potápějícím 
se Titanicu. Musíme se snažit udělat k od-
vrácení ekologické katastrofy maximum. 
Musí to být ovšem kroky razantní a o jejich 
nevyhnutelnosti musíme být vnitřně pře-
svědčeni. Pokud k tomu přispěje i iniciati-
va Extinction Rebellion, bude to velmi zá-
služné. 

 l

Stanislav�Boloňský

Poděkování městské policii – panu strážníku Stovičkovi
Dovoluji si prostřednictvím našeho časo-
pisu Odraz poděkovat z  celého srdce 
a s velkou vděčností panu strážníku Stovič-
kovi za jeho velkou trpělivost a bezměrnou 
laskavost. Jsem seniorka žijící v  Domě 
s  pečovatelskou službou a  ve  středu  
12. června 2019 se mi v mém bytě zabloko-

valy dveře a  nemohla jsem se dostat ven. 
Má sousedka přes veškerou snahu mi po-
moci nakonec musela zavolat městskou 
policii, která neprodleně přijela. Strážníci 
zavolali zámečníky, ale čas utíkal a  já již 
byla naprosto zoufalá z uvěznění a pocitu 
bezmoci. Zachránil mě pan strážník Sto-

vička, který na  mne neustále mluvil 
a  uklidňoval mne. Věřte, že v  takovéto 
chvíli je vlídné láskyplné slovo záchranou 
života.

Děkuji a  přeji nám všem, aby takových 
lidí bylo více.  l

�Václava�Stárková

Roztocký design a hand made market DE-
SIGN LOCK vznikl s  myšlenkou vytvořit 
místo setkání kreativních lidí a nabídnout 
návštěvníkům pestrý a  originální sorti-
ment, od  módy přes přírodní kosmetiku, 
hračky, bytové doplňky až po knížky, šper-
ky a  další hodnotné hand made výrobky. 
„Sama pod vlastní značkou šiju a vím, že 
v  Roztokách a  okolí je mnoho šikovných 
lidí, kteří také navrhují a tvoří svoje výrob-
ky, nebo je podobné věci zajímají. Proto 
jsem ráda, že se nám podařilo vše propojit 
do jedné akce, kde můžeme naše produkty 
nabídnout ostatním lidem a  všichni spo-
lečně si užít příjemnou neděli na krásném 
místěa se zajímavým programem,“ vysvět-
luje Adéla Laube, zakladatelka roztockého 
design marketu a dodává, „DESIGN LOCK 
by měl být zážitek pro celou rodinu a pro 
všechny smysly. Proto máme i doprovodný 

program s  různými workshopy, divadlo, 
hudební vystoupení a  samozřejmě si ná-
vštěvníci budou moct pochutnat i na kva-
litním a rozmanitém občerstvení.“ 

Oproti loňskému prvnímu ročníku, kte-
rý i přes nepřízeň počasí navštívilo více než 
1500 lidí, se letos počet vystavujících zna-

ček rozšířil na 50 stánků. Odpolední pro-
gram zpestří vystoupení kapely Houpací 
koně, děti se mohou těšit například 
na  představení divadla DAMUZA a  roz-
tocké i přespolní jistě potěší výstava foto-
grafií Honzy Žirovnického. Kdo si bude 
chtít protáhnout tělo, může se v zámeckém 
parku připojit k  lekcím dejvické Aloha 
jógy, případně si něco i vlastnoručně vyro-
bit.

„Srdečně zvu všechny roztocké obyvate-
le a  těším se, že si na zámku opět všichni 
užijeme hezký den plný inspirace a nových 
zážitků. Zároveň chci také poděkovat 
za podporu vedení města a Středočeskému 
muzeu, díky jejichž vstřícnému přístupu je 
na  DESIGN LOCK vstup pro všechny 
zdarma!“ zakončuje Adéla Laube pozván-
ku na letošní DESIGN LOCK, který startu-
je hned po  prázdninách – druhou zářijo-
vou neděli 8. září. Další aktuální informace 
najdete na  www.designlock.cz a  nezapo-
meňte sledovat i  sociální sítě Instagram 
a Facebook (#designlock), kde můžete sou-
těžit o hodnotné ceny.  l

Adéla�Laube

Design a hand made market podruhé v Roztokách
Více	než	50	stánků	českých	designérů,	kapely,	DJs,	divadla,	
workshopy,	delikatesy	a	mnoho	dalšího	nabídne	druhý	
ročník	design	a	hand	made	marketu	DeSiGn	LOcK,	který	
proběhne	v	neděli	8.	září	od	10	do	17	hodin	v	krásném	
prostředí	roztockého	zámku.
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Profesor Kučera patřil k nenápadným, ale 
významným osobnostem, které žily v Roz-
tokách. Spolu se svou manželkou, farářkou 
a  vikářkou ThMgr. Jarmilou Kučerovou, 
dlouhá léta (od r. 1981) působil v roztoc-
kém Husově sboru Církve československé 
husitské. Těžiště jeho činnosti však bylo 
zejména v  akademické sféře, kde mohl 
uplatnit své mimořádné intelektuální, ré-
torské i organizační schopnosti. Na Husit-
ské teologické fakultě UK, kde až do pozd-
ního věku přednášel, působil po roce 1990 
tři období jako děkan, současně také před-
nášel na třech desítkách zahraničních uni-
verzit. Zabýval se zejména Trinitární teolo-
gií (tedy dogmatem o  trojjedinosti Boží), 
což je jedno z nejhlubších tajemství křes-
ťanské víry. 

Profesor Kučera byl sice knězem Církve 
československé husitské, ale teologem byl 
hluboce ekumenickým. S  ostatními křes-
ťanskými církvemi, zvláště katolickou, ne-
byl v konfliktu, ale v dialogu. Jeho skripta 
byla součástí výuky i na Katolické teologic-
ké fakultě UK. Tuto jeho činnost ocenil 
i papež Jan Pavel II., když mu udělil (kro-
mě dalších ocenění) papežské záslužné vy-
znamenání Pro ecclesia et pontifice, jehož 
si myslím prof. Kučera nejvíce vážil, přes-
tože dosáhl i na řadu dalších významných 
uznání. Respekt katolické církve vůči němu 
potvrdil květinovým darem i  arcibiskup 
pražský, kardinál Dominik Duka, na  po-
sledním rozloučení s prof. Kučerou v Pra-
ze-Holešovicích. 

Počátkem devadesátých let, i díky svému 
jazykovému vybavení, se prof. Kučera také 
významně podílel na  obnoveném česko-
-německém dialogu, a  to nejen ve  sféře 
akademické.

Chtěl bych také připomenout občanský 
postoj zesnulého prof.  Zd. Kučery. 
Na sklonku roku 1989 patřil spolu se svou 
manželkou Jarmilou k čelným osobnostem 
roztockého Občanského fóra, fara CČSH 
se stala místem setkávání jeho místních 
představitelů. Zde jsme promýšleli strategii 
dalšího postupu a diskutovali o formě i ob-
sahu setkání s občany. Tady jsme formulo-
vali teze volebního programu roztockého 
OF pro volby v  roce 1990. Také jsme zde 
usnesli, že prof. Kučera bude naším kandi-
dátem v  prvních svobodných parlament-
ních volbách. Nakonec však převážila jeho 

odpovědnost vůči teologické fakultě, která 
procházela procesem hluboké obrody 
a  znovuzačlenění do  rámce Univerzity 
Karlovy, a v tomto směru bylo jeho poslání 
nezastupitelné.

Profesor Kučera byl sice vědec evropské-
ho formátu, ale nebyl to osobnostně žádný 
„suchar“. Kromě toho, že byl velmi vtipný, 
pohotový diskutér a  glosátor politického 
dění, dokázal překvapit i ve zcela jiné roli. 
Když jsme před volbami do zastupitelstva 
v roce 1990 uspořádali v roztocké sokolov-
ně Ples OF, došlo zde v pozdějších večer-
ních hodinách ke konfliktu mezi předsta-
viteli OF a  zastánci „starých pořádků“. 
Zprvu verbální střet vyústil v  regulérní 
hromadnou rvačku, do  níž se zapojili 
i  představitelé OF v  čele s  kandidátem 
na  starostu Honzou Chytilem, poslancem 
Ivo Svobodou, fyzikem Dr.  J. Fránou 
a k našemu překvapení s velkou vehemencí 
i pan profesor Kučera. Myslím si, že právě 
jeho vstup do  tohoto konfliktu účastníky 
natolik šokoval, že došlo k  jeho rychlému 
uklidnění. 

S  touto úsměvnou historkou o  našem 
významném spoluobčanovi bych rád tuto 
vzpomínku zakončil. Věřím, že se prof. Ku-
čera již mezitím dobral úplného poznání 
trojjedinosti Boží, o níž celý pozemský ži-
vot bádal. Škoda že již o tom nenapíše žád-
nou zajímavou stať. R. I. P.  l

Opustil nás pan profesor Zdeněk Kučera
na	svátek	českého	zemského	patrona	sv.	Víta	odešel	
ve	věku	požehnaných	89	let	na	druhý	břeh	našeho	žití	
významný	teolog,	vysokoškolský	pedagog	a	univerzitní	
funkcionář	prof.	ThDr.	Zdeněk	Kučera.	

prof.�ThDr.�Zdeněk�Kučera,�
Dr.�Phil.�h.c.�
(30.�3.�1930�–�15.�6.�2019�Praha)�
Teolog,	filozof,	vysokoškolský	
pedagog,	dlouholetý	děkan		
Husitské	teologické	fakulty		
Univerzity	Karlovy.

narodil	se	v	Bratislavě	v	české	
rodině,	která	musela	v	roce	
1939	po	vzniku	Slovenského	
štátu	Slovensko	opustit.	Po	ma-
turitě	studoval	na	Husově		
československé	evangelické		
fakultě,	posléze	i	na	Filozofické	
fakultě	UK.

V	roce	1955	byl	vysvěcen	
na	kněze	církve	československé	
husitské	a	ustanoven	farářem	
v	jihočeském	Husinci.	V	roce	
1968–70	začal	vyučovat	jako	
odborný	asistent	na	této	své	
alma	mater,	ale	po	nástupu	
normalizace	musel	odejít	a	ně-
kolik	let	se	živit	ve	stavebnictví	
a	strojírenské	výrobě.	Koncem	
sedmdesátých	let	se	mohl	vrátit	
na	fakultu,	kde	se	v	roce	1979	
habilitoval	a	o	dva	roky	později	
již	byl	jmenován	profesorem.	
V	roce	1990	byl	zvolen	dě-
kanem	HČSF	a	posléze	po	tři	
funkční	období	děkanem	Husit-
ské	teologické	fakulty	začleněné	
opět	do	Univerzity	Karlovy.	
Přednášel	na	třech	desítkách	
zahraničních	univerzit,	s	Vídeň-
skou	univerzitou	byl	v	pracov-
ním	kontaktu	již	od	roku	1981.

Kromě	své	akademické	dráhy	
se	věnoval	i	duchovní	službě	
ve	Sborech	cČSH	v	Prachaticích,	
Hostivici	a	Tuchoměřicích.	

Za	svou	vědeckou	a	pedago-
gickou	činnost	byl	mnohokrát	
oceněn	významnými	řády.	Byl	
např.	nositelem	rakouského	
čestného	kříže	za	vědu	a	umění	
(založeného	v	19.	stol.	císařem	
Františkem	Josefem	i.).	Byl	
vyznamenán	třemi	papežský-
mi	medailemi	a	papežským	
záslužným	řádem	Pro	ecclesia	
et	pontifici.	Byl	také	rytířem	
ekumenického	společenství	řádu	
sv.	Lazara	Jeruzalémského.			 l

S.�B.

Stanislav�Boloňský

Prof. Zd. Kučera při oslavě svých 80. narozenin 
(převzato z Českého zápasu č. 26/2019)
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Jak�vzniká�výstava�o�animaci
Výstava Zachuchleno a  její první návrhy 
vznikly ve  Středočeském muzeu v  Rozto-
kách u Prahy na podzim roku 2018. První 
koncepční prvky a  následně celý projekt 
vyrostly v úzké spolupráci s galerií Sladov-
na Písek, se kterou muzeum navázalo té-
hož roku přátelské vztahy. A jak to v životě 
chodí, dobré věci se rodí náhodně, ale je-
jich podhoubí se připravuje dlouho.

Písecká galerie Sladovna se ve své kurá-
torské činnosti již delší dobu zaměřuje 
na  výstavy nejen „interaktivní“, ale také 
orientované na mediální výchovu pro děti, 
s velkým důrazem na animaci. Animace se 
totiž stává nedílnou a zdá se, velmi potřeb-
nou součástí práce s dětmi, která má v čes-
kém kontextu velmi dlouhou tradici a na-
bízí propojení mezi obory. V animaci totiž 
mohou děti vyjádřit své estetické a výtvar-
né cítění a zároveň se mohou naučit efek-
tivně používat nové technologie.

Doprovodné�programy�
k�výstavě
Právě Zachuchleno je výstavou, která se 
animací zabývá ve svém širokém vzděláva-
cím záběru. Od počátku bylo jisté, na jaké 
programy pro děti a školy se zaměříme a že 
nabídneme návštěvníkům bohatý dopro-
vodný program. 

První z  programů „Animuj s  Chuchlem/
poznej animaci“ je od začátku určený pro 
první a druhý stupeň ZŠ. Jedná se o pro-
gram zaměřený na předanimační techniky, 
ukazuje, co je to Thaumatrop a  Praxi-
noskop. Děti si vyzkoušejí základy animo-
vání a první krátký film technikou křídové 
nebo ploškové animace. Pro zvídavé žáky 
tu máme připravený souhrn z historie ani-
mace s konkrétními ukázkami a pracovní-
mi listy.

