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iNzerce

Textil Světla Růžičková
obchod s novým kvalitním zbožím 

náměstí (vedle pošty)

Velký výprodej  
letního zboží

Většina textilu za 50% ceny
Vybraný sortiment za ještě  

příznivější cenu

Např. pánské letní šortky 1 ks – 195 Kč
Dámský letní nátělník 1 ks – 95 Kč

Kojenecké body kr. rukáv 1 ks – 60 Kč

A spousta dalšího letního sortimentu

Na Vaši návštěvu se těší
Světla Růžičková

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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ÚVODeM

OBSAH:
Tento způsob léta

Loňské suché a až příliš horké léto se zatím neopakuje. Teploty 
nejsou nijak extrémní a i docela prší. Lidé vyrazili na dovole-
né po českých a moravských krajích, když už to s tou cizinou 
je takové všelijaké. Je to jeden z  těch důsledků koronavirové 
epidemie, které mají i svou světlou stránku. Češi znovu objeví 
nesčetné krásy a zajímavosti, jimiž naše země oplývá, a přesta-
nou nad nimi ohrnovat nos. Snad se toho chytí i provozovatelé 
ubytovacích kapacit a  letních atrakcí, aby poskytovali služby 
srovnatelné s těmi, na které narazíme v zahraničí.

Tohle číslo Odrazu by mělo pokrývat dva prázdninové měsíce, je označováno 
za dvojčíslo a obvykle mívá větší rozsah než běžných 32 stran. Jenže podivnost toho-
to roku se projevila i v množství zaslaných příspěvků. A vůbec poprvé se nám stalo, 
že nepřišel ani jeden příspěvek do rubriky Názory, komentáře. Určitě z toho nejde 
dedukovat, že se nic neděje a že všechno je v pořádku. Možná je to tím, že hodně lidí 
je pryč a mají momentálně jiné zájmy než psát „do novin“. Anebo je to třeba jenom 
klid před bouří. 

A  to nad námi pořád ještě visí nepominutelná hrozba návratu epidemie. I když 
slovo návrat není úplně na místě, virus nikam neodešel, je tady, zatím viditelný je-
nom v lokálních ohniscích. Ostatně pokud jezdíte do Prahy, tak víte, že do metra se 
stále musí chodit s rouškou. A už se nad tím nikdo nepozastavuje, zkrátka se učíme 
s tím žít.

A tak mi nezbývá než parafrázovat proslulý výrok z Vančurova Rozmarného léta: 
Tento způsob léta zdá se mi být poněkud… zvláštním.

Na druhou stranu, mohlo by být hůř. Tak užívejte toho zvláštního léta, jak můžete. 
A radujte se z maličkostí. Jejich cena stoupá.  l

� �Jaroslav�Drda
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INFORMACE Z RADNICE

Pozemky�v�Žalově
Pozemky v  lokalitě bývalé cihelny jsou již 
ve vlastnictví města. Proto intenzivně pře-
mýšlíme, jak je využít. Zabývali jsme se tím 
již na úrovni rady města.

V tuto chvíli navrhujeme následující vy-
užití:
n Venkovní hřiště s nafukovací halou a se 
zázemím. Protože jsme z finančních důvo-
dů museli odložit výstavbu nové tělocvič-
ny, bude nezbytné řešit situaci takto.
n Dům pro seniory a případně zdravotnic-
ké zařízení.
n Rezerva pro případnou budoucí výstav-
bu dalšího objektu školy.
n Komunitní centrum nejen pro děti a do-
spívající, ale i pro dospělé.
n Park a zeleň.

Výše zmíněné bude během prázdnin 
zpracováno do  zjednodušené studie, kte-
rou chceme veřejně projednat. Pokud bys-

te měli další zajímavé náměty, neváhejte 
nám je poslat (můžete na jakob@roztoky.cz 
nebo na rada@roztoky.cz). Připomínkovat 
budete moci samozřejmě i zmíněnou stu-
dii. Po veřejném projednání a zapracování 
případných změn bude budoucí využití 
této lokality schvalovat zastupitelstvo 
města.

Finanční�situace�
města�a�dotace
Finanční situace města není v  důsledku 
koronavirové krize optimální. Každý den 
sledujeme stav našich účtů, daňové příjmy 
i očekávané platby. Věřím, že nejhorší si-
tuaci jsme již zvládli.

Dobrá zpráva je, že se nám daří získávat 
dotace. Podpořené investice je ale zpravi-
dla nezbytné nejdříve zaplatit z  vlastních 
zdrojů a až následně (zpravidla to trvá ně-

kolik měsíců) nám jsou dotační prostředky 
vyplaceny. Takto se nám toho nyní sešlo 
více. Očekáváme platby v  rámci několika 
dotací: školka v nově zrekonstruované vile 
v Tichém údolí, přístavba jedné třídy u zá-
kladní školy, nový územní plán a nové ha-
sičské auto. Letos dojde i k prvnímu čerpá-
ní v rámci dotace na stavbu základní školy 
Cihelna.

Vrátím se ještě k hasičskému autu, které 
je na přiložené fotografii. Jsem moc rád, že 
se nám před téměř dvěma lety podařilo 
získat dotaci a  následně novou cisternu 
Scania vysoutěžit. Dodávka a  vyzbrojení 
takového auta trvá poměrně dlouhou 
dobu. Auto bylo již přivezeno a vyřizují se 
nezbytné papíry. Na  podzim ho oficiálně 
předáme našim dobrovolným hasičům. 
Věřím, že jim bude dobře sloužit.

Bilingvní�výuka
Jednáme s  vedením základní školy i  od-
borníky o možnosti zavedení bilingvní vý-
uky. Paní ředitelka je tomuto projektu vel-
mi nakloněna. Proto na podzim proběhne 
veřejná prezentace a  následně průzkum 
zájmu mezi rodiči předškoláků.

Letní�kino
I letos bude letní kino. Proběhne již tradič-
ně první čtvrtek v  září (3. 9.). Rozhodli 
jsme se, že letos necháme konkrétní film 
vybrat přímo vás. Hlasování proběhne 
v průběhu léta na Facebooku. 
 l

S přáním klidného prožití prázdnin

Vážení	spoluobčané,	jsou	prázdniny	a	já	doufám,	že	je	
prožijeme	v	klidu.	Ať	už	pracovně,	nebo	při	odpočinku	
na	dovolené.

Slovo starosty

Návrh�územního�plánu
Přesněji řečeno zastupitelstvo rozhodo-
valo o námitkách a vypořádání připomí-
nek uplatněných k návrhu územního plá-

nu města Roztoky. Toto mělo být 
projednáno již v  březnu, ale v  důsledku 
virové krize a i s ohledem na vyšší zájem 
o tuto problematiku z řad veřejnosti nám 

nezbylo než se tomuto tématu věnovat až 
v červnu.

Naší velkou výhodou bylo, že před vy-
pořádáváním námitek a připomínek pro-
běhla dvě veřejná slyšení. Díky tomu 
jsme měli na  klíčových rozhodnutích 
shodu napříč celým zastupitelstvem. 
Z  těch nejzásadnějších námitek si dovo-
lím zdůraznit vypořádání těch, které se 
nejčastěji opakovaly: kompostárna nebu-

Červnové zasedání zastupitelstva
Na	červnovém	zasedání	jsme	projednali	tradiční	body	
v	tomto	období	jako	závěrečný	účet	města	za	minulý	rok,	ale	
také	důležité	záležitosti,	které	se	nám	kvůli	koronavirové	
krizi	opozdily,	jako	územní	plán.

Jan�Jakob
starosta	města	roztoky
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Červnové�jednání
Projednali jsme 57 bodů, což je možná re-
kord.

V  oblasti školství rada města schválila 
kompenzaci školkám za  nevybrané škol-
kovné, doporučila zastupitelstvu schválit 
obecně závaznou vyhlášku o  společném 
školském obvodu s  Úholičkami, schválila 
zapojení základní školy do projektů Obědy 
do škol a O2 chytrá škola, schválila odmě-
ny ředitelům školských zařízení, schválila 
účetní závěrky školských příspěvkových 
organizací, vzala na  vědomí informaci 
o ředitelském volnu v základní škole a zá-
pis z jednání školské komise. V neposlední 
řadě jsme se věnovali aktuální situaci v MŠ 
Spěšného, která byla z  důvodu potvrzení 
výskytu covidu-19 uzavřena. To mělo bo-
hužel vliv na stanovisko hygienické stanice 
k letnímu provozu mateřských škol. Podle 
něj měl prázdninový provoz fungovat vý-
hradně pro děti navštěvující danou školku. 
Proto jsme museli bohužel letní provoz vý-
razně omezit.

V rámci finančních záležitostí rada vzala 
na vědomí informaci o daňových příjmech, 
které se v předchozích dvou měsících plni-
ly výrazně méně. Situaci průběžně sleduje-
me. Dále byla schválena účetní závěrka 
technických služeb, několik podpor v rám-
ci pokoronavirové pomoci, byly přijaty do-
datky k  nájemním smlouvám na  předza-
hrádky (prominutí nájmu) a  řešili jsme 
několik nájemních smluv.

Radní se věnovali situaci na křižovatce 
z Roztok do Únětic, kde došlo k další tra-
gické nehodě. Ačkoli se nejedná o naši ko-

munikaci, zajistíme návrh dopravního 
řešení této křižovatky a budeme na odpo-
vědné tlačit, aby bylo co nejrychleji reali-
zováno. Bohužel to nezáleží jen na nás.

Bylo projednáno několik zadávacích 
podmínek veřejných soutěží, schváleni do-
davatelé vybavení nově zrekonstruované 
vily v Tichém údolí a projednáno několik 
smluvních záležitostí. 

V rámci stavebních záležitostí bylo pro-
jednáno celkem devět staveb. Dále rada 
dala pokyn k přípravě možného vyhlášení 
stavební uzávěry na oblast mezi ulicí Ná-
dražní a nádražím. Chystá se zde větší pro-
jekt a rádi bychom měli situaci pod kontro-
lou. S  majiteli dotčených nemovitostí 
jednáme. O výsledcích vás budeme infor-
movat.

Byly schváleny výsledky participativního 
rozpočtu Dobrý nápad.

Schválili jsme smlouvy od  společnosti 
Eaton, které tímto velmi děkujeme. Dary 
jsou určeny na zmírnění následků korona-
virové krize a na zkvalitnění wifi sítě a po-
čítačového vybavení v  domě s  pečovatel-
skou službou.

Mimořádné�jednání
Rada se sešla i před zasedáním zastupitel-
stva. Na tomto jednání byl schválen odvod 
technických služeb z  rezervního fondu 
a fondu oprav na účet města ve výši 5 mi- 
lionů Kč. Tato operace nám pomůže pře-
čkat těžké finanční období. Dále byly 
schváleny granty na  kulturní akce v  dru-
hém pololetí, umístění retardérů v  ulici 
U Zastávky, dohoda s archeology a doda-

tek ke smlouvě s dodavatelem rekonstruk-
ce Dobrovolného ulice.

Červencové�jednání
Byly schváleny všechny nezbytné kroky, 
aby třída mateřské školy v  nově zrekon-
struované vile v Tichém údolí mohla řádně 
spadat pod školku Havlíčkova.

Zabývali jsme se využitím našich no-
vých pozemků v  lokalitě bývalé cihelny. 
Do konce srpna bude zajištěna zjednodu-
šená studie zpracovaná městským archi-
tektem na  funkční využití této lokality. 
Tento materiál bude následně veřejně pro-
jednán.

Shodli jsme se, že bychom rádi využili 
projektu Skautská energie pro dodávky 
plynu a  elektřiny pro městský úřad 
a  všechny příspěvkové organizace města. 
Úřad má za úkol připravit příslušnou me-
todiku.

Vysoutěžili jsme dodavatele veřejné za-
kázky na  úpravu hřišť v  areálu Sokola 
a správce počítačové sítě městského úřa-
du.

I na tomto jednání jsme projednali také 
stav daňových příjmů. Bohužel příští rok 
nás čeká zvýšení poplatků za skládkování, 
což vyplývá z  nové legislativy. V  rámci 
projednání zápisu ze sociální komise byly 
schváleny dva příspěvky. Bylo projednáno 
několik nájemních smluv. Byl schválen 
první změnový list v  rámci stavby nové 
základní školy. V  neposlední řadě rada 
projednala osm stavebních záležitostí.

l

Jan�Jakob
starosta	města	roztoky

Z jednání rady města
Od	minulého	vydání	Odrazu	jednala	rada	města	třikrát.

de, věžový vodojem také ne, nebude ani 
cyklotrasa za bytovkami v Přemyslovské, 
nedojde k propojení dvou částí Mühlber-
gerovy ulice, naopak horní půlka zahrád-
kářské kolonie v Třebízského ulici, která 
je v  současném územním plánu jako za-
stavitelná, nebude v  novém územním 
plánu jako rezerva, ale dokonce se změní 
na zeleň.

Jsem rád, že na rozhodnutí zastupitelstva 
byla široká shoda. Nyní budou schválené 
námitky a připomínky do návrhu územní-
ho plánu zapracovány. Ten budu následně 
ještě jednou veřejně projednán.

Finanční�záležitosti
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo účet-
ní závěrku a závěrečný účet města za minu-

lý rok. Jsem moc rád, že každoroční přísná 
kontrola ze Středočeského kraje letos ne-
měla vůči účetnictví města žádné připo-
mínky.

Schválili jsme dodatek k úvěrové smlou-
vě na nákup pozemků v Žalově a na Tyršo-
vě náměstí. Právě tento pozemek v  textu 
smlouvy chyběl, což dodatek napravil. Po-
zemky jsou již ve vlastnictví města.

Zastupitelstvo vzalo na  vědomí čerpání 
rozpočtu. Stavy účtů a daňové příjmy nyní 
sledujeme na denní bázi.

Bylo schváleno 17 rozpočtových opatře-
ní. Mezi nimi například získané dotace 
na již realizovanou přístavbu učebny u zá-
kladní školy formou dřevěnky či dotace 
na nový územní plán. Byl vzat na vědomí 
zápis z jednání finančního výboru.

Ostatní
Zastupitelstvo v návaznosti na dříve schvá-
lenou dohodu s  Úholičkami schválilo 
obecně závaznou vyhlášku o  společném 
školském obvodu pro město Roztoky 
a obec Úholičky.

Bylo odsouhlaseno několik majetko-
právních záležitostí, zejména řešení majet-
koprávních vztahů k pozemkům v ulicích 
Masarykova a Bernáškova.

V neposlední řadě byly vzaty na vědomí 
informace o pozemku pro případnou ma-
teřskou školu Na  Panenské II, informace 
o probíhající aktualizaci strategického plá-
nu města, zápis z  jednání kontrolního vý-
boru a zápis z jednání rady města.  l

Jan�Jakob
starosta	města	roztoky
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n 5. 6. oznámen volně pobíhající pes 
v ulici Tiché údolí – pes předán majiteli, 
přestupek vyřešen uložením blokové po-
kuty; 
n 5. 6. oznámena krádež zboží v prodejně 
Albert s  tím, že pachatel byl zadržen za-
městnanci prodejny – ke krádeži se doznal, 

odcizené zboží vrátil, přestupek proti ma-
jetku vyřešen uložením blokové pokuty;
n 5. 6. oznámen nález 2 ks klíčů na krouž-
ku v  ulici Spěšného – svazek uložen 
na MP Roztoky, nález zveřejněn na webo-
vých stránkách MP Roztoky a města Roz-
toky; 

n 6. 6. oznámen volně pobíhající pes v ulici 
Dobrovolného – pes předán majiteli, pře-
stupek vyřešen uložením blokové pokuty, 
n 8. 6. ve schránce důvěry MP Roztoky nale-
zen svazek klíčů, uložen na MP Roztoky, zve-
řejněno na webových stránkách MP Roztoky, 
města Roztoky, Facebooku – skupina Roztoky; 

Z deníku Městské policie Roztoky
V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	roztok	informovali	o	činnosti	Městské	policie	roztoky,	a	to	za	období	
od	5.	6.	do	9.	7.	2020:		

MěÚ Roztoky připomíná všem seniorům 
starším 65 let s trvalým pobytem v Rozto-
kách a  držitelům průkazu pro zdravotně 
postiženého bez ohledu na věk, že si mo-
hou na  MěÚ požádat o  příspěvek na  do-
pravu k  lékaři a do  lékárny po Roztokách 
nebo do Prahy, Velkých Přílep a zpět. K do-
pravě lze využít jakoukoli taxislužbu včetně 
dopravní služby pro handicapované.

VýŠe	FiNANČNíHO	PŘíSPěVKU:

n na  jednu jízdu k  lékaři a  do  lékárny 
po Roztokách 50 Kč (k lékaři a zpět celkem 
100 Kč)
n na jednu jízdu k lékaři do Prahy, Velkých 
Přílep 100 Kč (k  lékaři a  zpět celkem 
200 Kč)
n držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P 
na  jednu jízdu po  Roztokách k  lékaři 
a do lékárny ve výši 100 Kč ( k lékaři a zpět 
celkem 200 Kč)

Příspěvek bude proplacen po předlože-
ní originálu dokladu o zaplacení dopravy 

(je možné předložit najednou více nastřá-
daných účtenek) a vyplnění žádosti. Účten-
ky je možné předat osobně nebo prostřed-
nictvím blízké osoby na  Městský úřad 
Roztoky – na  odd. sociální a  DPS p.  Ma-
chovi (tel. 220 400 229, mobil 734 446 118). 
Tento pracovník následně zajistí výplatu 
příspěvku seniorovi v  pokladně úřadu 
nebo na uvedený účet. V případě, že má ža-
datel sníženou pohyblivost, nemůže sám 
nebo prostřednictvím blízkých či známých 
osob předložit doklady na  MÚ, prosím 
kontaktujte výše uvedeného pracovníka, 
který po  dohodě zajistí sepsání žádosti 
a realizaci výplaty příspěvku.

Příspěvek od města bude proplacen také 
při předložení originálu dokladu při vyu-
žití dopravy pro handicapované a seniory 
k lékaři. Tutu službu poskytuje například:
n HANDICAP TRANSPORT, 
www.handicap-transport.cz
Karlínské nám. 12, Praha 8 – převoz osob 
ZTP a ZTP/P 

tel. 602 267 040, Po–Čt 7.00–16.00 hodin, 
Pá – 7.00–15.00 hodin,
e-mail: autodoprava.popelar@centrum.cz
n POHODA TRANSPORT, 
www.pohodatransport.cz
Družstevní 951, Hostivice
Objednávky se přijímají 3–4 dny předem 
v době od 7.00–17.00 hodin pondělí–pátek 
na dispečinku, tel. 774 888 085
e-mail: info@pohodatransport.cz
n TAXISLUŽBA KUŽELKA
tel. 777 609 491
n TAXISLUŽBA BRABENEC
tel. 777 945 581

Příspěvek na  dopravu uskutečněný 
ve  IV. čtvrtletí bude proplacen nejpozději 
do 15. ledna následujícího roku.

  l

Miroslav�Mach
vedoucí	odd.	sociální	a	DPS	OVSV

Příspěvek seniorům starším 65 let a občanům, držitelům průkazu ZTP
a ZTP/P s trvalým pobytem v Roztokách na dopravu k lékaři 

Na nově zrekonstruovanou vilu v Tichém 
údolí se ve slunný den 25. června přišla po-
dívat bezmála tisícovka spoluobčanů, často 
s celými rodinami a s dítky, která se chutě 
veselila na dobře vybavené zahradě budou-
cí školky. Příchozí nešetřili chválou, někte-
ří pak vzpomínali, jak nevábně dům vypa-
dal v posledních (nejméně) třiceti letech.

Děkuji kolegyním Záhorské a  Ivanové 
a také panu Novákovi, zaměstnancům rad-
nice, kteří celý den ve vile „hlídkovali“, též 
pánům z firmy Podzimek. 

O tři týdny později proběhla úspěšná ko-
laudace objektu. Slovy chvály na  adresu 
stavby, stavebního dozoru i odboru správy 
města při ní nešetřil ani šéf stavebního úřa-
du pan Mrňák. 

O vilu se od léta bude dělit mateřská škola 
(oddělení MŠ Havlíčkova) s  Roztočem, 
správcem bude pan Hejl, soused. 

Snad potěším ty, kdo červnovou návštěvu 
obnoveného skvostu nestihli. Ve středu 16. zá- 
ří v  16.00 přestřihneme při malé slavnosti 
pásku a objekt formálně předáme oběma ná-
jemcům (mezitím již od l. září zabydleným).