Druhým lektorským blokem je „Za-
chuchlený animátor / animuj svůj vlastní 
příběh“. Je to program určený pro druhý 
stupeň ZŠ a střední školy, kde je možné si 
vyrobit svůj vlastní animovaný film včetně 
zvuku. Nezapomínáme ani na další důleži-
té složky filmu, jako jsou tvorba scénáře, 
plošková animace, postprodukce a  závě-
rečná projekce. Délka programu s návště-
vou výstavy je 2,5 hodiny.

Dosavadní průběh výstavy a  doprovod-
ných programů nám ukazuje, že děti se 
na výstavu opakovaně vracejí, bud‘ s rodi-
či, nebo se školou. 

Proč�právě�počítačová�hra
Interaktivní výstava ve Středočeském mu-
zeu je inspirovaná počítačovou hrou 
Chuchel. Jejím autorem je Jaromír Plachý, 
animátor a  výtvarník a  také člen studia 
Amanita Design. Tvorbu tohoto studia 
v posledních deseti letech můžeme považo-
vat za pokračování klasického českosloven-
ského večerníčku. Navazuje tak na dlouhou 
tradici animované tvorby trvající už od dob 
např. Jiřího Trnky a počátků studia Bratři 
v triku. Hra CHUCHEL se za svůj dosavad-
ní dvouletý život může pochlubit prestižní-
mi oceněními, jako jsou Independent Ga-
mesFestival – Excellence in Visual Art 
(2018), BIG Festival Brazil – Best Art 
(2018), CEEGA – Best Visual Art (2018).

Od�myšlenky�k�realizaci
Studio Amanita Design a  autor hry Jaro-
mír Plachý propůjčili autorská práva k dílu 
a svěřili Středočeskému muzeu důvěru při 
realizaci výstavy. Koncept vycházel z  ru-
kou programového oddělení, avšak samot-
ná realizace jednotlivých instalací byla 
v  rukou studia Suncabaret. Z  jejich dílny 
vycházejí objekty jako velký slon, Chuch-
lova televize a  plyšová krabice, ve  které 
Chuchel odpočívá. Dále střílny a  praky, 
překlápěcí kuličkový stůl a  celé bludiště 
uvnitř záporného černého Chrchla. Jako 
by jste se ocitli v dobře známém studiu Ka-
marád, kde si na všechno můžete sáhnout 
a se vším si hrát. Tato herna přivádí mnohé 
malé i velké návštěvníky do varu. 

Zájemci o animaci pak mohou vychlad-
nout a „zaanimovat si“ o patro výš v „ani-
mační laboratoři“. Mají zde k dispozici ani-
mační stanoviště vybavené tablety 
s programy pro snímání animace. Popustit 
uzdu fantazie mohou skrze křídovou nebo 
ploškovou animaci. Výsledný film je mož-
né si odeslat přímo na svůj e-mail. Kdo by 
si chtěl z  výstavy odnést opravdu něco 
hmatatelného, může si na společném pra-
covním stole vytvořit předanimační vyná-
lez Thaumatrop, kterému nejmenší ná-
vštěvníci s  oblibou říkají „kouzlíčko“. 
A  o  tom vlastně zachuchlená výstava má 
být. O kouzlení s vlastní fantazií, o kouzel-
ném světě dobrého naschválníka Chuchla, 
ale především o kouzelné animaci.

  l

Lou�Sanitráková
Středočeské	muzeum

Zachuchleno
PŘíBěH	AniMAce/AniMAce	PŘíBěHU
Středočeské	muzeum	v	roztokách	u	Prahy
26.	4.	2019	–	26.	1.	2020

Herní část výstavy 

Animační stanoviště
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Liduščino divadlo je profesionální zájez-
dové divadlo (= složené z  vystudovaných 
herců), zaměřené na tvorbu pro děti a mlá-
dež. Sídlíme v Roztokách a z našeho města 
vyjíždíme jako hosté do městských divadel 
od  Karlových Varů po  Frýdek-Místek. 
Za dvacet let naší práce jsme uskutečnili 39 
premiér. Ročně odehrajeme kolem 160 
představení na  divadelních scénách, kul-
turních zařízeních i  venku po  celé ČR. 
Tvorba pro děti má velký vliv na  rozvoj 
osobnosti, uvolnění fantazie a v neposled-
ní řadě má i  výchovný úkol v  modelech 
správného chování s  nápovědou k  řešení 
nečekaných životních situací. Věnujeme 
při naší práci proto velký důraz na obsaho-
vou a textovou část, zároveň i na bohatou 

kostýmovou a  scénickou výpravu, která 
působí na  výtvarné cítění malých diváků. 
Spolek volyňských Čechů z  ukrajinského 
Žitomiru si od roku 2015 prostřednictvím 
našeho scénáře O  neposedné pomlázce 
připomíná oslavy Velikonoc ve své původ-
ní vlasti. S  folklorními tituly jsme zváni 
na Moravu, kde se dodnes ctí lidové tradi-
ce. Hudební festival Antonína Dvořáka 
v Příbrami si u nás objednal nový titul Čert 
a Káča podle Antonína Dvořáka (aneb Jak 
šly noty do pekla), kterým přibližujeme dě-
tem vážnou hudbu zábavnou formou. Nej-
větší divadelní scéna, na které jsme mohli 
hrát, je Městské divadlo v Olomouci (scéna 
podobná vinohradskému divadlu v Praze), 
nejmenší je klub KC12 v Praze 4. 

Máme velkou radost, že můžeme často 
účinkovat přímo v našem městě. V červnu 
2018 se naší pohádkou loučily děti s kon-
cem školního roku v družině ZŠ Roztoky, 
v  říjnu 2018 jsme si s  dětmi v  MŠ Žalov 
užili čarodějnický rej, v  únoru 2019 jsme 
v  hotelu Academic uvedli premiéru nové 
Kočičí pohádky. 1. září se s  vámi těšíme 
na  setkání na  festivalu Festero a  20. října 
v malém sále sokolovny přivítáme podzim 
v  pohádce Skřítek Třešnička a  červené 
jablíčko.  l

Těšíme se na vás. 
 Za Liduščino divadlo

�Liduška�Razimová,�
vedoucí	souboru.	

www.liduscinodivadlo.cz

Roztocké divadlo s celorepublikovou působností

Pozvánka�na�vernisáž�
Středočeské	muzeum	v	roztokách	u	Prahy	
připravilo	ve	spolupráci	se	Spolkem		
Svatá	Ludmila	1100	let	výstavu	Kněžna		
sv.	Ludmila.	Střední	Čechy,	kolébka	národ-
ních	patronů,	která	se	připojí	k	připome-
nutí	výročí	1100	let	od	zavraždění	svaté	
Ludmily.	Výstava	se	věnuje	počátkům	čes-
kého	státu	a	nejstarším	domácím	světcům	
sv.	Ludmile,	sv.	Václavovi,	sv.	Vojtěchovi	
a	sv.	Prokopovi.	Autory	putovní	výstavy,	
která	bude	dále	přebírána	dalšími	muzei	
a	institucemi,	jsou	PhDr.	Zdeněk	Kuchyňka,	
ředitel	Sládečkova	vlastivědného	muzea	
v	Kladně,	a	Mgr.	Stanislav	Boloňský.

Vernisáž	výstavy	se	koná	v	pátek	13.	září	
2019	od	17	hodin	v	Historickém	sále	zámku.	

Výstava	se	koná	od	13.	září	do	1.	prosince	
2019.		 l

Markéta�Urfusová
Středočeské	muzeum

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,  
příspěvková organizace, 
Zámek č. 1 
 
přijme pracovníka na pozici 

Referent majetkové správy 
 
Požadujeme: 
Středoškolské vzdělání technického směru 
Řidičský průkaz skupiny B 
Fyzickou zdatnost 
Uživatelská znalost PC 
Praxe ve správě budov vítána 
 
nástup možný dle dohody 
 
Platové podmínky dle mzdových tarifů. 
V případě vašeho zájmu nás telefonicky kontaktujte na čísle 233 029 019  
nebo 728 044 449 
pan Vágner, 
případně e-mailová adresa: vagner@muzeum-roztoky.cz 

 
 

inZerce

Zavraždění sv. Ludmily, Velislavova Bible. foto: Národní knihovna České republiky
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KULTURA

8.	3.	–	8.	9.
2019

Jan	Felkl,	zakladatel		
a	majitel	továrny		
na	glóby.	Výstava.

Středočeské	
muzeum,	
roztoky,	malá	
výstavní	síň

5.	4.	–	3.	11.
2019

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

Středočeské	
muzeum,	
roztoky

26.	4.	–		
26.	1.	2020

Zachuchleno		–	příběh	
animace/animace	
příběhu.

Středočeské	
muzeum,	
roztoky

27.	7.	2019	
So

Smím	prosit?	–	
divadelní	představení,	
vstupné	100	Kč	
od	20.00	hod.	

Středočeské	
muzeum,	
roztoky,		
nádvoří	zámku

21.	8.	2019	
St

13.	ročník	dobytí		
vrchu	Řivnáč	
od	18.30	hod.

restaurace		
na	Hřišti,	Žalov

BeLeTrie

Sims, G., Proč máma nadává
Gabaldon, D., Lord John a skotský vězeň
Körnerová, H. M., Znamení hada
Morris, H., Tatér z Osvětimi
Weir, A., Jana Seymourová: laskavá královna
Ebert, S., Mladý sokol 
Vondruška, V., Křišťálový klíč 

DeTeKTiVKY

Sveistrup, S., Kaštánek
Adams, T., Na dostřel
Dán, D., Venuše ze zátoky 
McDermidová, V., Pohřbené tajemství
Weaver, T., Muž bez minulosti
May, P., Ochráním tě
Marsonsová, A., Zlámané kosti 
Baker, J.D., Pátá oběť

PrO	DěTi

Kinney, J., Deník báječného kamaráda
Andersonová, L.E., Amálie Zubatá a jedno-
rožčí páni

Brallier, M., Poslední děti na Zemi a průvod 
zomnie
Němeček, J., 4 záhadné příběhy Čtyřlístku
Fanovi, E. a T., Moře potkalo oblohu
Stewnerová, T., Lili Větroplaška – šimpanzi 
nejsou ledajaké opice!

nAUČnÁ

Biesty, S., Létající stroje; Vlaky; Obří stroje
Kierat, J., Včely
Ross, V., Dinosauři – fascinující svět pravě-
kých obrů
Malý, R.,  Atlas vyhubených živočichů

HrY

Opráskisčeskíhistorje: karedňí hra, která 
zmňěnilaďejini
Pexetrio - abeceda
Krysí války 
HarryPotter: FamfrpálMetlobal
CV: Co by bylo kdyby….

V  době letních prázdnin je otevírací 
doba upravena. 
Po: 12.00–18.00
Út:  09.00–15.00
St:  ZAVŘENO 
Čt: 12.00–17.00
Pá:  ZAVŘENO
Přejeme příjemně strávené léto. 

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

  l 
 Za městskou knihovnu 

Tereza�Náhlovská

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

KULTURNÍ�KALENDÁRIUM�–�ČERVENEC–SRPEN
inZerce



Město Roztoky

Vás zve do kina pod širým nebem

Bohemian Rhapsody
čtvrtek 5. 9. 2019  od 20:00 hod. v areálu TJ Sokol

Vstup zdarma
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Opominu její první pomýlení, které bylo 
způsobeno asi přehnanou horlivostí, kdy 
by zastupitelka Dvořáková chtěla stavět 
školu na Tyršově náměstí. To nikdy neby-
lo, není a nebude záměrem města. Co je 
ale podstatné, je evidentně účelové tvrze-
ní paní zastupitelky, že je záměrem města 
stavět na  školní zahradě roztocké školy 
nějakou „šestitřídku“ a prý přípravy na ni 
běží. Použiju-li její slova, nevím, v jakém 
pomýlení mysli k tomuto závěru autorka 
dospěla. Žádný takový záměr vedení měs-

ta nemá a  nikdo na  ničem takovém ne-
pracuje. Jaká je skutečnost? V  minulém 
roce ještě bývalé zastupitelstvo schváli-
lo pozastavení připravované výstavby 
„čtyřtřídky“ mezi školní jídelnou a  „tra-
fačkou“. Pro toto rozhodnutí měli zastu-
pitelé předloženu celou řadu podkladů 
k nejrůznějším variantám. Jedním z těch-
to podkladů byla variantní studie pro za-
pracování zmiňované „trafačky“ do  pří-
padného přistavovaného objektu školy, 
která konstatovala, že při tomto řešení by 

se do objektu vešlo dokonce šest tříd. Za-
stupitelstvo tenkrát schválilo jinou cestu 
vývoje a na tuto studii se od té doby prá-
ší a  nikdo na  ní jakkoliv dál nepracuje. 
Zda ji někdo někdy v budoucnu nevezme 
a  neopráší, nemohu vyloučit ani já, ani 
paní zastupitelka Dvořáková. Proč ale 
v tuto chvíli přichází opoziční zastupitel-
ka s  pomýleným tvrzením a  účelovým 
vytvářením tématu, by bylo spekulací.

  l

 S pozdravem

Mýlení paní zastupitelky

Za  těch pětačtyřicet let, co jsem v  době 
prázdnin skoro každé ráno vyrážel na kole, 
abych vyšlápl kopec kolem hřbitova a přes-
ně v 7.30 byl u trafiky a tam zakoupil jeden 
z tří jinde nedostupných výtisků Českoslo-
venského sportu, se toho v obci P. moc ne-
změnilo. Jen ta léta jsou na kdysi výstavné 
střediskové vesnici znát. Dělnický dům 
na  horním konci, v  němž vyhrávala de-
chovka a havíři roztáčeli výplatu, je omšelý 
a  poloprázdný, betonové desky chodníků 
přelámané a k obecní knihovně se dostane-
te přes rezavá plechová vrata. Přibylo pár 
nových domů a pár jich taky zpustlo. Nad 
obcí se už asi deset let točí na dvou devade-
sátimetrových sloupech třílisté vrtule, což 
místní odsouhlasili velkou většinou v refe-
rendu. A na náhrobcích na hřbitově rostou 
lišejníky. To taky za havířských let nebývalo.