Při té příležitosti bude možno od  16.30 
do 20.00 dům ještě jednou navštívit a projít 
si jej.   l

Do vily se hrnuly davy návštěvníkůVila�zvesela�
Vážení	spoluobčané,		
pokud	naleznete	ve	středu		
16.	září	od	16	hodin	chvíli	času,	
rádi	vás	přivítáme	na	slav-
nostním	otevření	vily	čp.	125	
v	Tichém	údolí.	Přijďte,	klidně	
podruhé,	navštívit	zrekonstruo-
vanou	památku.	Přijďte	vy,	kdo	
jste	návštěvu	v	červnu	nestihli.	
Přestřihneme	pásku	a	předáme	
vilu	uživatelům,	mateřské	škole	
a	spolku	roztoč.	K	tomu	se	
můžete	těšit	na	hodinku	či	dvě	
pěkné	muziky!		 l

Srdečně	zve

Tomáš�Novotný�
místostarosta

Tomáš�Novotný
místostarosta
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n 8. 6. oznámen nález platební karty Mas-
tercard Fio Banka v ulici Jungmannova – 
majitelce nalezená platební karta předána, 
majitelka by touto cestou chtěla poděkovat 
poctivému nálezci;
n 8. 6. oznámeno narušení občanského 
soužití v  ulici Masarykova – zjištěno, že 
došlo k hádce mezi matkou a synem, kvali-
fikováno a  šetřeno jako podezření z  pře-
stupku proti občanskému soužití;
n 8. 6. žádost PČR o součinnost při odchy-
cení pobíhajícího koně mimo ohradu v uli-
ci U Háje – dle místní znalosti zjištěn vlast-
ník, následně si zajistil odchycení koně, 
přestupek vyřešen na místě domluvou;
n 9. 6. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
na  parkovišti v  ulici Nerudova odstavené 
vozidlo tov. zn. Škoda Fabia, bez r. z., – za-
dokumentováno, zjištěn provozovatel vozi-
dla, provozovateli zaslána výzva, v  násle-
dujících dnech zjednána náprava, vozidlo 
bylo opatřeno registračními značkami;
n 9. 6. ve schránce důvěry MP Roztoky na-
lezen klíč FAB zavěšený na modré karabin-
ce – klíč uložen na MP Roztoky, zveřejně-
no na  webových stránkách MP Roztoky 
a města Roztoky;
n 13. 6. oznámen pád cyklisty z  jízdního 
kola v serpentině – na místě osádka vozidla 
ASČR, která provedla ošetření cyklisty, 
k pádu cyklisty nedošlo cizím zaviněním, 
provedena dechová zkouška u  cyklisty 
s negativním výsledkem, věc si převzali po-
licisté skupiny dopravních nehod Praha-
-venkov;
n 13. 6. oznámeno rušení nočního klidu 
z prostoru areálu Sokola Roztoky – na mís-
tě zjištěna hlasitá hudba z  prostoru před 
kabinami SK Roztoky, odpovědná osoba 
byla vyzvána ke zjednání nápravy, dále ješ-
tě zjištěno rušení nočního klidu z prostor 
u kurtů, přestupek vyřešen domluvou;
n 15. 6. v rámci hlídkové činnosti zjištěna 
dopravní nehoda mezi nákladním vozi-
dlem a osobním automobilem v serpentině 
– zajištění místa nehody a  usměrňování 
dopravy, na místo přivoláni policisté sku-
piny dopravních nehod;
n 16. 6. oznámena žádost Policie ČR o sou-
činnost při oznámení vloupání do rekreač-
ní chatky v ulici V Chatách – na místě zjiš-
těny poškozené dveře chatky, vyrozuměn 
majitel, na  místo se dostavila hlídka PČR 
Libčice, která si vloupání převzala;
n 16. 6. oznámeno rušení nočního klidu 
z  pozemku domu v  ulici Žirovnického – 
přestupek proti veřejnému pořádku (ruše-
ní nočního klidu) vyřešen na  místě do-
mluvou;
n 16. 6. v nočních hodinách oznámena žá-
dost PČR o  součinnost při zajištění dvou 
řidičů pod vlivem omamných psychotrop-

ních látek v ulici Lidická – hlídka na místo, 
na místě hlídka PČR Libčice, následně se 
dostavily prvosledová hlídka PČR a  es-
kortní hlídka PČR; 
n 17. 6. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezen čip na modré stužce s nápisem ZŠ 
Na  Dlouhém lánu, Praha 6 – zveřejněno 
na webových stránkách MP Roztoky, měs-
ta Roztoky, Facebooku – skupina Roztoky; 
n 17. 6. v  nočních hodinách oznámeno 
sprejování po  fasádě hotelu Academic – 
provedeno místní pátrání dle získaného 
popisu s  negativním výsledkem, zjištěno 
posprejování dalších objektů v ulici Neru-
dova, podezření z přečinu sprejerství pře-
dáno PČR Libčice, zajištěny kamerové zá-
znamy; 
n 18. 6. oznámeno narušení občanského 
soužití v ulici Najdrova – šetřeno jako po-
dezření z  přestupku proti občanskému 
soužití, přestupek oznámen příslušnému 
správnímu orgánu;
n 18. 6. oznámen nález průkazky Doprav-
ního podniku hl. m. Prahy v ulici Husova 
– majiteli nalezená průkazka následujícího 
dne předána, majitel by touto cestou chtěl 
poděkovat poctivému nálezci;
n 21. 6. oznámeno poškození dodávkové-
ho vozidla zn. Ford, zaparkovaného v ulici 
Jungmannova – na  místě zjištěny propí-
chané všechny pneumatiky a uražené ven-
kovní zpětné zrcátko, vzhledem k výši způ-
sobené škody předáno přivolané hlídce 
PČR Libčice;
n 23. 6. žádost PČR o asistenci při otevření 
zabouchnutého vozidla tov. zn. VW Tuareg 
na Tyršově náměstí s tím, že uvnitř vozidla 
je novorozeně – na místo též hasičský zá-
chranný sbor, který provedl otevření 
uzamčeného vozidla, novorozeně v pořád-
ku;  
n 23. 6. oznámeno poškození oplocení bý-
valého hotelu Maxmiliánka v Tichém údo-
lí – na pozemku zjištěn výskyt cizí osoby, 
k poškození pletiva se tato osoba doznala, 
osoba vykázána z pozemku, vyřešeno ulo-
žením blokové pokuty; 
n 23. 6. oznámeno hlídce v terénu, že došlo 
k posprejování skateboardové rampy a be-
tonové lavičky nezletilými osobami na hři-
šti v ulici Obránců míru – dalším pátráním 
podezřelé nezletilé osoby nalezeny, k zne-
čištění výše uvedených věcí se doznaly, 
předány rodičům, kvalifikováno a šetřeno 
jako podezření z přestupku;
n 25. 6. oznámeno vloupání do  vozidla 
v ulici Rýznerova – pachatel odcizil autorá-
dio a navigaci, oznámeno PČR Libčice jako 
podezření z  trestného činu krádeže vlou-
páním; 
n 25. 6. oznámeno rušení nočního klidu 
z pozemku domu v ulici Třebízského – na 

místě zjištěna hlasitá hudba, přestupek vy-
řešen domluvou;
n 26. 6. v  rámci hlídkové činnosti zjištěn 
spadlý strom do komunikace v serpentině 
– hlídka odstranila spadlý strom z vozovky 
a vyrozuměla ředitele TS Roztoky;
n 26. 6. oznámen zraněný cyklista na staré 
pražské komunikaci v  ulici Riegrova – 
na  místě též osádka rychlé zdravotnické 
pomoci, která po ošetření převezla zraně-
ného cyklistu do FN Motol, kolo předáno 
příbuznému zraněného cyklisty; 
n 28. 6. oznámeno porušení OZV města 
Roztoky (regulace hluku) v  ulici Václava 
Havla sekáním trávy v době, kdy je to OZV 
zakázáno, tj. v neděli – přestupek vyřešen 
na místě domluvou; 
n 28. 6. oznámeno narušení občanského 
soužití v ulici Bezručova – na místě již klid, 
oznámeno příslušnému správnímu orgá-
nu, tj. komisi pro projednávání přestupků 
při MÚ Roztoky;
n 1. 7. ve  schránce důvěry MP nalezena 
dámská peněženka s doklady – peněženka 
i  s  obsahem předána majitelce, majitelka 
by touto cestou chtěla poděkovat poctivé-
mu nálezci;
n 2. 7. oznámen nález pouzdra s mobilním 
telefonem v ulici Jiráskova – majiteli nale-
zené pouzdro s  mobilním telefonem pře-
dáno, majitel by touto cestou chtěl poděko-
vat poctivému nálezci; 
n 3. 7. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
v Tichém údolí jízdní kolo zn. Hard five – 
nalezené kolo zajištěno na  MP Roztoky, 
zveřejněno na  webových stránkách MP 
Roztoky, města Roztoky, Facebooku; 
n 5. 7. oznámeno rušení nočního klidu 
v domě v Tichém údolí – hádka mezi dvě-
ma obyvateli bytu, přestupek vyřešen do-
mluvou;
n 6. 7. oznámeno vloupání do bytu bytové-
ho domu v  ulici Čapkova – neznámý pa-
chatel vnikl do  bytu po  rozbití skleněné 
výplně okna v  zadní části objektu, věc si 
převzala PČR Libčice.

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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téma měsíce

Město Roztoky má mnoho přívlastků, na-
příklad zelené, kulturní, ale zcela jistě si 
zaslouží i přívlastek sportovní. Je to dáno 
nejen historií sportu v Roztokách, ale také 
současným, relativně nízkým věkovým 
průměrem obyvatel. Nejpočetnější věko-
vou skupinou v Roztokách jsou lidé mezi 
40 a 45 lety a jejich děti, tedy dost často celé 

sportující rodiny. Nejen díky TJ Sokol je 
nabídka sportovního vyžití v  Roztokách 
velmi pestrá pro dospělé i pro děti (atleti-
ka, volejbal, košíková, stolní tenis, nohej-
bal, všestrannost atd.). TJ Sokol spolu s fot-
balovým klubem SK Roztoky mají přes 
900 členů. Proto se následující stránky tý-
kají právě těchto dvou sportovních organi-

zací. Další širokou paletu sportovních 
spolků najdete na https://www.roztoky.cz/
sportovni-spolky. Z  nich jsme pak dali 
prostor roztockému klubu jujutsu, který 
poskytuje svým členům víc než jen spor-
tovní vyžití, či ohlédnutí za půl stoletím 
tenisu v Roztokách atd.  l

Eva�Frindtová

Kde�a�co�se�bude�stavět�
Na druhou polovinu letošního roku je na-
plánována výstavba a rekonstrukce na čty-
řech místech areálu (viz obr.). Hlavními 
a finančně nejnáročnějšími částmi celé in-
vestice jsou výstavba nové budovy skýtající 
zázemí pro venkovní sportoviště a  hernu 
stolního tenisu a  také výstavba druhého 
kurtu pro plážový volejbal. 