V té obci se neměnil ani starosta. Osma-
dvacet let. Obec byla věrna revolučním tra-
dicím. Až loni se to v komunálních volbách 
nějak zadrhlo. Sociální demokracie vůbec 
nepostavila kandidátku, KSČM nedostala 
ani mandát a  k  vládě se s  pěti mandáty 
v devítičlenném zastupitelstvu dostala koa-
lice KAN a Monarchiste.cz. Rudá záře nad 
Kladnem pohasla.
Nový starosta se taky záhy objevil v  naší 
„přemyslovské“ kanceláři ve  Slaném. Ob-

rovitý chlap se spoustou nápadů a  plánů, 
jak se spící obcí pohnout. Snad taky s pár 
miliony našetřenými v obecní kase. Vyptal 
se na kdeco, v zastupitelstvu prosadil, aby 
se obec k nám připojila do území, a mohla 
se tak hlásit i o peníze z našich výzev. A za-
čal konat.

Jedním z prvních cílů byla výstavba nové 
mateřské školky. Ta současná, dvoutřídní, 
sídlí ve stoletém baráku, spíš zanedbaném 
a špatně vybaveném než sešlém, k němuž 
je hodně krkolomný přístup. Sám nevím, 
jak by se do úzké uličky v krpálu nad farou 
dostali hasiči.

Ale tenhle plán na  novou školku 
na  obecním pozemku v  místě nějakého 
bývalého statku narazil. Opozice chtěla 
starou školku zatím držet a  někdy v  bu-
doucnu stavět u základní školy na pozem-
ku, který sice není obce a vedou pod ním 
sítě, ale prý by se k tomu účelu líp hodil. 
Počátkem května nicméně zastupitelstvem 
starostův návrh prošel a  měl být vybrán 
projektant.

Starosta uspěl taky proto, že viděl šanci 
na 95% dotaci. Ušlo mu ovšem, že ta dota-
ce z  naší výzvy (do  níž by stejně nestačil 
záměr podat) je sice 95%, ale má pětimilio-
nový strop. A ta školka bude stát prý třicet 
milionů.

A tak byl na červnovém jednání zastupitel-
stva starosta odvolán. Nové vedení vydalo 
prohlášení, že důvodem byl „záměr na vý-
stavbu nové mateřské školy, který vyvolal 
v  zastupitelstvu i  v  obci velký názorový 
rozkol. Předchozí vedení tento záměr řád-
ně nepřipravilo a při veřejných zasedáních 
unáhleně a  emotivně uvádělo neúplné 
a  mylné informace. To způsobilo rozpor 
nejen mezi zastupiteli navzájem, ale i mezi 
občany a rozdělilo obec do dvou znepřáte-
lených táborů“.

Zdá se vám to na odvolání starosty málo? 
Inu, když se ruka k  ruce vine, tak se dílo 
podaří. A těch rukou muselo být nejméně 
pět, a aspoň jedna z nich byla dříve koalič-
ní a i nyní je koaliční. Prostě to někdo pro-
dal. Pardon, změnil názor.

A  tak má obec Pchery po  osmadvaceti 
letech klidu zase novou hlavu obce. Možná 
vůbec poprvé v  historii obce hlavu žen-
skou.

Nazval jsem to Poučný příběh, a tak asi 
čekáte poučení pro nás, pro Roztoky.

Kdepak. My nesmíme ani naznačovat.
(A pokud jste už tohle někde slyšeli, je to 

tak. Od  Smrtky. Smoljak/Svěrák, Posel 
z Liptákova).  l

Poučný příběh z obce P.
Mám	k	té	obci	kousek	od	Kladna	osobní	vztah.	Jsem	
absolventem	4.	B	a	5.	B	tamější	základní	školy	a	občas	se	
zastavím	i	na	hřbitově,	kde	má	místo	část	našeho	rodu.

V	minulém	čísle	Odrazu	vyšel	článek	„Další	lehkomyslná	
výstavba	školy	na	obzoru?“.	Autorkou	tohoto	textu	je	
opoziční	zastupitelka	Marie	Dvořáková.	V	článku	velmi	
často	používá	slovo	mylná	či	pomýlení,	ale	omylů,	ať	už	
skutečných	či	účelových,	se	dopouští	výhradně	samotná	
autorka	polemiky.	

Jarda�Huk

Jan�Jakob
starosta	města	roztoky
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Protože v této ulici bydlím, byla jsem při-
pravena na nápor těžké techniky, spoustu 
pracovních sil a  materiálu, hromady ze-
miny, oblaka prachu, celodenní rachot 
strojů a prostě na vše, co s touto činností 
souvisí. Obrnila jsem se trpělivostí a tole-
rantností, jak nám doporučovali v měsíč-
níku Odraz.

Jaké však bylo mé překvapení, když při-
jel jeden bagr, jedno nákladní auto, jeden 
pracovník s šátkem ála „korzár“ na hlavě, 
aby nedostal úpal, a pustil se do práce. Tu 
a tam mu přišla posila v jedné osobě, když 
byla práce obtížnější, jako odstranění be-
tonových panelů, které tvořily povrch ces-
ty k vodárně, a pak už každý den položil 
minimálně šest metrů potrubí zcela sám. 

Nejdříve si vyřízl a  odstranil potřebný 
pruh betonového povrchu silnice, přista-
vil si náklaďák vedle bagru a  vytěženou 
zeminu nakládal přímo na  korbu auta. 
Když bylo auto plné, přesedl si z  bagru 
do auta, zeminu odvezl na místo k  tomu 
určené, vrátil auto zpět do blízkosti bagru, 
přesedl si do bagru a výkop mohl pokra-
čovat. Když byl výkop dostatečně hlubo-
ký, pomocí bagru do  něj uložil a  spojil 
vodovodní potrubí, zasypal pískem a na-
vezl zeminu zpět do výkopu, strojem udu-
sal a povrch zarovnal štěrkem. Ještě večer 
po práci zametl silnici, ohradil staveniště 
a  rozmístil potřebné dopravní značky. 
Jeho pracovní doba by se dala vyjádřit slo-
vy „od nevidím – do nevidím“. Od rána až 

do sedmi i do osmi hodin do večera, včet-
ně soboty.

Připadá vám to jako výmysl či snad po-
hádka? Dlouho jsem tomu také nechtěla 
věřit, a proto jsem se zeptala, kdy mu při-
jdou nějaké posily. Odpověděl mi, že by 
mu více lidí jen překáželo.

Nejsem na světě od včerejška a už jsem 
mnoho viděla a prožila, ale s takovým pra-
covním nasazením, zodpovědností, prak-
tickým uvažováním a ohleduplným přístu-
pem k obyvatelům v dotčené oblasti jsem 
se opravdu ještě nesetkala.

Za to mu patří velký dík a mohu jen říci: 
UCTIVO! SMEKÁM!  l

Uctivo!
Určitě	si	mnozí	z	vás	všimli,	že	od	Žalovské	vodárny,	ulicí	U	školky	přes	
křižovatku	Lidická-	Přemyslovská	a	dále	do	Žalova	probíhá	rekonstrukce	
vodovodního	potrubí.

Eva�Sodomová
zastupitelka

K meritu věci. Je špatné, že v roce 2019 je 
v našem městě ještě několik míst bez kana-
lizace. Vyjímám rekreační chaty na odleh-
lých místech obce. Ale ve  staveních pro 
běžné bydlení je to velký dluh. 

Mám na něm (a moji dnes koaliční kole-
gové) ale stejnou vinu jako pan Jandík, je-
hož partaj v obci vládla či spoluvládla snad 

nejdéle a jejíž zástupci tohle měli ještě před 
pár lety v gesci. Chce to nezapomínat! Tako-
vý mladý člověk a tak špatná paměť? Letos 
budujeme ulici Dobrovolného (samo sebou, 
včetně kanalizace), pevně doufám, že na-
přesrok se dočkají i lidé z Přemyslovské. 
A proč jsem navrhl 100procentní krytí vý-
vozu žump tam, kde se bydlí a kde nejsme 

schopni pro nedostatek peněz kanalizaci 
vybudovat? Přijde mi spravedlivé tímhle 
způsobem kompenzovat alespoň takto 
drobně nepohodlí těch několika rodin.

Jsem rád, že si to spolu se mnou myslelo 
i dost zastupitelů – a nejen koaličních.  l

... tak by se mohlo nazývat Usnesení rady 
města UR-244-8/19 schválené v  červnu. 
Rada schválila finanční dar pražskému 
spolku Milion chvilek v celkem zanedba-
telné výši 3000 Kč. Jde spíš o  jakési gesto 
porozumění, neboť spolek nyní vykazuje 
na  transparentním účtu částku kolem 
5 milionů korun. Proč prvenství? Účet 
spolku je tvořen z  darů jednotlivců nebo 
sdružení, zatím žádné město ze svého roz-
počtu finančně nepřispělo. Takový dar 
města považuji za poněkud nešťastný, nejde 
ani o charitu, ani o místní spolek, a navíc 
výsledek parlamentních voleb v Roztokách 
v roce 2017 mluví za vše, nemalé procento 
občanů jsou voliči Babišovy strany. 

Jedním z  dalších bodů UR 221-8/19 byl 
odklad projednání odměny pro ředitelku 
ZŠ za celoroční práci a její pozvání na jed-
nání rady města – „v ideálním termínu“ – 
o prázdninách. Ředitelka ve školním roce 
zvládla dvě havárie, zabezpečila výuku 
ve stísněných prostorách a s ostatními pe-
dagogy zajistila řadu žákovských aktivit, 
soutěží a projektů, jak dokládá zápis z čer-
vencového zasedání školské rady. 

Má město nastavená kritéria, na  jejichž 
základě odměnu stanoví? Řekne jimi ředi-
teli a  potažmo i  škole, jak vypadá jeho 
představa o kvalitní práci. Hodnotí se ne-
jen hospodaření, péče o majetek školy, ak-
tivita, ale i  mimoškolní činnost. Ředitel 

není jen pedagog, ale také manažer, práv-
ník, psycholog, ekonom, u nás i stavař.

Škoda že nemůže ředitelka odhlasovat 
odměnu sama sobě, jak jsme zvyklí, neutr-
pí ani rozpočet města, finanční prostředky 
školám přiděluje MŠMT prostřednictvím 
krajského úřadu.

Více k metodice odměn:
n https://www.moderniobec.cz/lecktery-
-starosta-nevi-jak-sveho-reditele-odme-
nit/
n https://www.visk.cz/files/Postup_pri_
odmenovani1.pdf  l

Marcela�Šášinková�
zastupitelka

Společně	PrO	roztoky	a	Žalov

Dotace a nočníky

Roztocké prvenství

Článek	o	dotacích	na	nočníky	z	minulého	čísla	bych	vzal	od	konce.	Autor	se	so-
ciální	citlivostí	sobě	vlastní	připomíná,	cituji…	někteří	z	nás	skončí	na	nočníku.	
Jasně,	to	se	může	stát,	ale	jak	se	to	čte	třeba	těžce	postiženým,	neodvažuji	se	
soudit.	Že	mne	to	ale	u	pisatele	překvapuje…

Tomáš�Novotný
místostarosta
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Předně by bylo dobré si uvědomit, že ačkoli 
se to mnohdy nezdá, lesa nám v  Čechách 
neustále přibývá minimálně posledních 
zhruba tři sta let, kdy se to začalo po tere-
ziánských reformách počítat. Problém není 
ani tak v množství lesa či stromů, ale v jejich 
kvalitě a struktuře jejich rozložení. Zdravé, 
silné a dobře opečovávané stromy nám čas-
to chybí ve městech a vsích. Rozptýlená ze-
leň, osamělé stromy a  keře, remízky, aleje 
a sady bolestně chybí v otevřené krajině, kde 
plní (tedy plnily by, kdyby tam rostly) 
spoustu funkcí od  regulace teploty a praš-
nosti, pomáhaly by zadržovat vodu, bránily 
vodní a větrné erozi a poskytovaly by úkryt 
a potravu množství živočichů.

Popularita sázení stromů a obrovský po-
čet lidí, kteří se do  něj zapojují, by tedy 
měla být ryze pozitivní věcí, proč tedy ten 
pochmurný odkaz na  známé rčení o  ces-

tách do pekla v názvu článku? Nu, často se 
totiž zdá, že lidé rádi především ono sázení 
a na tom, zda vysazené stromky přežijí ale-
spoň prvních pár let po výsadbě, už jim až 
tak nezáleží. Dobrým příkladem špatné 
praxe jsou depresivní „aleje“ dubových zá-
krsků podél panelky na Holáči a polní ces-
ty z  Řivnáče k  Úholičkám a  koneckonců 
i ta „slavná álej“ u žalovské vodárny. Špat-
ně vybrané druhy stromů a  zcela zřejmý 
nedostatek péče po výsadbě vedly k tomu, 
že se namísto stromů, které nikdy nedosta-
ly šanci rozvinout svůj potenciál, na  me-
zích jako noty na buben krčí nemocní mr-
záčci.

Ono totiž stromy nestačí vysadit „tím ze-
leným nahoru“. Silné krásné „divoké“, kte-
ré obdivujeme v  přírodě, sice vyrostly 
samy, bez péče, metodik a  rozpočtových 
tabulek, ale své místo na slunci si vybojo-

valy mezi stovkami či tisíci semenáčů a de-
setitisíci semen, které to štěstí neměly. My 
lidé si na rozdíl od přírody takové „plýtvá-
ní materiálem“ dovolit nemůžeme. Za kaž-
dým stromem, který se snažíme vysadit, je 
spousta lidské práce a také (dost často ve-
řejných) peněz. Měli bychom se proto sna-
žit vytvořit vysazeným stromům co nejlep-
ší podmínky, aby se mohly uchytit a  růst 
do zdraví a do krásy. To se týká nejen péče 
po prvních pár let po výsadbě, ale i samot-
ného sázení.

Ať už se totiž jedná o nekulturní „lesní“ 
druhy nebo ovocné stromy, všechny potře-
bují to své, u každého druhu stromu to na-
víc může být trochu něco jiného. Někte-
rým vadí mrazíky, jiným letní sucha, další 
sice zvládnou to i  to, zato špatně zvládají 
zasolení ze silnic a pravidelné postřiky ag-
rochemikáliemi štědře poskytované země-
dělci. Pokaždé je potřeba pečlivě vybírat 
druhy nejvhodnější pro místo, na  kterém 
chceme sázet, a  vzít v  potaz místní pod-
mínky jako typ půdy, mikroklima, nad-
mořskou výšku, povětrnostní vlivy a další. 
U ovocných stromů je to ještě kapánek slo-
žitější, je totiž potřeba myslet i  na  úrodu 
a její zpracování. Chceme, aby nám ovoce 
dozrálo najednou a my mohli pálit a moš-
tovat, nebo se počítá spíše s tím, že si je lidé 
budou sbírat postupně na přímou spotře-
bu? A chceme vůbec sázet ovocnáče, když 
jsou jich v okolí desítky a nikdo úrodu ne-
sbírá? Nebylo by v tom případě vhodnější 
vysadit třeba lípy nebo duby, jejichž údržba 
je levnější, dožívají se vyššího věku 
a za míň peněz dají více muziky? 

Tak či tak si nevystačíme jen s tím zmí-
něným nadšením pro věc. Vysazený remí-
zek, sad nebo alej jsou (pokud se tedy 
ujmou a  přežijí) zásahem do  krajiny 
a i v případě těch ovocných stromů ji pro-
mění na dlouhé desítky (a pokud se najde 
někdo, kdo o vysazené stromy po nás bude 
pečovat a  zopakuje naše dobré či chybné 
kroky, tak stovky) let. Určitě by nám nemě-
lo být líto a líno věnovat trochu toho času 
a to naše sázení si pořádně promyslet.

  l

Tomáš�Zděblo

Cesty lemované dobrými úmysly
Sucho	a	vedra	posledních	let	přitáhly	pozornost	lidí	
ke	krajině	a	jejímu	mnohdy	neveselému	stavu.	Čím	dál	více	
z	nás	se	do	obnovy	krajiny	dle	svých	sil	snaží	zapojit.		
Vedeni	českou	láskou	ke	všemu,	co	má	větve	a	listí,	
a	představou,	že	čím	víc	stromů,	tím	víc	přírody,	sahají	
lidé	po	rýčích	a	motyčkách	a	vyrážejí	sázet	stromy.	ne	že	
by	to	samo	o	sobě	bylo	špatně,	nadšení	ale	zhusta	nestačí	
a	málokdy	je	zárukou	zdaru	díla…

Začátkem července vyšla nová čísla o počtu 
nezaměstnaných v ČR. Napadlo mě, že se 
podívám, jak to vypadá s daty přímo u nás 
ve městě a okolí, respektive v lokalitě, kde 
jsou Roztoky pověřeným obecním úřadem. 
Nezaměstnanost v  našem městě klesá už 
několik let podobně jak v  celé republice. 

Aktuálně se pohybuje na  1,4 %, přičemž 
ještě před pěti lety přeahovala hranici 4 %.

Tradičně těžíme z blízkosti Prahy a pat-
říme mezi prémiové destinace pro získání 
práce. Můžeme dokonce mluvit o tzv. plné 
zaměstnanosti. Ještě o  trošku lépe jsou 
na tom některé obce na Praze- východ, ale 

jen o trošku. Přestože je práce nyní relativ-
ně dost, není to nikde tesáno do kamene. 
Jak je vidět v  následujícím grafu – obavy 
může budit klesající zásoba volných pra-
covních míst, která se v  posledních třech 
měsících prudce propadla a dává předzvěst 
možnému obratu pozitivního trendu.

O zaměstnanosti v Roztokách

Obnovená obecní „třešňovka“ nad Úněticemi: Odrůdy jsou vybrané tak, aby ovoce dozrávalo postupně po celou sezonu, 
ovocné stromy se střídají s náletovými, mrtvé stromy poskytují prostor pro hmyz i hnízdní dutiny ptákům. Najde se tady 
dost prostoru pro uspokojení potřeb lidí i přírody a jejich tvorů.
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O	zaměstnanosti	v	Roztokách	
Začátkem července vyšla nová čísla o počtu nezaměstnaných v ČR. Napadlo mě, že se podívám, jak to 
vypadá s daty přímo u nás ve městě a okolí, respektive v lokalitě, kde jsou Roztoky pověřeným 
obecním úřadem. Nezaměstnanost v našem městě klesá už několik let podobně jak v celé republice. 
Aktuálně se pohybuje na 1,4 %, přičemž ještě před pěti lety přeahovala hranici 4 %. 

 

Tradičně těžíme z blízkosti Prahy a patříme mezi prémiové destinace pro získání práce. Můžeme 
dokonce mluvit o tzv. plné zaměstnanosti. Ještě o trošku lépe jsou na tom některé obce na Praze- 
východ, ale jen o trošku. Přestože je práce nyní relativně dost, není to nikde tesáno do kamene. Jak je 
vidět v následujícím grafu – obavy může budit klesající zásoba volných pracovních míst, která se 
v posledních třech měsících prudce propadla a dává předzvěst možnému obratu pozitivního trendu. 

 

Myslím, že bychom dlouhodobě měli pracovat na tom, aby bylo práce dostatek i přímo v Roztokách. 
Ranní exodus směrem na Prahu a odpolední zpět zatěžuje všechny, včetně životního prostředí. 
Nehledě na čas, který bychom mohli trávit efektivněji než v dopravní zácpě.  Práce v místě bydliště 
znamená, že v místě bydliště taky nakoupím nebo půjdu na oběd. Město začne žít úplně jinak, 
vzniknou služby – od hospod po obchody. Není nutné samozřejmě zastavět pole halami a sklady nebo 
budovat umělé průmyslové zóny, spíše jde o řešení brownfieldů, kterým je například velká část 
VÚAB. 

Možná si řeknete, proč teď řešit nezaměstnanost, když naopak všichni podnikatelé brečí nad 
nedostatkem zaměstnanců, „telka“ je toho přece plná. ODS byla a vždycky bude strana, která 
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Roztocká základka má z mého pohledu je-
den zásadní problém, za který nemůže, ale 
nic moc s ním nenadělá. Jmenuje se inklu-
ze – neomarxistická zbraň hromadného 
ničení školství. Vzdělání je v průběhu ži-
vota založeno na  specializaci, kdy jsou 
v předchozích „kolech“ vybíráni lidé vhod-
ní pro „kola“ následující. Což je normální, 
protože každý jsme od přírody jiný, někdo 
má předpoklady takové, jiný makové 
a  specializací dosáhne každý na  své opti-
mum. Jestliže se rozhodneme to všechno 
popřít, fakt se nebudeme učit rychlostí 
toho nejchytřejšího, ba ani rychlostí prů-
měru. Vím, existují pedagogičtí asistenti, 
kteří vlastně tvoří takové mikro zvláštní 
školy uvnitř jednotlivých tříd a tím do ur-
čité míry odstiňují ten nešťastný levý ko-
nec Gaussovy křivky. Izolace ale není do-

konalá, a  hlavně je pekelně drahá. Podle 
školního webu má naše základka 30 asis-
tentů. Bylo jich tolik třeba i v bývalé zvlášt-
ní škole? Nehledě na to, že tak jak má in-
kluze prý fungovat, měli by podobnou 
podporou disponovat i  žáci na  tom dru-
hém konci spektra, tedy ti nadaní. Ehm, 
máte i asistenty pro nadané děti? A můžu 
je vidět? Jak jsem pochopil z  rozhovorů 
s  několika učitelkami v  posledním půl 
roce, ani ony z  inkluze vesměs neskáčou 
radostí metr do výšky.

Na inkluzi existuje jediná spolehlivá léč-
ba: prachy. Dívali jsme se po  konkurenci 
a bohužel musím říct, že se nám nepodaři-
lo najít nic, co by bylo v rozumné vzdále-
nosti (tzn. hodně blízko) a  nesmrdělo al-
ternativou. Rovnou jsme škrtli všechny 
waldorfské a  Montessori nesmysly, jejich 

deriváty, padělky a napodobeniny, protože 
víte přece, proč existuje waldorfská peda-
gogika, ne? No, aby se i  děti ze speciální 
školy měly komu smát. Méně extrémní al-
ternativou je Hejného metoda výuky mate-
matiky. Jsem přesvědčen, že zřejmě sice 
vede k tomu, že žáky matematika víc baví, 
ale rozhodně ne k  tomu, že ji lépe umějí. 
No a tak dále a tak podobně… Fakt by se tu 
neuživila normální exkluzivní nealterna-
tivní soukromá základka?

Po zvážení všech pro a proti jsme zvolili 
roztockou ZŠ. Ve  vzdělávacím programu 
mě sice trochu vystrašily výrazy jako „mul-
tikulturní výchova“ či „environmentální 
výchova“ zapáchající indoktrinací a grete-
nismem, ale co už… Když bude nejhůř, vy-
světlíme dětem, jak se věci mají ve skuteč-
nosti, jako se to dělalo za bolševika.

S  vírou v  kompetenci zdejších učitelů 
a  vůlí odmakat s  dětmi domácí přípravu 
svěříme jim dceru do rukou. A ono to ně-
jak dopadne. Tak krásné prázdniny 
a v září…!  l

Tomáš�Šalamon
místopředseda	ODS	roztoky

Myslím, že bychom dlouhodobě měli pra-
covat na tom, aby bylo práce dostatek i pří-
mo v  Roztokách. Ranní exodus směrem 
na Prahu a odpolední zpět zatěžuje všech-
ny, včetně životního prostředí. Nehledě 
na čas, který bychom mohli trávit efektiv-
něji než v  dopravní zácpě. Práce v  místě 
bydliště znamená, že v místě bydliště taky 
nakoupím nebo půjdu na oběd. Město za-
čne žít úplně jinak, vzniknou služby – 
od hospod po obchody. Není nutné samo-
zřejmě zastavět pole halami a sklady nebo 
budovat umělé průmyslové zóny, spíše jde 
o řešení brownfieldů, kterým je například 
velká část VÚAB.

Možná si řeknete, proč teď řešit neza-
městnanost, když naopak všichni podnika-
telé brečí nad nedostatkem zaměstnanců, 

„telka“ je toho přece plná. ODS byla 
a vždycky bude strana, která podporovala 
podnikatele a  zejména živnostníky, ale 
hlavně proto, aby zajistila všem lidem sluš-
nou a dobře placenou práci a omezila růz-
né sociální terapie. Nyní ale nastala unikát-
ní příležitost, kterou nesmíme promarnit 
– nejen v Roztokách, ale v celé republice. 
V době plné zaměstnanosti se z montovny 
Evropy můžeme stát technologickým cent-
rem. Nedostatek pracovní síly vede v první 
fázi k růstu mezd a v druhé fázi k přechodu 
na nové technologie a inovace. Proto roz-
hodně nejsem přívržencem dovozu pra-
covní síly ze zahraničí. Nestrašme se ani 
nahrazováním lidí roboty. Lidská síla se dá 
nahradit téměř vždy, a to i v diskutovaném 
stavebnictví – třeba místo deseti zedníků 

budou potřeba dva a  jedna tiskárna 
na domy. Pyramidy také stavělo desítky ti-
síc lidí mnoho let – dnes už jim konkurují 
snad jen české dálnice, a  to jen v  té délce 
výstavby. Stroje tu budou, aby lidem po-
mohly, a dokud mají tlačítko OFF, tak buď-
me v klidu. Připravme se proto na nákupní 
centra bez pokladních, benzinky bez pum-
pařů, auta bez řidičů a sekačky bez sekáčů. 
Jednou se možná dočkáme progresu třeba 
i ve státní správě, na to si ale ještě určitě pár 
let počkáme.  l

Do školy
Zemětřesení,	migranty	a	čas	nezastavíš,	a	tak	–	než	se	člověk	
naděje	–	vede	dítě,	které	si	vlastně	teprve	nedávno	přivezl	
z	porodnice,	poprvé	v	září	do	školy.	co	se	týče	vzdělání,	jsem	
trochu	elitář	a	své	děti	považuji	za	nejdůležitější	projekt	
svého	života.Výběru	školy	pro	dceru	jsme	se	tudíž	věnovali	
poctivě.

Ing.�Roman�Jandík
předseda	ODS		
roztoky
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Faktem je, že jsme při loňském zápisu dětí 
do 1. třídy neměli formálně navýšenou ka-
pacitu na ministerstvu potřebnou pro při-
jetí všech budoucích prvňáčků. Ačkoliv 
jsem napnula všechny síly, abychom to 
stihli, byla jsem si dobře vědoma toho, že 
všechny přísliby ze strany velmi nápomoc-
ných pracovníků ministerstva byly nefor-
mální a ústní. A že zákonem stanoveným 
lhůtám jsme vzdáleni na sto honů. 