Nová budova vyroste na místě takzvané 
hokejové kabiny a zajistí chybějící zázemí 
při mistrovských závodech či turnajích 
ve volejbalu, nohejbalu a atletice. Sportovci 
budou mít k dispozici šatny, sprchy a toale-
ty. Rozhodčí budou mít kde zasednout při 
zpracování výsledků. Samostatný vchod 
z boku budovy bude do šatny a sprchy ur-
čené pro kurty na plážový volejbal, o nějž 

je mezi obyvateli Roztok velký zájem. 
V  prvním patře budovy budou dvě míst-
nosti s  taraflexovou (gumovou) podlahou 
pro trénink stolního tenisu či cvičení oddí-
lu všestrannosti. V  letních měsících pak 
bude horní patro možné využít pro ubyto-
vání oddílů, které by chtěly v našem areálu 
uspořádat letní soustředění. 

Další část rekonstrukce se týká dvou stá-
vajících venkovních sportovišť s  umělým 
povrchem. Prvním z  nich je tréninkové 
fotbalové hřiště, které dlouhodobě využívá 
oddíl kopané SK Roztoky. To dostane nový 
povrch (umělou trávu) a  nové oplocení. 
Hrací plocha se také zvětší díky umístění 
nádrží pro zavlažování fotbalového hřiště 
pod zem. 

Výměna povrchu čeká také víceúčelové 
hřiště mezi sokolovnou a  serpentinou. 
Poté, co se varianta výstavby tréninkového 
hřiště pro fotbalovou drobotinu v  areálu 
u  šraněk ukázala jako nereálná, rozhodlo 
se vedení Sokola pomoci v  tíživé situaci 
oddílům mládeže SK Roztoky tím, že upra-
víme povrch víceúčelového hřiště v areálu 
TJ. Stávající povrch je tvrdý a  nevhodný 
pro kopanou, proto byl vybrán nový, uni-
verzální typ povrchu využitelný jak pro od-
díly TJ (atletika, volejbal, všestrannost), 
tak pro fotbalové oddíly mládeže SK Roz-
toky. Na  novém povrchu tak bude oddíl 
kopané schopen pořádat nejen tréninky, 
ale i  mistrovská utkání až do  kategorie 
starší přípravky.

Financování�rekonstrukce
Největší části nákladů, které budou během 
druhé poloviny roku 2020 proinvestovány, 
spolkne likvidace starých objektů a výstav-
ba nového volejbalového kurtu a  budovy 
zázemí, celkem 10,55 mil. Kč. Hlavní část 
těchto nákladů je pokryta z dotace minis-
terstva školství v celkové výši 6,7 mil. Kč, 
zastupitelé města odsouhlasili příspěvek 
2,25 mil. Kč (20 procent rozpočtu). Dále se 
nám podařilo vyjednat spolufinancování 
od České obce sokolské (0,5 mil. Kč) a zby-
lých 1,1 mil. Kč pokryje roztocký Sokol 
z vlastních zdrojů. Město jako vždy za svůj 
příspěvek dostává právo využití sportovní-
ho areálu pro potřeby základní školy 
a sportující veřejnosti. 

Jak je to s obsazeností a pronájmy spor-
tovišť? 

S železnou pravidelností dostáváme do-
tazy, zda je možné si jednotlivá sportoviště 
pronajímat. Dotaz pravděpodobně prame-
ní z toho, že je dnes v Praze a  jejím okolí 
celá řada komerčních sportovišť, kam je 
možné přijít, na recepci zaplatit pronájem 
sportoviště, v  šatně se převléknout a  jít 
sportovat. V  takovém areálu je neustále 
skupina zaměstnanců, která jej spravuje, 

Roztoky sportovní

Co se chystá v areálu Sokola
Největší	sportovní	areál	ve	městě,	stadion	Stanislava	
Jungwirtha,	čeká	po	dvou	letech	opět	větší	investiční	akce.	
Výstavba	a	rekonstrukce,	které	znamenají	další	důležitý	
krok	na	cestě	k	jasnému	cíli.	Tím	je	vytvoření	moderního	
sportovního	areálu,	jenž	přitahuje	obyvatele	města	a	vybízí	
je	k	pohybu.

Výstavba a rekonstrukce stadionu Stanislava Jungwirtha je pro letošní rok naplánována na čtyřech místech areálu.
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obsluhuje zákazníky a odpovídá na telefo-
nické či e-mailové rezervace. To však není 
případ roztockého Sokola. TJ Sokol a  SK 
Roztoky mají dohromadypřes 900 členů 
a  to je hlavní důvod, proč není náš spor-
tovní areál možné využít ve větší míře pro 
komerční pronájmy. Sportoviště jsou větši-
nu času plně obsazena. V dopoledních ho-

dinách dle vlastních požadavků využívá 
naše sportoviště základní škola. Členové 
oddílů Sokola platí příspěvky a  chodí 
na brigády proto, aby sami mohli sporto-
vat, nikoli kvůli generování zisku. A  my 
jsme za  to rádi. Areál našeho stadionu 
nemá primárně sloužit jako komerční pro-
jekt. Společným cílem TJ a vedení města je 

poskytnout za  přijatelné náklady široce 
dostupné sportovní vyžití.  l

Nový�výbor�a�jeho�cíle
Jedním z  nejdůležitějších momentů po-
sledních měsíců byla pro fotbalový klub SK 
Roztoky lednová valná hromada, na které 
byl zvolen nový výkonný výbor. Ten dosa-
vadní ukončil svoji činnost. Za práci, kte-
rou pro fotbal v Roztokách odváděli, bych 
chtěl všem členům končícího výboru po-
děkovat.

Jaké úkoly nový výbor čekají? Zlepšit 
transparentnost fungování klubu, stanovit 
jeho budoucí cíle a  další směřování. Při-
pravit strategii práce s mládeží a zejména 
vyřešit prostory sportoviště a  tréninkové 
podmínky. Jsem přesvědčen, že v  novém 
ve výboru jsou schopní lidé, kteří jsou za-
pálení pro věc a mají chuť se se všemi vý-
zvami úspěšně poprat. 

Jsme�otevřeni�veřejnosti
Svojí činností pomáháme rozšiřovat pově-
domí o prospěšnosti sportu, zejména v ob-
lasti jeho vlivu na zdraví. Pro veřejnost po-
řádáme každoročně na  konci sezony 
fotbalový turnaj Dokopná. Každoročně 
pořádáme Prezidentův pohár v nohejbale, 
jenž je otevřen všem zájemcům z  Roztok 
a okolí.

Provozujeme, udržujeme a opravujeme 
zařízení, které máme v nájmu – fotbalové 
hřiště, ale také zázemí, a zároveň vytváří-

me možnost užívání sportovišť pro zájem-
ce z  řad veřejnosti a  jiných sportovních 
organizací (Sokol), zejména pak mládeže. 
Spolupracujeme s  orgány státní správy 
a  samosprávy a  s  ostatními sportovními 
organizacemi i jednotlivci.

Systematicky�a�úspěšně�
pěstujeme�fotbalový�potěr
Obrazem každého oddílu je především 
A mužstvo, ale neméně důležitou součástí 
našeho oddílu je mládež. Letos jsme 
po delší době přihlásili i dorost. Naše mlá-
dež si vede velice dobře, patříme v této ka-
tegorii k nejlepším na Praze-západ. 

Pořádáme pravidelné nábory nových 
dětí. Zajišťujeme pro ně letní i zimní sou-
středění. Loni v létě jsme pořádali již dru-
hý ročník letního fotbalového kempu. 
Na  letošní léto jsou v  plánu tyto kempy 
hned tři. Počítáme, že se jich zúčastní cel-
kem cca 70 dětí z Roztok, ale i z okolních 
obcí. Trenéři si neustále zvyšují svoji od-
bornou kvalifikaci. Toto vše nám dělá vel-
kou radost, a tak se snažíme zajistit dosta-
tečné financování. Není to úplně ideální, 
ale děláme vše v  rámci našich možností. 
Využíváme pro to nejen příspěvky od ro-
dičů a  sponzorů, ale také dotace 
od MŠMT.

O Roztokách a naší práci s mládeží se mlu-
ví už i v mládežnických oddílech profesio-
nálních klubů. Zvou si nás na  přáteláky, 
pozorují talenty apod. 

Jak�si�vedou�jednotlivé�týmy
Áčku se podařilo opět po  roce vrátit 
do  okresního přeboru. Po  podzimu jsme 
byli na  osmém místě s  předpokladem 
k jarnímu zlepšení umístění. Díky covido-
vému jaru jsme na  tomto místě zůstali. 
Máme ale stále velice mladý tým, což je ur-
čitě veliký příslib do budoucna.

Béčko oproti minulým létům výrazně 
omladilo. Dobrá zpráva je, že není závislé 
na  hráčích z  áčka, protože díky navrátil-
cům i těm, kteří oprášili kopačky, má nejen 
dostatek hráčů, ale i výbornou partu a vý-
sledky vypadají nad očekávání.

Nemohu nezmínit ani starou gardu, 
zvláště některé její členy. Pomáhají, zajišťu-
jí, shánějí, ale i  sekýrují, rýpou a  občas 
sprostě nadávají. Ale patří určitě k fotbalu 
v Roztokách a vždy patřit budou. Bez nich 
si nedovedu naše fungování představit. Po-
čátkem července se navíc, již poněkolikáté, 
zúčastnila roztocká stará garda tradičního 
turnaje starých gard v Řeži. 

Starší žáci jsou v letošní sezoně opět při-
hlášeni do Středočeského kraje. V té loňské 
si vedli poměrně úspěšně, takže uvidíme, 
co zvládnou letos.

Od mladších žáků jsme všichni očekáva-
li trochu víc. Také hráli Středočeský kraj. 
Výkonnostní rozdíl mezi okresem a  kra-
jem zde ale byl patrný. Zkušenost do  bu-
doucna to určitě je a trenéři vidí, v čem je 
potřeba se zlepšit a  na  čem zapracovat. 
V  letošním roce jsme je přihlásili zpět 
na  Prahu-západ, abychom jim navrátili 
fotbalovou radost z vítězství.

Starší přípravka pracuje v klidu a v po-
hodě a  vykazuje kvalitní výkony bez vět-
ších výkyvů. Odměnou měla být jarní část 
ve společnosti lepší poloviny týmů. Nako-
nec se nehrálo, ale příslib do budoucna je 
to rozhodně velký.