Bylo by ode mě nezodpovědné jen dou-
fat a čekat, že to dobře dopadne. A kdyby 
ne? Psala bych rodičům, kteří by zanedlou-
ho obdrželi ze školy dopis o nepřijetí jejich 
děťátka, dopis, který by začínal asi takto: 
„Vážená maminko, vážený tatínku, nějak se 

nám to komplikuje. Přihodilo se něco, co 
jsme nečekali. Tedy spíš jsme doufali, že se 
to nepřihodí…“ Věřím, že by to paní Dr-
dová dokázala napsat kulantněji. 

Zvolila jsem cestu pravdivou a přímou. 
Napsala jsem dopis všem rodičům budou-
cích prvňáčků, ve kterém jsem situaci po-
drobně vysvětlila. Rodiče jsem ujistila, že 
všechny děti přijaty budou, ale může se 
stát, že některé až na konci letních prázd-
nin. Vysvětlila jsem postup, včetně losová-
ní, který bude následovat v případě, že ka-
pacita školy nebude ve školském rejstříku 
včas navýšena. Dopis jsem osobně každé-
mu z rodičů při zápisu předala. Celé odpo-
ledne jsem byla ve škole rodičům k dispo-

zici a zodpovídala veškeré dotazy. Přiznám 
se, že k mému údivu byli všichni klidní, 
přátelští, trpělivě se ptali a stejně trpělivě si 
vyslechli mé odpovědi. 

Paní Drdová nazvala postup, který jsem 
v  dané situaci zvolila, za  šíření poplašné 
zprávy. Jenže pravdivé informování veřej-
nosti, i  když zrovna v  tu chvíli nevyzní 
dobře, je tou jedinou správnou a  férovou 
cestou. Nechci zavírat před problémy oči 
a tiše doufat, že to nějak dopadne… 
  l

Přišel květen a údiv mnohých z nás s ním. 
Nikoli však z  pučícího jara. Pan starosta 
nám totiž namísto revizní zprávy o elekt-
roinstalaci předložil čerstvě vypracovaný 
posudek o  elektroinstalaci, ve  kterém 
na závěr stálo: „Současný stav nelze kvalifi-
kovat jako bezpečný a spolehlivý, tudíž ne-
lze vystavit kladnou revizní zprávu“. Sou-
časně nám pan starosta předložil nabídku 
firmy AmikaFirst s.r.o. na  rekonstrukci 
elektroinstalace za 2,2 milionu korun. Bez 

řádného výběrového řízení. Aha! Takže 
oprava je nutná! Prázdniny se nezadržitel-
ně blíží a na přípravu výběrového řízení už 
není čas! Jedenáct koaličních zastupitelů 
svým hlasem tento postup schválilo a jede 
se dál. Scénář, který při rozhodování o dal-
ší budoucnosti našeho města tak dobře 
známe. Zavřeme oči. Nic neplánujeme. Po-
čkáme, až hoří. Problémy řešíme a výjimky 
z  pravidel bezstarostně udělujeme, když 
jsme v koutě. 

Není divu, že kdosi v kvapíku na poslední 
chvíli opomenul rekonstrukci datových 
sítí, která logicky musí proběhnout s  re-
konstrukcí elektroinstalace. Naštěstí zá-
stupci školy město na  tuto věc upozornili 
bezprostředně poté, co se o plánované re-
konstrukci a jejím rozsahu dozvěděli.

Rozhodování na poslední chvíli s sebou 
nese pochybnosti o  dobře vynaložených 
nákladech i zbytečný odklad začátku škol-
ního roku. Pevně věřím, a držím palce, že 
to firma do 8. září stihne. 
  l

Jako občasný uživatel areálu hřišť na rohu 
Obránců míru jsem si už zvykl, ač nerad, 
na neskutečný nepořádek, který zde panu-
je. Ano, oplocená hřiště jsou většinou 
vzorně uklizena, ovšem okolí ramp a ven-
kovní posilovny jako by patřilo do  jiného 
světa. Připomíná to tu spíše skládku než 
místo sportu a oddechu. Zejména v tomto 
suchém období najdete v  „trávníku“ více 
odpadků než trávy. Moje občasné snahy to 
zde aspoň trochu uklidit, byly pokaždé ko-

runovány „úspěchem“ v podobě další dáv-
ky odpadků do 48 hodin. Domníval jsem 
se, že na hřištích a sportovištích je kouření 
zakázáno. Množství všudypřítomných ne-
dopalků a krabiček od cigaret tomu ale ni-
jak nenasvědčuje. Jistě, odpadkový koš je 
dva metry daleko, a navíc je plný: Plný PET 
láhví, které patří do tříděného odpadu. Ov-
šem kontejnery na plast jsou celých 20 me-
trů daleko a  takovou vzdálenost jistě bez 
automobilu nelze zvládnout... 

Nelze si nevšimnout, že podobný stav 
chronického nepořádku panuje také 
u některých laviček v Lidické ulici a v po-
slední době i u  fontánky na Tyršově ná-
městí, a  tak si říkám, kde je asi chyba: 
Vždyť zde je to všem na očích, tady se vi-
ník neschová!?

Co mě ale nejvíc překvapuje, je naprostý 
nezájem a  lhostejnost vůči tomuto stavu. 
Nejenže město a dospělí zřejmě rezignova-
li na  svou odpovědnost za  toto místo, ale 

Jak Marie Dvořáková k šíření poplašné zprávy přišla

Opoždění nového školního roku aneb jako u nás v Kocourkově 

Odpadky novým standardem?

V	minulém	čísle	Odrazu	paní	Drdová	píše,	jak	jsem	na	konci	
loňského	roku	šířila	poplašnou	zprávu,	že	nebudou	přijati	
všichni	budoucí	prvňáčci	a	bude	se	muset	losovat.	

na	podzim	loňského	roku	vyhořela	rozvodnice	v	jedné	třídě	žalovské	budovy	
základní	školy.	na	nejbližším	zastupitelstvu	jsem	proto	žádala	vedení	měs-
ta,	aby	začalo	bezodkladně	řešit	zajištění	opravy	elektroinstalace.	Byla	jsem	
za	škarohlída,	za	senzacechtivou	vyvolávačku	paniky	a	nevím	co	ještě.	Aktivní	
řešení	od	vedení	města	však	bylo	v	nedohlednu.	Apelovala	jsem	proto	znovu	
a	znovu	–	na	každém	dalším	zastupitelstvu.	naposledy	v	dubnu	jsem	vedení	
města	žádala	o	předložení	aktuální	revizní	zprávy,	na	kterou	se	pan	starosta	
odvolával	s	tím,	že	je	stav	elektroinstalace	pro	chod	školy	bezpečný.	

Marie�Dvořáková�
zastupitelka
Společně	PrO	roztoky	
a	Žalov
dvorakova@roztoky.cz

Marie�Dvořáková�
zastupitelka
Společně	PrO	roztoky	
a	Žalov
dvorakova@roztoky.cz
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Jedna naše pilná čtenářka mě upozornila 
na jeden negativní jev, s kterým se setkává 
(nejen) v  našem městě. Zatímco své za-
hrady si opečováváme s  téměř prestižní 
pečlivostí, co je za naším plotem, nás ku-
podivu nezajímá. Takže na vlastní zahra-

dě anglický trávník a  v  předzahrádce 
na chodníku „bejlí“.

Bohužel jsem si ověřil, že těchto případů 
je po Roztokách a Žalově značné množství.

Je pravda, že ze zákona se má starat 
o  chodníky (v  zimě i  v  létě) obec, ale co 

nám brání vytrhat nevzhledný plevel nebo 
jednou začas přejet předzahrádku sekač-
kou? Obec jsme přece my všichni!
 

  l

Stanislav�Boloňský

připadá mi, že mladí lidé a děti už považu-
jí odpad za  přirozenou součást životního 
prostředí a nijak je toto prostředí neodpu-
zuje ani neznepokojuje. Zřejmě proto, že 
za  svůj krátký život uklizený stav dosud 
nepoznali. Vzpomínám, jak jsme kdysi ob-
divovali, jaký mají na Západě všude pořá-
dek, a jaké pokuty v tvrdé měně tam hrozí 
každému, kdo odhodí nedopalek. Dnes by 
se to u nás neujalo. Jednak by to bylo pova-

žováno za omezování svobody, za kterou se 
bezohlednost a lajdáctví tak často schová-
vá, a  jednak u nás definitivně zvítězil od-
kaz socialismu: „Doma hezky uklizeno, 
svinčík za  plotem nás nezajímá.“ Třebaže 
jsme ho sami způsobili.

Domnívám se, že sportoviště a hřiště ne-
slouží k pořádání tabákových a jiných „dý-
chánků“, na  které z  odhozených odpadků 
můžeme usuzovat, ani jako shromaždiště 

osob, které sem chodí dělat svinčík. Měla 
by sloužit především těm, kdo je užívají 
v souladu s jejich účelem. Chtěl bych proto 
touto cestou požádat všechny, kdo mají zá-
jem a  pravomoc s  tím něco udělat, nechť 
nedopustí, aby se z  bordelářství stal nový 
standard.

  l

Jiří�Vysoudil�
roztoky

Většina přechodů v Roztokách je přehled-
ných, ty na náměstí jsou vybaveny upro-
střed ostrůvky napomáhajících přecháze-
jícím. Přechod, o kterém se chci zmínit, je 
přechod na  křižovatce u  restaurace 
Na  vrškách. Je za  zatáčkou, což samo 
o  sobě vyžaduje zvýšení pozornosti. Ob-
čas jsou zde zaparkovaná auta, a to značně 
mění situaci. Při pohledu z  druhé strany 
křižovatky (viz foto) nic nenasvědčuje 
na  možné problémy. Situace ale vypadá 
úplně jinak pro člověka chystajícího se 
přejít. Z  chodníku jsou auta přijíždějící 
od náměstí špatně viditelná kvůli zatáčce 
a to, co uvidí při vkročení na okraj vozov-
ky, je na další fotografii. Řidič případného 
přijíždějícího auta a  chodec se uvidí 
na vzdálenost zhruba 10 metrů. Pocit řidi-
če je obdobný, jako když se mu náhle ob-

jeví chodec z řady zaparkovaných aut. Při 
rychlosti vozidla 36 km/hod to odpovídá 
jedné vteřině, ale spíš méně. 
Vozidla parkují mimo vozovku a  nejspíš 
neporušují nic z pravidel silničního provo-
zu. Tedy asi jediný způsob, jak zvýšit bez-
pečnost tohoto přechodu, je pomocí me-
chanických zábran zamezit parkování 

v  těchto místech. Pozemek je nejspíše 
ve vlastnictví města, a  tak by umístění zá-
bran neměl být problém. Zvýšení bezpeč-
nosti by bohatě vyvážilo nespokojenost 
dvou řidičů. 
 l

 S pozdravem
Josef�Šebek

Obec nejsme my?

Poznámka k jednomu z roztockých přechodů pro chodce

Pozitivní příklad předzahrádky se vzornou péčí Opačný příklad
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Tak, jako v Roztokách vydáváme svůj Od-
raz, v  sousední Praze 6 je do  schránek 
zdarma distribuováno několik periodik. 
Bývaly časy, kdy se obsahem příliš nelišily, 
dnes je to ale jinak.

Zalistoval jsem ve třech časopisech (květ-
nového vydání) této MČ, a  to v  radniční 
„Šestce“ a ve dvou nezávislých (?) titulech 
„Vaše 6“ (vydává A 11 s.r.o.) a „Naše Praha 6“ 
(vydává Strategic Consulting s.r.o.).

Co�říká�radnice�MČ�Praha�6
V květnovém úvodníku Šestky se starosta 
MČ O. Kolář docela čtivým stylem (byť po-
někud zjednodušeně) dotýká problémů 
souvisejících s klimatickou změnou, která, 
ať se nám to líbí nebo ne, už tady je. Kriti-
zuje obrovské spediční haly, nové domy ze 
skla (lidově zvané skleněné peklo), spalo-
vání hnědého uhlí, tuny chemických hno-
jiv vylévaných na pole atd. Na straně druhé 
by ho asi Dana Drábová nepochválila 
za výkřik, že nevíme, co s vyhořelým pali-
vem z jaderných elektráren. 

Praha 6 si vypracovala s  pomocí občanů 
pocitovou mapu, která označuje místa, kde 
se v Praze 6 kvůli zátěži z horka, z nedostatku 
zeleně, vody a  ze špatného ovzduší nežije 
dobře. Na základě této analýzy pak byly vy-
brány lokality, kde je třeba s  ozdravnými 
opatřeními začít, což by nás mělo zajímat, 
protože mohou mít vliv i na nás přespolní. 
Jde zejména o  Vítězné náměstí, Hradčan-
skou-Dejvickou, Podbabu, Vypich. Nejde 
totiž jen o  vysazování stromořadí, instalaci 
pítek či obnovu starých veřejných vodních 
pump… Jde zejména o  regulaci dopravy. 
Z  následující politické diskuse zastupitelů 
vyplývá, že například Strana zelených navr-
huje jako okamžité řešení světelnou závoru 
regulující vjezd Středočechů do města. To by 
v praxi znamenalo, že my „vidláci“ se do Pra-
hy autem nedostaneme, ani když pojedeme 
k  lékaři, do  divadla, na  návštěvu rodičů či 
dětí, případně za nákupem. Uvažovaná jsou 
ovšem i další opatření, o nichž se v časopise 
nepíše, například zavedení mýta, které 
ve středověku docela dobře fungovalo, není-
-li pravda?

Co�píší�nezávislé�listy
Časopis Vaše 6 kritikou radnice a poměrů 
na  šestce nešetří. Zabývá se zejména špat-

nou dopravní situací v  MČ a  konkrétně 
v oblasti Vokovic. Nápravná opatření by se 
opět dotkla občanů Roztok, a to v ulici Ho-
roměřická a  Na  Krutci, což je oblíbená 
zkratka při cestě k metru A a objížďka ucpa-
né Horoměřické. Občanské iniciativy navr-
hují tuto ulici, kde vyrostl rezidenční areál 
nejvyšší cenové kategorie, zjednosměrnit, 
Strana zelených se drží světelné závory. Kdo 
by nechtěl mít pod okny klid, že?

Na dalších stránkách probíhá ostrá deba-
ta na téma stavby takzvané paralelní dráhy 
ruzyňského letiště. Její výstavba se chystá 
již nejméně 20 let a má posunout přistávací 
dráhu blíže pražské zástavbě, k  Suchdolu, 
Nebušicím a ovšem i k Babě a Hanspaulce. 
Bezpochyby jde o  velmi komplikovanou 
věc a  je dobře, že se o  ní diskutuje. Nás 
v  Roztokách by výstavba paralelní RWY 
neohrozila, spíše naopak. Ale lze pochopit, 
že rozšiřování letiště budí odpor občanů, 
my o hluku z leteckého provozu víme své. 

Základní�školy�přetékají�
i�v�Dejvicích
Časopis Vaše 6 také informuje o  potížích 
základního školství na  Praze 6. Školy zde 
praskají ve  švech (kde jsou ty doby, kdy 
Dejvice a Bubeneč s  radostí přijímaly děti 
z Roztok). V některých ZŠ budou první tří-
dy naplněny až na 32 dětí (zákon limituje 
kapacitu třídy 30 dětmi, děti navíc jsou 
na výjimku). Navíc se Praha 6 potýká i s ne-
dostatkem učitelů. Je snaha jim nabídnout 
služební byty, ale v článku se píše, že jsou 
vesměs ve špatném stavu, ty lepší byly v mi-
nulosti pronajaty zaměstnancům radnice…

Co by nás také mohlo zajímat, je další 
kolo bitvy o  dostavbu nedokončeného 
„kulaťáku“ neboli Vítězného náměstí (po-
staveného ve dvacátých letech podle velko-
rysého projektu prof.  arch. A. Engela). 
V  minulých letech měl zaplnit proluku 
parkoviště tzv. „bílý medvěd“ – futuristic-
ká, leč hmotově naprosto předimenzovaná 
stavba. Po protestech veřejnosti i po výmě-
ně politické reprezentace tento projekt 
padl a vznikl nový v ateliéru arch. J. Cigle-
ra. Ani s tím však není všeobecná spokoje-
nost, a to zejména proto, že místo prostor 
sloužících veřejnosti, včetně prodejních 
prostor a úřadoven FÚ a MČ, zde mají pře-

važovat byty. Ani nám není jedno, co 
na Vítězném náměstí vznikne, i když na to 
bohužel nemáme žádný vliv.

Svoboda�podnikání�
versus�noční�klid
Periodikum Naše Praha ostře kritizuje zá-
měr velké pražské radnice omezit provozní 
dobu restaurací ve všední den do 24.00 hod., 
o  víkendu pak stanovit „policejní hodinu“ 
na 01.00 hodin. „Jedná se o další pokus na-
šich aktivistických mocipánů omezovat naše 
svobody!“ rozčiluje se vydavatel listu a do-
dává, že by to centrum města v noci praktic-
ky vylidnilo. No, o to asi v záměru šlo, aby se 
mohli lidé, kteří ještě v centru Prahy přeží-
vají, v  klidu vyspat a  nepanoval zde neko-
nečný mejdan turistů. Čtrnáctideník také 
varuje, že objekt Technické knihovny v Dej-
vicích se rozpadá! (Když spadl jeden plát 
skleněného obložení fasády.) 

Ale, abych nebyl nespravedlivý, najdeme 
v čísle i řadu zajímavých informací a třeba 
velký rozhovor s youtuberem zvaným Tary.

Tak si myslím, že v konkurenci těchto pe-
riodik nedopadá Odraz tak úplně špatně. 

Nakonec�ještě�jednou�
k�dopravě
Červnové číslo měsíčníku Vaše 6 reaguje 
na vyhlášení stavu dopravní nouze zastupi-
telstvem Prahy 6 článkem „Dopravní peklo 
v Praze 6“ , když v podtitulu kritizuje sta-
rostu MČ. Řešením má být světelná závora, 
která upřednostní rezidenty s  tím, že par-
kovné se bude platit na celém území MČ. 
Světelná závora se má nejpozději od prosin-
ce t. r. objevit na hlavních silničních přiva-
děčích – Karlovarské a Podbabské (!) ulici. 
„Abychom ochránili obyvatele Prahy 6, 
jsme nuceni začít fungovat jako jakýsi ost-
rov s  omezenou propustností,“ říká mís-
tostarosta MČ J. Lála (ODS). Autor redakč-
ního článku se ovšem ptá, jak chce Praha 6 
toto opatření prakticky realizovat. Pochy-
buje o  jeho účelnosti a  efektivitě a  nadto 
uvádí, že „zákon totiž nezná výjimku pro 
jednu skupinu obyvatel na úkor jiné“. Zlatá 
slova. Ještě aby ústavní rámec naší republi-
ky, včetně Listiny základních práv a  svo-
bod, znali také volení zastupitelé a nenavr-
hovali řešení, jehož základem je zjevná 
diskriminace. Máme snad také zřídit svě-
telnou závoru při příjezdu do Roztok?  l

Stanislav�Boloňský
původem	z	Dejvic,		

přistěhovalý	do	roztok

Co se děje za humny, týká se i nás
roztoky	nejsou	ostrovem	omývaným	starohorním	mořem,	
ale	satelitním	městečkem	hlavního	města,	kam	převážná	
většina	jeho	obyvatel	dojíždí	za	prací,	kulturou	i	k	lékaři.	
Proto	není	od	věci	sledovat,	co	hýbe	veřejností	v	metropoli,	
neboť	to	může	mít	zásadní	vliv	i	na	život	v	naší	obci.
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Vážení rodiče,
v  tomto prázdninovém čísle Školního 
okénka vám nabízíme malé ohlédnutí 
za koncem našeho školního roku 2018/19. 

Poslední měsíc školního roku byl jako 
vždy naplněn školními výlety, školami 
v přírodě či exkurzemi, ale také samozřej-
mě závěrečnými testy a zkoušením, výuko-
vými projekty a v hojné míře také posled-
ními sportovními soutěžemi a  turnaji. 
Ve  středu 19. 6. jsme se všichni v  multi-
funkčním sále naší školy slavnostně roz-
loučili s našimi deváťáky a závěr školního 
roku vyvrcholil slavností Čau školo! v pá-
tek 21. 6. a závěrečným předáním vysvěd-
čení následující pátek. 

Sečteno podtrženo, je konec a v září za-
čínáme nanovo. Přeji krásný zbytek léta 
a na čtenou v novém školním roce se těší 

Věra�Zelenková

Jurský�park�ve�škole
Děti 4. D vyrobily Jurský park, pracovaly 
na  toto téma v průběhu hodin AJ, jelikož 
látkou jsou slovesa v minulém čase a slova, 
která dinosaury popisují. Vznikli opravdu 
líbezní dinosauři ve  2D i  3D, výstava je 
v přízemí roztocké budovy, jsme na ně vel-
mi pyšní. :) 

4.�D,�Petra�Zwinz�a�James�Cooper�–�angličtináři

Výstava�Zachuchleno
Dne 30. 5. 2019 třída 1. B navštívila výstavu 
Zachuchleno na zámečku v Roztokách. Vý-
stava byla velmi zajímavá. Žáci se dozvědě-
li, jak vzniká animovaný film. Měli mož-
nost si krátký film vytvořit. Součástí výstavy 
byla i kreativní výtvarná dílnička. Na závěr 
celého dne si děti pohrály i v herně. 

Anna�Jirkovská

Čau�školo!
Předposlední pátek ve školním roce probě-
hl ve znamení pohodového loučení se ško-
lou a  jejími povinnostmi. Žáci školního 
parlamentu pod vedením paní asistentky 
Bc. Pavlíny Mudrochové zorganizovali od-
poledne, kde si mohli příchozí poslech-
nout spoustu písní v  provedení dvojice 
žáků Jan Veselý (klavír) a  Matěj Dušek 
(zpěv), nechat se zvěčnit karikaturou (Ma-
rie Jansová) či pomalovat si obličej (Hanka 
NguyenNhuQuynh). Přítomni byli i hasi-
či, lezlo se po lezecké stěně, tančilo na hři-
šti a občerstvit se dalo díky stánku Kavárny 
Kofííí. Ve vestibulu školy připravily učitel-
ky prvního stupně výstavu prací svých 
žáků. V  závěru odpoledne mohli rodiče 
v  malé tělocvičně zhlédnout vystoupení 

dětí šestých tříd složené z  několika písní, 
které s nimi v hodinách hudební výchovy 
připravila Mgr.  Petra Fejfarová. Ozvučení 
i osvětlení zajistil Bc. Michal Sláma, který 
byl neviditelnou, ale naprosto nepostrada-
telnou součástí dění. Poslední tečkou bylo 
společné opékání buřtíků, chlebů či čeho-
koli jiného za znění kytary a banja. Bylo to 
prima a  děkujeme všem zúčastněným 
za to, že si společné odpoledne užili.

Petra�Fejfarová

Čtení�rodičům
Dne 3. 6. měli žáci 1. B možnost svým ro-
dičům zarecitovat a  přečíst několik krás-
ných pohádek. Jako odměnu za  celoroční 
práci si každý odnášel svůj zlatý kamínek. 
Slavnostní okamžik si všichni užili. 
Po skončení slavnosti měly děti ještě mož-
nost pobýt v knihovně a číst si dětské kníž-
ky nebo si hrály některou z  nabízených 
deskových her.

Anna�Jirkovská

How�are�you?
Jak se máme? Děkujeme za zeptání. Jde to. 
Vlastně jsme toho tento školní rok zvládli, 
kromě běžné výuky, docela dost. Jazykový 
pobyt na Maltě a ve Vídni, návštěvu Cale-
donian Sunny School, dvě dopoledne 
s  americkými studenty u  nás a  jednu ná-
vštěvu u  nich v  Praze, odučit 140 hodin 
metodou CLIL, krásné umístění v  okres-
ním kole olympiády z AJ. Z celkového po-
čtu 163 hodin angličtiny týdně odučí rodi-
lý mluvčí téměř 40 % (přesně 38,7), což je 
číslo nadstandardní i pro pražské školy.

Naši práci nicméně ztěžuje neustálé pře-
cházení do družiny, kdy žáci cestou ztrácejí 
pomůcky či bačkory a pravidelně zapomí-
nají pomůcky ve  třídě a  pak se mačkají 
u  družinových stolků. Řešíme konflikty 
mezi třídami, protože cizí jazyky se učí snad 

úplně všude a není v naší moci po každé ho-
dině kontrolovat, jestli někde nezůstane 
po hodině nově popsaná židle či poškrába-
ná lavice.

Příští školní rok opět přibydou žáci, asis-
tenti i  učitelé, ale hlavní budova zůstává 
bez jakéhokoli navýšení prostor pro za-
městnance. Pan starosta pravidelně ve své 
rubrice ubezpečuje, že příští rok se vejde-
me. Ano, ale jako sardinky do plechovky. 
Místnost školního parlamentu, která měla 

být již na  podzim tohoto školního roku 
stavebně upravena pro potřeby výuky, tam 
se ještě ani nezačalo a ani začínat nebude. 
Přestavba půdy jako zázemí pro učitele? 
V průběhu jarních prázdnin měly proběh-
nout potřebné sondy do  podloží. Nepro-
běhly, akce pozastavena. O  nové budově 
školy, tzv. VTP, ani nemluvím. Původně se 
měla otevírat v září 2019, nyní se k tomuto 
datu předpokládá výběr zhotovitele. 

Ano, probíhá dostavba u družiny a pří-
stavba na Žalově. Ale vzniknou tak jen ne-
zbytně nutné prostory umožňující základ-
ní fungování školy. Nevrátí nám odborné 
učebny ani nepřidají stoly do kabinetů pro 
učitele, jen umožní přežít další školní rok.

Vážení rodiče, prosím, poslechněte si 
část květnového a červnového jednání za-
stupitelstva týkajícího se školy a přečtěte si 
strategický plán města, opět část týkající se 
naší základní školy. Potřebujeme vás. Není 
za pět minut dvanáct, bude půl jedné.

Marie�Bloudková
Vedoucí	PK	cizí	jazyky

a	předsedkyně	ZOOPŠ	ZŠ	roztoky

4.�D�v�Parlamentu�ČR�
Ve  středu 22. 5. lilo jako z  konve, což 
v  tomto měsíci není nic výjimečného, ale 
neodradilo nás to od návštěvy parlamentu 
spojené s výkladem. Odeštníčkovaný 

Školní okénko
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průvod čtvrťáků byl nastoupen před budo-
vami parlamentu přesně v půl třetí odpole-
dne. V podloubí z Malostranského náměstí 
jsme se moc těšili, co nového se dozvíme 
a uvidíme.