Mladší přípravka a  její dvě mužstva – 
jedno hrálo se slušnými výsledky Mi-

Roztocký fotbal – sport pro více generací
Fotbalový	oddíl	SK	roztoky	má	v	současné	době	celkem		
250	členů.	z	toho	je	145	dětí	a	mládeže	a	105	dospělých	včet-
ně	všech,	kteří	se	o	chod	fotbalového	oddílu	starají.	Má	celkem	
6	mužstev	v	soutěžích	Prahy-západ,	1	mužstvo	ve	Středočes-
kém	kraji,	mužstvo	starší	přípravky	ve	Středočeské	Minilize	
a	také	i	minipřípravka	se	účastní	fotbalových	turnajů.

Trénink fotbalového potěru Školička

Martin�Švarc
starosta	TJ	Sokol		
roztoky
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niligu Středočeského kraje, kde se pohybo-
valo na  rozhraní lepší a  horší poloviny 
startovního pole. Druhý tým hrál v poho-
dě okresní soutěž. 

Minipřípravka (školička) – oficiální sou-
těž sice nehrají, ale jezdí po  turnajích se 
stejně starými soupeři a nevedou si vůbec 
špatně.

Bez�spolupráce�to�nejde
Velice si vážíme spolupráce s městem a se 
Sokolem Roztoky. Přístup města je stále 
velmi vstřícný a spolupráce kvalitní. To se 
týká nejen dotace, kterou od města na čin-
nost dostáváme, ale i dalších věcí. U Sokola 
všichni vidíme, co se jim podařilo. Nový 
areál je opravdu krásný. A to, že se v rámci 
výstavby podařilo i nové umělé zavlažová-
ní, je z  pohledu fotbalistů určitě výborný 
počin. Drobné problémy operativně řeší-
me k oboustranné spokojenosti. 

Cíle�splněné�i�ty�budoucí
Cíl z  loňského roku, kterým byl postup 
Áčka zpět do  okresního přeboru, se nám 
podařilo splnit hned. Nyní je naším dlou-
hodobějším cílem I.A třída dospělých.To je 
v  podstatě strop, který zde v  Roztokách 
a za těchto podmínek můžeme v kategorii 
dospělých hrát, a k  tomu také směřujeme 
naší činnost. Krajskému přeboru bychom 
se ale také asi nebránili.

Další, neméně důležitý cíl, kterým byla vý-
stavba nové kabiny pro mládež, je také spl-
něn.

Vybudování nového tréninkového hřiště 
s umělým povrchem včetně zázemí na po-
zemku stávajícího cvičiště psů dole u Vlta-
vy díky zásadnímu problému Českých 
drah definitivně padlo.

Plánovaná rekonstrukce stávající umělé 
plochy vedle fotbalového hřiště se pomalu 
začíná naplňovat. Do  podzimu letošního 
roku by mělo být hotovo, a to včetně úpra-
vy stávající multifunkční plochy pro potře-
by nejen fotbalistů, ale i  další veřejnosti. 
Tím by měl být vyřešen zásadní problém 
s nedostatkem tréninkových ploch.

Naším dalším dlouhodobým cílem je 
zřídit v Roztokách tréninkovou spádovou 
oblast pro talentované kluky z  okolních 
oddílů. Vychovávat zde fotbalisty, kteří by 
v budoucnu mohli najít uplatnění v muž-
stvech od  druhé ligy po  divizi. Náznaky 

spolupráce s  některým z  pražských celků 
kategorie dospělých se již objevují.

Vše ale závisí hlavně na  tréninkových 
plochách a  zázemí. Do  Roztok se stěhují 
stále další a  další rodiny s  dětmi a  dá se 
předpokládat rostoucí zájem o  sport 
i v dalších letech. Je potřeba, abychom jim 
nejen my, ale i město, Sokol a další spolky 
mohli nabídnout důstojná sportoviště, 
na  kterých mohou trávit svůj volný čas 
a  věnovat se svým sportovním ambicím 
a potřebám.

Jedním z hlavních úkolů nového výboru 
bude vytvoření koncepce a strategie rozvo-
je oddílu minimálně do  roku 2025. 
A k tomu mnoho dalších úkolů, které bu-
dou postupně přispívat k  rozvoji fotbalu 
v našem městě.

Na závěr bych vás chtěl pozvat na všech-
ny zápasy našich mužstev v podzimní části 
sezony 2020/21. Na konci srpna začne svou 
sezonu naše Áčko a  následovat budou 
i další mužstva.

Rozpis zápasů bude uveřejněn v dalším 
čísle Odrazu. Pravidelně o  nich budeme 
informovat na plakátech, které budou vy-
věšeny na  plakátovacích plochách města 
Roztoky, a  samozřejmě na  našich webo-
vých stránkách.

  l

Ing.�Tomáš�Novotný
	předseda	SK	roztoky

Zprvu velmi optimistický plán mít výuku 
každý den od pondělí do čtvrtka vzal zasvé 
hned po prvním týdnu výuky. Zjistil jsem, 
že pracovat z domu osm hodin a následně 
další dvě hodiny ještě učit je skutečně… 
výzva a nedá se to dlouhodobě zvládnout 
v  takové kvalitě, jak si výuku s  kolegou 
představujeme. Proto jsme se vrátili 
k osvědčené formě dvakrát týdně po dvou 
hodinách, a to nám zafungovalo skvěle. 

Tento čas nám také umožnil se pořádně 
zamyslet nad dalším rozvojem jujutsu. Už 
od počátku jsme preferovali místo drilování 
technik spíše hledání společných (biome-
chanických) principů tak, aby je studenti 
dokázali následně sami vidět a v dlouhodo-
bějším měřítku se pak mnohem rychleji 
učili novým pohybovým vzorcům. Takže 

jsme měli čas na aktualizaci našich výuko-
vých postupů tak, aby se studentům jednot-
livé poznatky postupně skládaly jako pu-
zzle. Ještě chvíli to samozřejmě potrvá, než 
začnou vidět celý obrázek, ale jsme na dob-
ré cestě, tím jsem si jistý.
Díky neplánovanému volnu jsme také měli 
šanci se více ponořit do  historie japon-
ských bojových umění a  podívat se, co 
všechno se mladý samuraj musel tehdy 
učit. Na  stránkách portálu bojovky.info 
jsem o  tom napsal dost věcí, takže je zde 
nebudu opakovat. Místo toho však zmí-
ním oblast, která je podobně jako bojová 
umění často špatně chápána a úzce souvisí 
(nejen) s bojovým uměním, ale ve výuce je 
často opomíjená, protože na  ni zkrátka 
není čas. 

Jedná se o  výcvik technik přežití, avšak 
možná mnohem přesnější by byl název vý-
cvik technik života v přírodě tak, abychom 
se k ní chovali s úctou, respektem a pova-
žovali ji za kamaráda. A jak to už tak bývá, 
„když je student připraven, mistr se vždyc-
ky najde“, v tomto případě se mi podařilo 
sehnat člověka, který v současné době patří 
mezi špičku instruktorů technik přežití. Již 
po prvním setkání jsme oba zjistili, že jsme 
naladěni na  stejnou notu, takže souhlasil 
s tím, že postupně vycvičí šest roztockých 
nadšenců (Luděk Hrouda, Gabriel Jurčák, 
Michal Novák, Jitka Ayaz a  Zdenda No-
vák), kteří budou tyto techniky předávat 
dále (nejen) roztockým dětem. 

Víte, když se řekne výcvik přežití, často 
lidi napadají extrémní podmínky, jít až 
na kraj lidských sil, hladovět, mrznout, být 
totálně na  dně, ale to ve  skutečnosti není 
podstata přežití, jak jsme postupně začali 
chápat. Naším cílem není za každou cenu 
zdolat například dvacetikilometrový po-
chod v noci neznámým terénem, abychom 
se dostali do bezpečí, ale především naučit 

Povídání o jujutsu nejen v časech covidu-19
Karanténa	spojená	s	covidem-19	nás	zprvu	překvapila,	ale	
nakonec	nám	umožnila	vyzkoušet	výuku	v	novém	prostředí	
a	překvapivě	dobře	to	zafungovalo.	Jelikož	jsme	již	cítili,	
že	jujutsu	se	začíná	postupně	vytrácet	ze	života	našich	
studentů,	jakmile	to	jen	trochu	šlo,	zorganizovali	jsme	výuku	
u	nás	na	zahradě.	

Stará garda
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se na  sobě poznat, kdy již jdeme na  kraj 
svých sil, zastavit, odpočinout si... a dorazit 
bezpečně do cíle. Tedy přesně to, o co šlo 
i bojovníkovi, který byl na válečné výpravě, 
případně unikal ze zajetí. K  čemu by mu 
bylo dojít do  bezpečí – a  tam vypustit 
duši... Musel se naučit šetřit síly, napláno-
vat svou cestu a  nenechat se vést svým 
egem, že cestu „dá na jeden záběr“. A přes-
ně toto budou i dovednosti, které chceme 
děti naučit. Kdysi to někdo hezky shrnul: 
„Survival není triatlon, zde není potřeba 
být první, ale zkrátka a pouze přežít.“ 

Již od  počátku jsme náš roztocký klub 
jujutsu budovali s  vizí, že nechceme jen 
učit onu vnější viditelnou stránku, tedy se-
beobranu a  japonské bojové umění. 
Z vlastní zkušeností člověka, který se jujut-
su věnuje již skoro 40 let, vím, že původní 
jujutsu bylo součástí mnohem většího sys-
tému vzdělání a  bohužel se v  současnosti 
na  Západě vyučuje již jen jako jakási ja-

ponská forma zápasu ať již formou spor-
tovní (bojový sport), anebo sebeobrannou. 
V  každém případě se tímto studenti při-
pravují o  významnou část celého studia. 
Ono je to vlastně podobné, jako kdyby 
nám při studiu jógy šlo jen o to, zvládnout 
co nejsložitější asánu. Takže se pak spíše 
stáváme nikoli jogíny, nýbrž cirkusovými 
akrobaty... I proto trávím prakticky veškerý 
svůj volný čas studiem původních historic-
kých zdrojů a nepřestávám žasnout, kolik 
toho se buď zapomnělo, či cíleně vynecha-
lo jako „zbytečné“...

A co nás čeká v letním období? Je tu dnes 
již legendární letní dětský tábor Akademie 
hrdinů, kam zveme každý rok specialisty 
na různé obory lidského konání. Měli jsme 
tu tak vynikajícího záchranáře (Dan Šar-
man), jenž dětem ukázal záchranářské 
techniky na zemi i na vodě. Nebo úžasnou 
ženskou (Terka Náhlovská), která se specia- 
lizuje na  interaktivní výuku první pomoci 

a která dokázala nalíčit „zraněné“ tak věro-
hodně, že mi často zatrnulo, jestli nejde 
o skutečné zranění. 