Parlament ČR, Poslanecká sněmovna, už 
ten název sám zavání důstojností a důleži-
tostí, nás nezklamal. Paní průvodkyně si 
nás vyzvedla, provedla nás recepcí a kont-
rolou a poté nás vedla dlouhými chodbami 
skrz staré šlechtické paláce, kde všude par-
lament sídlí a které jsou dost rozlehlé. Pro-
vedla nás můstkem spojujícím paláce nad 
ulicí Thunovskou, a  když jsme zastavili, 
dostalo se nám výkladu. Děti byly často tá-
zány a projevily dost znalostí, někdy i z po-
litického soudku, jsou bystré a  mnoho 
z nich sleduje dění se svými rodiči. Výklad 

byl částečně o  vládnoucích osobnostech 
v Českých zemích, o počátcích parlamen-
tu, o českém sněmu, který ve 13. stol. zase-
dal na Pražském hradě, později se poslanci 
scházeli také v Rudolfinu, což se po 2. svě-
tové válce změnilo a parlament se přesunul 
do  Thunovského paláce. Zazněla zvučná 
jména, která děti většinou znaly, byla jim 
vysvětlena funkce poslanecké sněmovny, 
opět byly tázány a nuceny přemýšlet. A ko-
nečně, mohli jsme vejít.

Poslanecká sněmovna je velmi krásná 
prostora. Když jsme vešli, oslnila nás její 
zlatá nádhera, štuky a výzdoba, ale samo-
zřejmě důležitost a  význam sálu. Ve  sně-
movně nám paní průvodkyně vše detailně 
ukázala, vysvětlila funkci hlasovacího zaří-
zení, popsala, kde kdo sedí, hovoří, počet 

a složení poslanců, jak zasedání probíhají, 
co se smí a co ne, pravidla zasedání, zazna-
menávání zasedání, kdo smí být přítomen. 
Informací byla spousta a děti se velmi zají-
maly, ptaly, padaly trefné dotazy, děti byly 
chváleny a dospělí překvapeni, kam dětská 
mysl míří. Mohli jsme fotit, mohli jsme si 
zkusit postavit se k mikrofonu, děti se všu-
de podívaly, vyzvěděly od paní průvodky-
ně, co mohly, a  po  hodině moc pěkného 
výkladu s  prohlídkou, po  poděkování 
a  rozloučení, jsme uondaní vstoupili opět 
do nevlídného dne a jeli domů.

Diskuse trvaly ještě cestou domů, 
úsměvné i zajímavé. Tím, co tyhle děti vi-
děly a zažily, budou o krůček napřed, snad 
v těch hlavičkách hodně zůstalo.  l

4.�D�a�Petra�Zwinzová

Mateřská škola, školka, mateřinka – insti-
tuce, kde se naše nejmenší a nejmilejší ra-
tolesti za  mateřského dohledu laskavých 
paní učitelek začínají učit životu ve společ-
nosti. Opouští svou rodnou „tlupu“ a vy-
tvářejí si vztahy se svými vrstevníky, získá-
vají zkušenosti sociální. Během tří (někdy 
i více) let se mění v děti, které jsou připra-
veny na další životní etapu – vstup do ško-
ly, jež znamená již více povinností, a  to 
nejen pro ně, ale i celou rodinu.

Role paní učitelky v mateřské škole je ve-
lice náročná a  natolik široká, že je možná 
právě proto společností málo doceněná. 
Přitom dáváme do školky děti v tom nejút-
lejším a nejzranitelnějším životním období. 
Odpoutáváme je od jistot a péče rodiny. Vy-
pouštíme je do světa. Mnohá tato vypouště-
ní jsou pro nás rodiče, alespoň na začátku, 
srdcervoucí. A  právě proto musí být paní 
učitelka nejdůvěryhodnější, milující lásky-
plná chůva, pečovatelka, spravedlivá 
a moudrá kamarádka, na kterou je spoleh-
nutí, má krásný úsměv, a když je potřeba, 
umí být i přísná. Učitelka, která dětem krok 

za  krokem poodhrnuje tajemství života 
a celého velikého světa, rozvíjí osobnost dí-
těte. Učí je soběstačnosti, hrdosti, sebevě-
domí, ale také úctě a pokoře. Je připravena 
odstraňovat příkoří, pofoukat bolístky. Pro-
kouknout všechny finty a nenechat se ošá-
lit. Musí s ní být legrace a hlavně si pořád 
musí umět hrát. Přitom všem je zodpověd-
ná za  připravenost dítěte před vstupem 
do školy. Děti musí zvládnout základní ma-
tematické úkony, držení tužky atd. Právě již 
v  mateřské škole je možné odchytit různé 
logopedické vady či další jiné problémy, 
které by v  budoucnu mohly ovlivnit bez-
problémový život dítěte a celé rodiny.

Je toho mnoho a  jsem přesvědčená, že 
ve všech našich školkách pracují paní uči-
telky s velkou láskou, které tato práce baví 
a naplňuje. Nakonec je to vidět na výsled-
cích jejich práce. Děti u  nás v  Roztokách 
chodí do školek rády a s chutí.
V Roztokách máme tři mateřské školy pro-
vozované městem. Letos poprvé se podařilo 
umístit všechny děti tříleté a  bylo přijato 
i  pár dětí dvouletých. Je to veliký úspěch, 

vzhledem k  tomu, že ostatní obce regionu 
a celá Praha stále zápasí s nedostatkem míst.

Na příští rok připravujeme s ředitelkami 
škol nový model kritérií přijímání dětí 
do školek, aby se nám, pokud možno, ne-
stalo, že sourozenci chodí každý do  jiné 
školky či zbytečně daleko od svého bydliš-
tě. Letos, bohužel, je pár takovýchto přípa-
dů. Situace vznikla na  základě praxe 
z  předchozích let, kdy rodiče hlásili děti 
do všech školek s tím, že budou rádi, když 
děti budou v jakékoli školce i s rizikem, že 
každý sourozenec bude ve školce jiné nebo 
budou děti vozit přes celé město.

Všechny tři mateřské školy (paní ředitel-
ky) spolu úzce spolupracují, předávají si 
zkušenosti a navzájem se inspirují. Na další 
vzdělávání svých pracovníků úspěšně vyu-
žívají tzv. šablony (finanční podpora 
MŠMT z operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání). Zhruba jednou za dva 
měsíce máme společnou schůzku, kde spo-
lečně řešíme věci provozní, hledáme další 
nové cesty k neustálému zlepšování kvality 
péče o děti. Na konci prázdnin se uskuteč-
ní společný vzdělávací kurz všech učitelek 
MŠ. Přání nás všech, zřizovatele i  vedení 
MŠ, je, abychom měli naše školky co nej-

Naše mateřské školy
„Všechno,	co	opravdu	potřebuji	znát,	jsem	se	naučil	
v	mateřské	školce.“	—	robert	Fulghum.

Mateřinkafest MŠ Spěšného Interiér MŠ Havlíčkova
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Toto zasedání bylo posledním pro člena 
školské rady za zřizovatele, pana Ing. Tomá-
še Pařízka, který předal svou rezignaci panu 
starostovi. Na následném červnovém zase-
dání zastupitelstva byl zvolen Mgr. Martin 
Matas, otec tří dětí, bývalý dlouholetý za-
stupitel, volejbalista a taktéž trenér roztocké 
atletiky. Těšíme se na  spolupráci a  další 
mužský prvek v našem radním týmu.

Kromě praktických a stavebních aktualit 
jsme byli ohromeni všemi úspěchy žáků 
a projekty, na kterých škola participuje. A že 

jich bylo! Vše je uvedeno na  webových 
stránkách školy. Velká pochvala patří oprav-
du všem žákům, jejich rodičům za podporu 
a velké díky pedagogům, kteří se podíleli.

Školní rok 2018/2019 máme za  sebou. 
Vysvědčení jsou rozdána (přes prázdniny 
k  vyzvednutí v  roztocké budově v  čase 
8.00–12.00), aktovky vyklizeny a děti mají 
plnou hlavu úplně něčeho jiného. Přeji 
všem žákům, rodičům i pedagogům krás-
né prázdniny, zasloužený odpočinek, mno-
ho neopakovatelných zážitků a nespočetně 

společných chvil – není nad čas strávený 
s našimi dětmi.
Nový školní rok 2019/2020 (uffff) nám ofi-
ciálně začíná 9. 9. 2019, od 2. 9. bude pro 
zájemce k dispozici družina v roztocké bu-
dově.

Tak tfujtfuj, tfuj, ať nám ten školní rok 
dobře začne! ... „a pravou, Štěpánku, pra-
vou!“ l

lepší a  aby v  nich vládla atmosféra klidu, 
lásky a pohody.

Naše�školky:
n MŠ Havlíčkova má 125 dětí, 5 oddělení 
ve 4 budovách. Vše v jednom areálu. Nyní 
o prázdninách bude probíhat rekonstrukce 
kuchyně, chodníčků a  jsou připraveny 
nové herní prvky na zahradu.

n MŠ Přemyslovská má 114 dětí, 5 oddělení 
ve  2 budovách (Přemyslovská, Lidická). 
Podstatné úpravy interiérů, parkoviště, 
umělý povrch na zahradě s herními prvky  
a instalatérské práce proběhly v loňském 
roce.
n MŠ Spěšného má 142 dětí, 7 oddělení 
ve 3 budovách (Spěšného, Palackého, Jung-
mannova). Na  konci školního roku se 

úspěšně dokončila vybavenost školních za-
hrad herními prvky v budovách Palackého 
a Jungmannova.  l

Školská rada
Poslední	předprázdninové	a	zároveň	čtvrté	zasedání	školské	
rady	se	konalo	10.	června	2019.	

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

Vladimíra�Drdová
radní	pro	školství		
a	sociální	věci

HLEDÁME POMOCNOU SÍLU 
DO KUCHYNĚ A NA ÚKLID TŘÍDY

(OD ZÁŘÍ 2019)
PRACOVNÍ DOBA 
1. POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ: 5 HODIN DENNĚ (8.30 – 13.30)
2. ÚKLID: 12 HODIN TÝDNĚ (KAŽDÝ DEN PO 16.30)

PRACOVNÍ NÁPLŇ – 1.  PŘÍPRAVA SVAČINKY NA PRACOVIŠTI 
V LIDICKÉ, VÝPOMOC V KUCHYNI NA HL. BUDOVĚ, ODVOZ  
A ROZDÁNÍ OBĚDŮ NA LIDICKÉ.

POŽADAVKY:   1. ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

LZE JEDNOTLIVĚ I DOHROMADY
KONTAKT:  724 772 290, 220 911 956

inZerce
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Ten minulý jsme uzavírali na mnohokrát – 
vystoupeními, koncerty, výstavami, filmo-
vým večerem, ale především Zahradní 
slavností, která uzavírá a završuje naše ce-
loroční snažení. Mnozí z vás nám s ní po-
mohli – a my vám děkujeme. Nejen proto, 
že jsme rádi za vaši pomoc kvůli nám, ale 
když ty věci děláme společně, mají takovou 
jiskru navíc, nenápadný a  drobný přesah, 
který není vidět, ale je cítit. A my ho cítíme 
moc rádi.

Zahradní slavnost pro nás otevírá léto 
a další dobrodružství. Včetně našeho kan-
celářského dobrodružství naplánovat, jak 
to vlastně v novém roce bude a jak se ve-
jdeme s  rozvrhem do  našich ateliérů tak, 
aby výuka nemusela probíhat v  několika 
paralelních vesmírech současně.

Kroužky�v�novém�školním�roce
Většina našich kroužků zůstává stejná – 
máme je rádi tak, jak jsou, vy také, tak proč 
to měnit. Občas nám ale probleskují drob-
né změny a posuny. Máme totiž rádi, když 
u nás učí lidé, kteří se kromě učení věnují 
i sobě a své tvorbě. Hrají v kapelách a diva-
dlech, tvoří, tančí, skládají, malují a  ani-
mují – i za cenu, že může přijít v jejich ži-
votě fáze, kdy vlastní tvorba potřebuje více 
prostoru. Kromě toho máme pár novinek. 
Listář je výtvarný kroužek pro starší děti 
a dospělé lektorky Kamily Havlíkové, která 
u nás také vede kurz akvarelu. Nabídku hu-
debních kroužků rozšiřujeme o  saxofon. 
A velkou novinkou je kroužek frisbee, kte-
rý povede Jakub Sedlák, vicemistr Evropy 
ve freestyle frisbee. Je určen všem od zhru-
ba 10 let. 

Láká-li vás některý z  kroužků, přijďte  
2. září na zápis – anebo se už teď přihlaste 
přes www.roztoc.cz.

Studio�Anima�Roztoč�
aneb�Animační�obor
Animace (od 6 let; vedou Klára Břicháčko-
vá v pondělí, Zdenička Převrátilová v úte-
rý, Terezie Unzeitigová ve  středu, Martin 
Adam ve čtvrtek a Alžbeta Mačáková Mi-
šejková v  pátek jednou za  14 dní. Výuka 
probíhá v ateliéru Anima Roztoč v Jeroný-
mově ulici každý všední den.

Dramatický�obor
n Pimprlátka (6–7 let; vede Adam Krátký 
a Dorota Krátká)
n Pimprlata (7–9 let; vede Adam Krátký 
a Dorota Krátká)
n Jen tak na svačinku (8–16 let; vede Adam 
Krátký a Dorota Krátká)
n Cára Carara 
(vede Adam Krátký a Dorota Krátká) 

Výtvarný�obor
n Ateliér Semišová myš ve čtvrtek 
(5–18 let; vede Vendula Bělochová)
n Barevný ateliér ve středu (5–14 let; vede 
Alena Trávníčková a Klára Břicháčková)
n Kanárci v pondělí 
(4–11 let; vede Vendula Bělochová)
n Listář v úterý 
(od 12 let po dospělé; vede Kamila Havlí-
ková)
n Keramika asi v pátek 
(6–14 let; vede Andrea Angelová)
n Akvarel v úterý 
(dospělí; vede Kamila Havlíková)

Hudební�obor
n Hrajeme v kapele 
(7–99 let; vede David Lomič)
n Hra na akordeon 
(7–99 let; vede David Lomič)
n Saxofon (7–99 let; vede David Lomič)
n Flétnové kroužky – zobcová a příčná flét-
na (od  5 let po  dospělé; vedou Adam Ja-
noušek, Kristýna Sedláková, Martina Ber-
nášková)
n Housle (od 7 let; vede Alois Zatloukal)
n Sbor Rezekvítek 
(4–7 let, vede Jana Vöröšová)
n HuTaLa (7–12 let, vede Jana Vöröšová 
a Veronika Kaciánová)
Hudba a pohyb jako jeden celek. Přirozený 
pohyb a vědomá práce s tělem, probouzení 
muzikálnosti vlastní každé bytosti.
n Klavír (od 7 let; vede Marie Ratiborská) 
– nepřijímáme nové zájemce
n Hrr na klarinet (starší děti a dospělí; vede 
Matěj Heinzl) – nepřijímáme nové zájemce

Taneční�obor
n Tanlalé – tvořivá taneční výchova 
ve čtvrtek (4–8 let; vede Lenka Kniha Bar-
tůňková)
n Tanec v úterý 
(4–8 let; vede Veronika Kaciánová)
n Kolíček (3–6 let; vede Anežka Konečná)
n Folklórní kroužek Roztoč Kolečko 
(od 7 let; vede Anežka Konečná)
n HuTaLa (7–12 let, vede Jana Vöröšová 
a Veronika Kaciánová)
Hudba a pohyb jako jeden celek. Přirozený 
pohyb a vědomá práce s tělem, probouzení 
muzikálnosti vlastní každé bytosti. (více)

Pohybové�kroužky
n Žonglování a přirozený pohyb 
(od  9 let; Ivo Alderliesten a  Ondřej Dlo-
hoš)
n Frisbee v úterý 
(od 10 let; Jakub Sedlák)

Jóga
n Ranní jóga 
(od 15 let; vede Romana Packová)
n Večerní jóga 
(od 15 let; vede Viktorie Lašová)
n Jin & Jang Jóga 
(od 15 let; vede Daniela Pařízková)
n Jóga pro ženy po porodu 
(vede Jarmila Jonáš)
 

l

Zuzana�Šrůmová
Sdružení	roztoč

Roztoč (s námi) novou sezonu!
Pouštíme	se	do	dalšího	školního	roku	a	budeme	rádi,	když	se	
do	něj	pustíte	s	námi.
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Zápis probíhá 1. a 2. září. Přihlášky můžete 
zasílat na info@lexik.cz

Léto�v�Lexiku
Druhý červencový týden naše lektorka Na-
tálka Hlobilová vedla hned dva anglické 
kurzy, dopolední Letní angličtinu aneb jak 
se neztratit ve světě pro žáky 2. stupně ZŠ 
a podvečerní Angličtinu na dovolenou pro 
dospělé.

V  srpnu nás čekají příměstské tábory, 
a to tradiční RC Freeride Land a Malý ob-
jevitel s angličtinou. Kapacita obou táborů 
je naplněna, přijímáme jen náhradníky. 
Naopak v  kurzech Čeština pro cizince 
a Prázdninová školička máme volná místa.

Jazykové�kurzy�se�širší�
nabídkou�výběru
V novém školním roce se opět můžete těšit 
na  angličtinu. Kromě běžných kurzů při-
pravujeme opět na  FCE či k  maturitním 
zkouškám, otevíráme lekce Business Eng-
lish, dospělým na  rodičovské dovolené, 
kteří se chtějí pravidelně s angličtinou se-
tkávat, poskytujeme 10% slevu školného. 

Kromě angličtiny Lexik nabízí jazyko-
vou průpravu němčiny, francouzštiny, ital-
štiny, španělštiny, ruštiny i japonštiny. Uví-
táme děti i  dospělé, začátečníky, mírně 

i  středně pokročilé studenty, studium dle 
dohody individuálním i  skupinovém for-
mátu.

Příprava�na�přijímací�
zkoušky�na�osmiletá�a�NOVĚ�
i�na�čtyřletá�gymnázia
Naše lektorky pomohou vašim ratolestem 
důkladně se připravit na přijímačky z ma-
tematiky i  z  českého jazyka. Pondělky 
a středy budeme věnovat čas žákům devá-
tých tříd a čtvrtky a pátky opět, jako v loň-
ském školním roce, páťákům. Začínáme již 
od 12. září a přípravky poběží až do zkou-
šek v následujícím roce. V přípravě počítá-
me se zkouškami nanečisto.

Logopedie,�logopovídání�
a�NOVĚ�i�grafomotorika
Pro naše nejmenší od 4 do 7 let opět chys-
táme oblíbené Logopovídání, kde se for-
mou her a  logopedických cvičení prohlu-
buje rozvoj řeči a  cit pro jazyk. V  ceně 
kurzu je zahrnuto i orientační logopedické 
vyšetření a  konzultace u  naší logopedky 
a  speciální pedagožky Mgr.  Martiny Bür-
gerové, která osobně povede novou Grafo-
motoriku pro předškoláky.

Grafomotorika patří mezi kritéria pro po-
suzování školní zralosti dítěte a  mnohé 
děti v této oblasti potřebují podporu.

Insignis�
Chůva�jako�profese
V  září otevíráme přípravný kurz Chůva 
pro děti: 4měsíční Na pohodu a 2měsíční 
Expres. Kromě prezenčního víkendu a zá-
věrečné zkoušky nemusíte nikam dojíždět, 
celé studium je formou e-learningu.

Asistent�pedagoga
Druhý zářijový týden zahajujeme 4měsíční 
kurz Asistent pedagoga. Studium je určeno 
pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají 
zájem vykonávat práci asistenta pedagoga, 
a je opět zajištěno formou e-learningu a se 
dvěma prezenčními dny.

Kurz�První�pomoc�dětem
Začátkem školního roku chystáme další 
jednodenní kurz První pomoc dětem. 
O  termínu budete informováni na  www.
insignis.cz.

Nezapomeňte – ZÁPIS na kurzy bude  
1. a 2. září 2019. Těšíme se na vás.

Více na  www.lexik.cz, www.insignis.cz 
i na Facebooku. V případě dotazů nás kon-
taktujte na info@lexik.cz, info@insignis.cz 
nebo na tel. 733 643 642, 739 035 000.

l

Ing.�Blanka�Pekárková��
koordinátorka	Lexik	a	insignis

Ukončený školní rok Studia pro taneční 
a pohybovou výchovu Po špičkách byl co 
do  akčnosti o  něco skromnější než leta 
předchozí, ale neznamená to, že by se nic 
nedělo. Kromě účasti na různých festiva-
lech (tanec v babím létě v Řevnicích, Pod-
zimní fantazie v Jablonci nad Nisou, Roz-
-jaření tancem v KD Kyje) stojí za zmínku 
určitě účast na  Krajské přehlídce dět-
ských skupin scénického tance pro Stře-
dočeský kraj v Příbrami, kde bylo Studio 
Po  špičkách odbornou porotou i  diváky 
velmi kladně hodnoceno. 2. skupina zís-
kala ocenění se svou choreografií Co se 
nahlas neříká Za volbu tématu a hudeb-
ně-pohybovou náladu a  choreografie  
1. skupiny O naději byla oceněna Za poe-
tické dívčí trio.

Za zásadní lze považovat také dvě události 
v obou místech působení studia. Tedy nej-
prve předvánoční program hudebně-ta-
nečního recitálu Tanec v  době adventní 
vzniklý ve  spolupráci s  flétnovým soubo-
rem Roztočtí pištci (pod vedením Adama 
Janouška působí při Sdružením Roztoč), 
který proběhl na  podiu sálu Únětické so-
kolovny. 

A samozřejmě slavnostní zakončení škol-
ního roku studia nazvané Tanec v mezích, 
které proběhlo na  poli v  oblasti Solníků 
17. června 2019. 

Děkujeme všem vystupujícím tanečnicím 
za jejich taneční výkon, divákům za návště-
vu, podporu a  trpělivost s drobnými tech-
nickými problémy i přes velmi teplé počasí, 
přilehlým obyvatelům Solníků za  poskyt-
nutí elektrického proudu pro ozvučení, Ja-
kubu Součkovi za vzniklé fotografie, Tomá-
ši Zděblo za  vysekání prostoru a  firmě 
Agrivep za  poskytnutí pozemku pro vy-
stoupení. 

Těšíme se na příští školní rok. Informace 
k jeho zápisu a zahájení včetně fotogalerií 
z  proběhlých akcí a  informacích o  studiu 
naleznete na www.tspospickach.cz.  l

S novým školním rokem, nové výzvy…

Uplynulý školní rok ve Studiu Po špičkách

Ve	chvíli,	kdy	čtete	tento	článek,	máme	bezmála	polovinu	
prázdnin	za	sebou.	Příměstské	tábory	i	prázdninové	jazy-
kové	kurzy	jsou	v	plném	proudu.	A	my	se	připravujeme	
na	nový	školní	rok,	který	u	nás	začíná	letos	opět	12.	září.
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Rezervace místa ve skupině během prázdnin 
e-mail: lada.kk@post.cz
mobil: +420 725 069 062

Zápis a přihláška
V pondělí 2. září a 9. září 2019 / 8–12 hod.
Roztoky 1731/9

Začínáme:
V úterý 17. září 2019
Ve čtvrtek 19. září 2019

Kontakt: Ateliér JoE
Tyršovo nám. 1731/9
Roztoky l

Lada�Krupková�Křesadlová

n Velký výprodej každou sobotu od 27. 7. 
od 8.00–11.00 hod. na adrese Puchmajero-
va 383, Roztoky. Od hraček po elektro. 
Cena od 5 Kč. Tel. 776 774 838

n Přivýdělek k důchodu: hledáme spolehli-
vou paní na úklid „rodinného pensionu 
Schola“, Noutonice 23. Tel. 603 241 079 
nebo www.pensionschola.cz

n Hledám spolehlivou paní na úklid men-
šího bytu jedenkrát do měsíce. 
Tel. 723 770 760
  l

Ateliér JoE

Řádková inzerce

Ateliér	Joe	nabízí	ve	školním	roce	2019/2020
výtvarné	kurzy	pro	děti	od	šesti	let	a	studenty	
(úterý,	čtvrtek)

Daniela Krásná, 15 let, Na dlani Jasmina Farghali, 8 let, Králík

Johana Kubešová, 9 let, Kočka s myší

Helena Frydrychová, 14 let, Inspirace knihou Jan Wood, 
chlapec, který zasadil strom

Ema Vorlíčková, 12 let, Barevný déšť

Eliška Šantorová, 14 let, Inspirace knihou Jan Wood, chlapec, který zasadil strom
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Vážení inzerenti,
naší	snahou	je,	aby	váš	inzerát	
byl	maximálně	účinný,	proto	
velmi	dbáme	na	jeho	tiskovou	
kvalitu.	K	tomu	ale	potřebujeme	
vaši	spolupráci.	Věnujte	prosím	
před	zasláním	podkladů	pro	vaši	
inzerci	pozornost	níže	uvedeným	
technickým	parametrům,	bez	je-
jichž	dodržení	nemůžeme	zaručit	
kvalitu	vaší	prezentace	a	tím	
i	její	účinnost.

HotoVé podKlady:
n  Adobe	Acrobat	–	ve	formátu	

PDF	v	tiskové	kvalitě	(nastave-
ní	komerční	tisk,	obrázky	rozli-
šení	300	dpi,	texty	v	křivkách).	
Bez	přímých	barev.

n  Doporučená	minimální	velikost	
písma	je	6	bodů.

n  Velikost	zpracovaného	inzerátu	
musí	přesně	odpovídat	rozměru	
uvedenému	v	objednávce.	
Podklady	nelze	dále	upravovat.

podKlady pro další 
zpracoVání:

n  dodání loga	
a)	v	křivkách	Adobe	illustrator	
a	PDF	(texty	převést	do	křivek	
nebo	přiložit	fonty,	barvy	cMYK)	
	
b)	v	rastru	TiFF	a	JPeG	rozlišení	
600	dpi	(barvy	cMYK).	
Při	nedodržení	barevnosti	
cMYK	neručíme	za	správnou	
barevnost	loga.	
Barvy	nesmí	klesnout	pod	5	%	
jednotlivého	cMYK.

n  dodání obrázků 
a)	ve	formátu	ePS,	TiFF	a	JPeG	
v	rozlišení	min.	300	dpi,	
barvy	cMYK	(min.	velikost	
u	barevné	fotografie	JPeG	
je	315	kB	a	u	TiFF	1,3	MB)	
	
b)	kvalitní	fotografie	(maximál-
ní	použití	je	do	100	%	velikosti	
fotografie)

Konkurz 

         Taneční oddělení                
             ZUŠ Roztoky   
                            

Taneční oddělení Základní umělecké školy             
Roztoky přijímá nové členy. 

Přijďte na konkurz 
a vyzkoušejte si ukázkovou hodinu. 

 
 

Úterý 17. září 2019 
16 hodin děvčata a chlapci předškolní až 11 let 

17 hodin děvčata a chlapci od 12 let a více 
 

Pátek 20. září 2019 
16 hodin děvčata a chlapci předškolní až 11 let 

17 hodin děvčata a chlapci od 12 let a více 
 

 Taneční sál ZUŠ, Jungmannova ul., Roztoky 
 

S sebou: černé legíny, tílko, (sukýnka) 
 

             Informace a přihlášky: MgA. Petr Muric, tel: 606 308 502 

Vaše zahrada
               od projektu 

   po údržbu
          kvalita se zárukou 

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

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

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

 zahradybaobab
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