Letos pozvání přijal vodák tělem i  duší 
(Martin Shejbal), jenž bude děti učit, jak se 
na  vodě chovat, jak ji respektovat i  „číst“ 
tak, aby byly schopné si vodu užít a zbyteč-
ně nehazardovat. Pak tu máme dlouhole-
tou trenérku dětského juda (Zuzka Čírtko-
vá), která dětem ukáže Kodokan judo, 
parkouristu (Peťa Čírtek), jenž děti zasvětí 
do  tajů překonávání přírodních překážek, 
a samozřejmě zde budou i bojovky a první 
kroky ve výuce technik přežití. Cílem tak je 
děti lehce dostat z jejich komfortních zón, 
kde jsou obklopeny mobily a tablety, a uká-
zat jim, že trávit čas v přírodě je mnohem 
zajímavější než trávit čas s  (virtuálními) 
přáteli ve svém pokoji. A pokud vše klapne 
tak, jak má, pak v  průběhu září začneme 
organizovat avizované kurzy technik přeži-
tí pro děti tak, aby opět našly cestu k příro-
dě. Nu a pokud se nám toto podaří, pak je 
naše mise splněna a  můžeme spokojeně 
odejít do důchodu...

  l

Jarda�Kolcun
jaroslav.kolcun@gmail.com

Roztockému tenisu v té době vládla v dob-
rém slova smyslu čtveřice tenisových muš-
ketýrů: Jirka Verner, Jiří Machalický, Mirek 
Pastyřík a  Václav Tarant. Jiří Machalický 
byl dlouholetým předsedou našeho spor-
tovního klubu a  jakožto nekomunistický 
asistent na  matematicko-fyzikální fakultě 
učil dlouhá léta dnešní úspěšné vědecké 
a technické pracovníky*). Když jsme budo-

vali betonový bazén na  dešťovou vodu 
na  kropení kurtů, předváděl se předseda 
klubu v tom nejlepším světle. Při přípravě 
bednění nám vysvětloval, jak co nejlépe 
a chytře lze využít při vztyčení vnitřní hra-
ny bazénu Pythagorovu větu. Většina z nás 
šla do  kolen, ale ani jsme nešpitli. No 
a  v  dalším pokračování přípravné práce 
přišel bednář a bednění pro bazén zdárně 

dobudoval, aniž by něco věděl o  kvadrá-
tech nad odvěsnami pravoúhlého trojúhel-
níku. Byl to krásný příklad toho, jak chyt-
rost a  dovednost mají k  sobě blízko. 
Na  pozdějším míchání a  zavážení betonu 
už jsme my ostatní nemohli nic zkazit.

Jirka Verner byl nejmenovaný, ale velmi 
uznávaný charismatický správce kurtů, 
s  přirozeným, nevtíravým respektem. 
Vzpomínám si, jak čtyřem mladíkům, 
chystajícím se na čtyřhru, dal pokyn, aby si 
před hraním vytrhali bující plevel: „Vy-
trhejte si ten chrustavec, vždyť vám po něm 
nebude míč pořádně skákat.“ A  vedle 
na  kurtu bylo zapotřebí, aby mladíci po-
řádně pokropili kurt. Žádné divení se, žád-
né kroucení hlavou, žádné poznámky, 

Půl století roztockého tenisu
V	době	epidemiologického	rozvolňování	požadavků	
na	nošení	roušek	(červen	2020)	jsem	přišel	na	tenisové	
roztocké	kurty.	A	protože	můj	sparingpartner	nepřicházel,	
sedl	jsem	si	na	lavičku	a	v	příjemném	polostínu,	při	jarním	
zpěvu	ptactva,	jsem	zavzpomínal	na	dobu	roztockého	tenisu	
před	půlstoletím…
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stačilo prostě říci:„Jistě, pane Verner“ nebo 
„Jó, Jirko“.

Mirek Pastyřík vyučoval estetiku a krea-
tivní postupy v architektuře a na jeho po-
hledu a citu pro věc, například při výstavbě 
klubovny, to bylo vidět. Už jeho předjímání 
věcí a cit pro konečný výsledek byly obdi-
vuhodné.

No a Vašek Tarant, to byl životem pouče-
ný pragmatik, který vždy věděl, kam je tře-
ba směřovat. Jeho slovům při pravidelných 
brigádách „Jó, mládenci, bez práce nejsou 
koláče“ přikyvovali hlavně ti, kteří měli 
v  ruce nějaké náčiní. Ti, co nedrželi nic 
a  nevěděli, co je třeba vlastně na  kurtech 
udělat, přemítali spíše o tom, jestli by k těm 
koláčům nemohlo být trochu kafe... 

Čtyři tenisoví mušketýři, naši dlouholetí 
kamarádi, jsou již celá desetiletí nahoře 
v  nebeských obláčcích a  dívají se na  nás, 
jaké snažení, pohoda, a  tenisová slušnost 
vládnou na  roztockých kurtech. A  nad 
těmi rozdováděnými sportovci, kteří nevě-
dí, co mají po skončení hry s kurtem udě-
lat, pokyvují s podivem hlavou, někdy i za-
hrozí. A když se podivují a zlobí hodně, tak 
poté začne z jejich oblaků pršet. Tak tenis-
té, ať se z  toho deště nestane zničující li-
ják...
 l

Miloš�Markvart

*) Zasloužilý docentský titul získal Jiří Machalický až 
po sametové revoluci po roce1989. 

Náš oddíl je zaměřen na  žactvo a  dorost. 
Bereme děti od  3. třídy, tréninky jsou  
1krát týdně, ve středu. Tréninky pro žactvo 
jsou zaměřené na  rozvoj pohybové a  bě-
žecké dovednosti a  obratnosti. Běháme, 
hrajeme hry, učíme se vyznat v mapě. Přes 
léto chodíme běhat do  Tichého údolí, 
v zimě do tělocvičny.

Orientační běh je hodně individuální 
sport a umožňuje jak závodní, tak rekre-
ační pojetí. Jsme rádi, když se naše děti 
orienťákům věnují naplno, jezdí na závo-
dy (nejlépe i s celou rodinou), na soustře-
dění a chodí na tréninky pravidelně. Ono 
je to pak na  výsledcích vidět. Ale nevadí 
nám ani rekreační přístup – chcete si bě-
hat pro radost, podle chuti, chcete prostě 

zajímavě trávit čas v lese – rádi vás podpo-
říme, takových sportů mnoho není.

Oddíl pořádá pravidelná soustředění – 
zimní běžkové, jarní a  letní táboro-sou-
středění. Společně se Středočeskou oblastí 
OB a  SCM pak nabízíme možnost účasti 
na  dalších akcích v krásných oblastech 
v Čechách – Kokořínsko, Brdy, Český ráj, 
i  v  zahraničí – Slovinsko, Švédsko, Dolo-
mity. 

Více informací a nějaké fotky z akcí na-
jdete na  našich stránkách roz.ini.cz nebo 
napište či zavolejte. 

 l

Jitka�Klinkerová
tel.	603	844	690,	

jitka.klinkerova@ecn.cz

Oddíl orientačního běhu OK Roztoky  
přijímá nové kluky a holky

Letní�kempy�a�loučení�
s�létem�
Dovolte	mi	úvodem	shrnout	vý-
sledky	zkrácené	sezony	teniso-
vých	družstev	SK	Žalov,	kterých	
se	v	červnu	zúčastnily	tři	naše	
týmy:	babytenisté	do	ročníku	
2011	skončili	ve	své	skupině	
druzí,	mladší	žáci	byli	s	jedním	
vítězstvím	a	dvěma	porážkami	
šestí	a	stejně	nakonec	dopadli	
i	naši	dorostenci.	celý	rok	bude-
me	pilně	trénovat	a	příští	rok	se	
popereme	o	postup!

Přes	prázdniny	jsou	kurty	
na	Žalově	přístupné	široké	ve-
řejnosti,	a	to	každý	všední	den	
od	16.00	a	o	víkendu	po	před-
chozí	rezervaci.

Do	konce	srpna	máme	pro	
všechny	pohybuchtivé	děti	
připraveny	příměstské	kempy,	
denně	od	8.30	do	16.00.	Bližší	
info	o	volných	místech	u	mě	na		
e-mailu	sramek@tenis-skola.cz.

závěrem	bych	vás	všechny	rád	
pozval	na	akci	„loučení	s	létem“	
31.	8.	2020	na	tenise	na	Žalově,	
kde	si	budete	moci	zdarma	vy-
zkoušet	tenis,	bude	připraven	
turnaj	v	ping-pongu	a	pétanque	
o	ceny	a	mnoho	dalšího.	Více	
informací	na	tenis-skola.cz.		 l

Krásný	závěr	léta	přeje	

Jan�Šrámek

iNzerce
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Náš věrný čtenář Miroslav Košťál nám při-
pomněl mladou mučednici z  období po-
čátků křesťanství v Čechách s možnou vaz-
bou na Levý Hradec.

Jacská�legenda
Příběh svaté mučednice Orosie (Dobrosla-
vy), současnice kněžny sv. Ludmily, není 
v našich končinách příliš znám, ale ve Špa-
nělsku (Aragonii) se její památka těší velké 
úctě. 

Asi je to tím, že její krátký život a mu-
čednickou smrt nezaznamenala žádná ze 
starobylých kronik české provenience, ný-
brž několik španělských legend, z  nichž 
nejstarší je z 13. století. 

Podle středověké legendy měl být otcem 
Orosie (Dobroslavy) kníže Mojslav (či 
Moyslav), o  němž nacházíme zmínku 
ve fuldských letopisech, že byl jedním z pěti 
českých knížat, která se v  roce 872 střetla 
v bitvě „u Vltavy“ s Franky a utrpěla drti-
vou porážku (pozn. 1). 

Mladičká princezna záhy osiřela a  byla 
dána do výchovy českému knížeti Bořivojo-
vi I. a  jeho manželce kněžně Ludmile, je-
jichž sídelním hradištěm byl Levý Hradec. 
V roce 880 požádal papež Jan VIII. sv. Me-
toděje při jeho návštěvě (spíše předvolání) 
do Říma, aby nalezl vhodnou nevěstu pro 
syna aragonského krále Fortuny Jimeneze I. 
Biskup Metoděj doporučil (asi) šestnáctile-
tou pannu Orosii, což už byl tehdy věk 

na vdávání. Například i kněžna Ludmila se 
provdala za  Bořivoje patrně již v  patnácti 
letech a  záhy porodila prvorozeného syna 
Spytihněva.

Svatba Orosie s následníkem aragonské-
ho trůnu se s ohledem na geografické vzdá-
lenosti uskutečnila v  zastoupení (údajně 
na Moravě) a teprve poté se vydal slavnost-
ní svatební průvod, čítající snad 300 jezd-
ců, z  Moravy nebo Čech do  Aragonie. 
U španělského města Yebra de Basa byl ale 
přepaden divokými Maury. Jejich vůdce 
zvaný Aben Lupo požadoval, aby se Orosie 
stala jednou z jeho žen, samozřejmě s tím, 
že přestoupí na jeho muslimskou víru.

Když Orosie odmítla, byla krutě muče-
na – pálena pochodněmi, polévána roz-
žhaveným olovem, byly jí useknuty ruce 
a nohy a nakonec setnuta hlava. 

Její ostatky byly nalezeny a  vyzvednuty 
z provizorního hrobu o dvě století později 
a uloženy v katedrále ve městě Jaca v seve-
rovýchodním Španělsku. Pohřeb v  kated-
rále znamenal ve  středověku prakticky 
předstupeň k blahořečení a také byla jako 
světice ctěna – bez ohledu na to, že oficiál-
ně byla svatořečena až papežem Lvem XIII. 
v roce 1902.

Svátek v  křesťanském kalendáři má  
25. června a je patronkou Španělska a také 
vinařů, sadařů a ochránkyní před nepřízní 
počasí.

Tolik prastará legenda. Jak ale obstojí 
ve světle současné úrovně historického po-
znání?

Jak si máme životní příběh této mladičké 
světice zařadit do  naší dávné minulosti, 
řekl bych do české národní mytologie? 

Je třeba rovnou přiznat, že přesné dato-
vání osudů prvních Přemyslovců je oříšek 
i pro celé generace historiků. Navíc na malé 
ploše tohoto článku to nelze uskutečnit bez 
brutálního zjednodušení. 

Jediná�jistota�–�vražda�
sv.�Ludmily
Začněme  tím, že mladičká princezna byla 
současnicí kněžny sv. Ludmily a knížete Bo-
řivoje. V případě Ludmily víme (snad) s ur-
čitostí, že byla dvěma vrahy zardoušena 
na Tetíně večer 15. září 921 (proto její svá-
tek připadá na následující den). Na základě 
analýzy jejích kosterních pozůstatků ulože-
ných v bazilice sv. Jiří na Hradě se obecně 

přijímá její narození kolem roku 860. 
O knížeti Bořivojovi (852/53 – 888/90) toho 
víme ještě méně, rok narození i  rok úmrtí 
odvozujeme jen z dalších historických sou-
vislostí. Přidržím se v tomto ohledu nespor-
ných autorit, historika Dušana Třeštíka 
a archeologa prof. Jiřího Slámy, kteří dospě-
li ke stejnému závěru.

Z  hagiografické legendy vyplývá, že 
v roce 880, kdy se Orosie provdala za ara-
gonského prince, už byla řádnou křesťan-
kou. Z  toho, a  také proto, že ji měl znát 
biskup Metoděj, by se dalo odvodit, že 
mohla být pokřtěna na Moravě, když tam 
Metoděj plnil své misijní poslání (zemřel 
v dubnu roku 885). 

Klíčový�problém�–�
Bořivojův�křest
Zde začíná první problém. Pokud se přidrží-
me Kristiánovy legendy, pak kníže Bořivoj 
byl pokřtěn Metodějem na dvoře krále (kní-
žete) Svatopluka Moravského. Kdy se tak 
stalo, o  to se přou historici, počínaje Dob-
rovským a  Palackým, již několik staletí. 
Od zcela chybného data 845, až po evidentní 
omyl kronikáře Kosmase (r. 894), kdy už Bo-
řivoj prokazatelně nežil. Nejpřesvědčivější je 
datování Dušana Třeštíka, a to až do období 
let 883–884. Vychází přitom z logické úvahy, 
že Bořivoj křest přijal poté, co si Svatopluk 
v roce 883 vojensky podmanil Čechy a stře-
dočeského knížete (z mnoha dalších českých 
knížat) si vybral jako svého leníka. Nejdříve 
ve stejnou dobu přijala křest i manželka čes-
kého knížete Ludmila, do  té doby vášnivá 
vyznavačka pohanských bůžků. Legenda 
„Fuit“ uvádí, že Ludmila v mládí „obětovala 
modlám a velmi ochotně se scházela k jejich 
uctívání“ (pozn. 2). Pokud tedy měla být 
Orosie schovankou českého knížecího páru 
na Levém Hradci, žila by zde coby křesťanka 
ještě v pohanském prostředí, což nedává vel-
ký smysl. První kostel (ke cti sv. Klimenta) 
zde nechal Bořivoj postavit, jak říká Kristiá-
nova legenda, až po svém křtu na Velké Mo-
ravě. Zdejší prostředí bylo natolik hluboce 
pohanské, že pokřtěný Bořivoj musel před 
zlobou Čechů prchnout na Moravu ke Sva-
toplukovi. Když se v roce 885 vítězně vrátil 
s vojskem Moravanů do Čech, nechal jako 
díkůvzdání postavit kostel zasvěcený Panně 
Marii na Pražském hradě. To už ale byla ara-
gonská královna Orosie pět let po smrti …

Manželství�Bořivoje�
s�Ludmilou
O tom, že manželství Bořivoje s Ludmilou 
bylo zpočátku pohanské, máme ještě jeden 
nepřímý důkaz. Jejich prvorozený 

Španělská světice z Levého Hradce?
Santa	Orosia	(Svatá	Dobroslava)
asi	864–880

Zpodobnění sv. Orosie v duchu pravoslavného vyznání
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syn Spytihněv (nar. asi 875) nebyl po naro-
zení pokřtěn, jak by se slušelo na následní-
ka knížecího stolce. Křest přijal až v dospě-
lém věku (r. 895) v  Bavorsku. Pokřtěn 
po narození byl až druhý syn Vratislav, na-
rozený v roce 888 (pozn. 3). Následujícího 
roku zřejmě Bořivoj umírá. 

Jak dát tato rozporná data do  souladu? 
Nezbývá než trochu spekulovat.

Otec Dobroslavy/Orosie Mojslav se zú-
časnil bitvy s Franky někde na Vltavě spolu 
s knížetem Bořivojem (zde jako Goriwey). 
Oba předáci se tedy pravděpodobně znali. 
K bitvě zřejmě došlo na dolním toku Vltavy 
v blízkosti Prahy (symbolického centra pře-
myslovské domény) či Levého Hradce, sí-
delního hradiště Bořivoje. Připusťme do-
mněnku, že při drtivé porážce, jak to 
popisuje mnich z Fuldy, kníže Mojslav padl 
– ostatně v legendě se píše, že Orosie záhy 
osiřela. V době bitvy roku 872 jí mohlo být 
asi 8 let a lze připustit, že Bořivoj, který bi-
tvu přežil a včas se stáhl na Levý Hradec, si 
mladičkou dceru spolubojovníka vzal 
k sobě pod ochranu. Ludmila tam ještě zcela 
jistě nežila, s tou se oženil až o dva roky poz-
ději. Dříve datovali historikové, včetně Fr. 
Palackého, J. Pekaře a R. Turka, křest Boři-
vojův již k roku 874, za věrohodnější se dnes 
považuje datování D. Třeštíka a  J. Slámy, 
kteří umisťují Bořivojův křest až do let 883–
884. Potom ale nenacházíme vysvětlení, jak 
a kdy byla pokřtěna Dobroslava/Orosie. 

Francouzská�varianta
Východisko z této obtížné datové partie na-
bízí další verze tohoto příběhu, popsaná 
v legendě sepsané děkanem katedrály v Jace 
ve  13. století. V  ní se uvádí, že Orosie se 
ve skutečnosti narodila v roce 864 v Bayo-
nne ve  Francii a  zemřela mučednickou 
smrtí v roce 880 v Yebra de Basa. To by nám 
pomohlo vyřešit problém s křtem Bořivoje 
a  Ludmily, ale vyvstává nový se vztahem 
Orosie k sv. Metodějovi a římskému papeži. 
Je nepravděpodobné, že by ji v tom případě 
Metoděj znal.

A�ještě�do�třetice�
Další legenda časově zasazuje život a smrt 
Orosie do doby již téměř o dvě staletí dří-
ve. Jako rok smrti uvádí rok 714. Pokud 
by pocházela v Čech či Moravy, znamena-
lo by to její křest ještě v předcyrilometo-
dějském období (slovanští věrozvěstové 
přišli na Moravu v roce 863), či dokonce 
před působení bavorské misie na Moravě 
v 30. letech 9. století.

Čechy�na�břehu�mořském?
Faktografický zmatek ještě korunuje zprá-
va v  městské knize města Jaca z  února 
1493, kde se píše o tom, že otcem princez-
ny slovanského původu Orosie byl Jan Lo-
dici, král Čech, Slavonie a  Albánie, a  její 
matkou Euálie. V  tomto případě je zma-
tečnost údajů evidentní, neboť takové krá-

lovství nikdy neexistovalo a  ani možné 
nebylo. Připomíná to Shakespearovo 
umístění Čech na  mořské pobřeží v  dra-
matu Bouře. 

A tím jsme na konci a v koncích. Ledaže 
bychom rehabilitovali názor Františka Pa-
lackého (a  samozřejmě i  Tomka, Pekaře 
a  Turka), který křest Bořivojův klade už 
do poloviny 70. let 9. století. 

Některé události, i s jejich hlavními akté-
ry, zřejmě zůstanou navždy zahaleny ta-
jemstvím.  l

Pozn. 1) Latinská legenda z kláštera sv. Bonifáce 
v hessenské Fuldě, součást letopisů označovaných též jako 
fuldské anály. Zachycují dějiny východofranské říše 
od roku 704 do 882, s pokračováním do roku 901. Jde 
o respektovaný historický pramen, který např. zmiňuje 
křest 14 českých knížat v Řezně v lednu roku 845, což byl 
první a zřejmě neúspěšný pokus o christianizaci Čech.
Pozn. 2) Latinská svatoludmilská legenda Fuit in 
provincia Bohemorum z 2. pol. 10. století líčí život a smrt 
sv. Ludmily.
Pozn. 3) Bořivoj s Ludmilou měli pravděpodobně celkem  
6 dětí, zřejmě dva syny a čtyři dcery, jejichž jména ani 
osudy neznáme. Kroniky zaznamenaly jména jen dvou 
synů, prvorozeného Spytihněva, který nastoupil na trůn  
r. 895 a nezanechal mužské potomky, a Vratislava, otce  
sv. Václava a Boleslava I.

Stanislav�Boloňský

Jedné z nových ulic v Solníkách jsme dali 
název Felklova. Přiznávám, že to byl můj 
návrh, a  měl jsem na  mysli zvěčnění pa-
mátky a  zásluh majitele manufaktury 
na výrobu glóbů a dalších učebních pomů-
cek v Roztokách Jana Felkla (případně jeho 
synů), která byla svého času nejvýznam-
nější v  bývalé monarchii. Sice jsem nějak 
periferně vnímal, že existoval i  jakýsi Os-
kar Felkl, gestapák z Kladna, ale přišlo mi, 
že spojovat název naší ulice s tímto zločin-
cem je nepřípadné.

Jak ale upozornil na  Facebooku jeden 
náš občan, současné označení bez dalšího 
vysvětlení by mohlo působit nevhodně 
a  zmatečně a  bylo by vhodné uvést věc 
na  pravou míru třeba dodatkovou uliční 
tabulkou, podobně jako bylo již učiněno 
v případě jiných našich „výtečníků“. 

Něž dojde na  vysvětlující smaltovanou 
tabulku, nabízíme alespoň toto první srov-
nání osudů dvou lidí stejného příjmení, ale 
zcela odlišných kvalit. Překvapivým, až šo-
kujícím zjištění je to, že obě rodiny Felklo-
vých pocházely z jednoho regionu a zřejmě 
ze stejných rodinných kořenů. Rodné ves-
nice Jana Felkla a  Oskara Felkla od  sebe 
dělí jen 3 kilometry!

Továrna�na�pomůcky�učebné�
v�Roztokách�u�Prahy
Téměř celé století vyráběla dílna rodiny 
Felklů v Roztokách glóbusy a další učební 
pomůcky. Nacházela se v  dolních Rozto-
kách v již neexistujícím čp. 6, které souse-
dilo s bývalou restaurací Koruna. Oba ob-
jekty byly zbořeny počátkem 70. let  

20. století. V  době svého největšího roz-
machu byla „koulovna“ (jak se jí hovorově 
říkalo) největší a  kvalitou nejprestižnější 
manufakturou tohoto sortimentu v bývalé 
monarchii. Mimořádně kvalitního tisku 
glóbusů, které se vyráběly v 8 velikostech, 
10 provedeních a 17 jazycích, bylo dosaže-
no precizní přípravou tiskových matric – 
litografických kamenů z nejlepšího solen-
hofenského vápence. 

Továrna�Felkl�a�syn
Zakladatelem firmy byl Jan (Johann) Felkl 
(1817–1887). Narodil se na  českomorav-
ském pomezí, v obci Banín (Bohnau) u Bělé 
nad Svitavou (Deutsch Bielau) nedaleko Po-
ličky. Jeho rodným jazykem byla němčina, 
což v oblasti Českomoravské vysočiny bylo 
v 19. století naprosto přirozené. Po přícho-
du do Prahy se oženil s Marií Annou Jako-
bovou, pocházející z  německého Metten-
heimu, a z manželství se postupně narodilo 
prakticky v ročních intervalech 9 dětí. Měl 
se tedy co ohánět, aby početnou rodinu uži-

Není Felkl jako Felkl
Kouzlem	i	rizikem	historického	bádání	je	to,	že	někdy	
narazíte	na	souvislosti,	které	by	vás	ani	ve	snu	nenapadly	
a	které	vám	zboří	vaši	výchozí	hypotézu.	To	se	stalo	
i	v	případě	tohoto	našeho	článku.
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vil. Vysloužilý dělostřelec Jan Felkl byl 
po příchodu do Prahy zaměstnán jako zří-
zenec expedice novin a začal spolupracovat 
s vydavatelem malých zemských glóbů Vác-
lavem Merklasem, který mu za pár let firmu 
předal. Rodinný podnik založil v roce 1855, 
od roku 1870 působil v Roztokách. Slibně se 
rozvíjející podnik poškodila letní povodeň 
v  roce 1872, ještě více pak stoletá voda 
v  roce 1890. Obě tyto přírodní katastrofy 
však dokázali Felklovi překonat. 

Podivín�Kryštof�Zikmund
Po smrti Jana Felkla se stal novým majite-
lem a šéfem továrničky poněkud překvapi-
vě jeho nejmladší syn Kryštof Zikmund 
Felkl (1855–1894), který již předtím s ot-
cem ve  vedení firmy spolupracoval. Roz-
tockou manufakturu vedl 7 let, ale zaměst-
nanci nebyl oblíben. Byl zřejmě velkým 
podivínem, který prý měl v ložnici kostru 
vraha a na pracovním stole čelist z  lidské 
lebky. Nikdy se neoženil a zemřel předčas-
ně ve  věku 38 let během pracovní cesty 
do Mnichova. 

Zdatný�nástupce�zakladatele
Nástupcem Kryštofa Zikmunda ve vedení 
firmy se stal jeho starší bratr Ferdinand 
Felkl (1846–1925). Také on získal zkuše-
nosti z  podnikání nejprve jako společník 
svého otce a  posléze šéf filiálky firmy 
ve Vídni, kde měl i domovské právo. V roce 
1906 však i se svou manželkou Kateřinou, 
pocházející z Frankfurtu, získali domovský 
list městyse Roztoky. Jeho vedení podniku 
bylo hodnoceno, na  rozdíl od bratra Zik-
munda, velmi příznivě. Dovedl ho v násle-
dujících dvaceti letech k  nové prosperitě 
a  období vrcholného rozkvětu. Na  výsta-

vách po celé Evropě sbíral diplomy a me-
daile. Kromě manažerského řízení firmy se 
staral i o praktický provoz a expedici. 

Rozvoj firmy zastavila 1. světová válka. 
V roce 1915, kdy dělníci museli narukovat, 
byla výroba přerušena a  zakonzervována. 
Následný rozpad rakousko-uherské mo-
narchie také připravil firmu o  zahraniční 
trhy. Výroba byla obnovena až tři roky 
po skončení války díky zakázkám pro čes-
koslovenské ministerstvo školství. Překres-
lené hranice států v duchu nového dělení 
světa byly pro výrobnu globusů novou pří-
ležitostí. Ferdinand Felkl řídil firmu až 
do  své smrti 30. 9. 1925 a  je pohřben 
na starém hřbitově na Levém Hradci.

Obtížná�role�následovníků
Po  smrti Ferdinanda Felkla se ve  vedení 
firmy v krátkých časových intervalech vy-
střídala pozůstalá manželka Kateřina, zeť 
František Kraupner, vnuk Vilém Otto 
Kraupner a také dcery Ferdinanda, Vilemí-
na a Anna. To už bylo období úpadku, kte-
ré vedlo k  utlumení výroby. Po  skončení  
2. světové války nastává ještě krátké ožive-
ní, ale posledním hřebíkem do  rakve živ-
nosti byl Únor 1948. V roce 1950 je výroba 
zastavena, následně rozhodnutím ONV 
Praha-západ v roce 1955 definitivně zruše-
na. Dvacet let pak objekt chátral, než byl 
spolu s  restaurací Koruna zbořen. Dnes 
tudy vede nová komunikace a  nachází se 
zde parkoviště. 

Oskar�Felkl�si�liboval�
v�uniformě
Jiným typem člověka byl Oskar Felkl 
(1913–1946), kolaborant, zrádce a  zloči-

nec, přímý účastník hromadné vraždy oby-
vatel Lidic u  Kladna v  červnu roku 1942. 
Onoho tragického 10. června ráno coby 
příslušník gestapa asistoval u  popravy li-
dických mužů, odpoledne kompletoval se-
znam lidických žen a dětí v tělocvičně kla-
denského gymnázia před jejich odvlečením 
do  koncentračních táborů (a  likvidací 
mnohých z nich).

Oskar Felkl se narodil v roce 1913 v Nové 
Bělé (Neu-Bielau), součásti Bělé nad Svita-
vou (Deutsch Bielau) nedaleko Poličky, 
v  českoněmeckém jazykovém prostředí. 
Devadesát procent obyvatel rodné vesnice 
se hlásilo k německé národnosti. Němčina 
mu byla také evidentně bližší, češtinu zdo-
konalil až ve škole. Byl pohledný, atletické 
postavy, nenesl znaky agresivního chování, 
naopak současníci na něj vzpomínali jako 
na milého člověka. Vyučil se strojním zá-
mečníkem, absolvoval prezenční vojen-
skou službu v čsl. armádě a po jejím skon-
čení se rozhodl, stejně jako jeho bratr 
Antonín, pro službu v  československém 
četnickém sboru. 

Přerod�v�surového�gestapáka
V  létě roku 1939 je naverbován ke  spolu-
práci příslušníky gestapa. Záhy nato požádá 
o říšskoněmecké občanství a vstoupí do na-
cistické strany NSDAP. Od roku 1940 je za-
řazen na služebnu gestapa do Kolína v pozi-
ci tlumočníka. Brzy si získá pochybnou 
pověst svým surovým zacházením se zatče-
nými. Jeho kariéra pokračuje na  služebně 
v Kladně. V únoru 1942 je povýšen do po-
zice kriminálního komisaře a  sleduje ze-
jména komunistické složky odboje. Ve své 
funkci se opravdu činí. Jak sám uvádí v hlá-
šení, za půl roku zatkl 320 osob, z toho 

Pracovníci manufaktury v roce 1913, archiv Středočeského muzea
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Tréninky proběhnou na  novém hřišti 
na  nám. 5. května u  DPS v  následující 
čtvrtky 13. 8., 20. 8. a 3. 9. 2020 od 13.30 
do 15.00 hod.

Tréninky vede mezinárodní trenér a pro-
pagátor pétanque Petr Fuksa, který se na-
příklad podílel na přípravě národních týmů 
Indonésie, Ukrajiny, Hongkongu, Slovin-
ska a Kazachstánu a má dlouholeté zkuše-
nosti se seniorskými tréninky pétanque.

cO	Si	MáM	PŘeDSTAViT	POD		
PrOFeSiONáLNíM	TréNiNKeM?

n rozcvičení na začátku každého tréninku 
a protažení po jeho skončení
n část věnovaná technice (trénink jednotli-
vých hodů)
n část věnovaná taktice
n zápas, zábavné hry pétanque

To vše v pohodové, ale sportovní atmosfé-
ře. Účastnící se postupně seznámí i s histo-
rií a  vývojem pétanque až do  současnosti 
jak v České republice, tak ve světě. A také 
dalšími možnostmi, které pétanque nabízí 
nejen seniorům (Liga pétanque pro senio-
ry, turnaje v České republice a v okolí, spor-
tovní dny, tréninky na krytém hřišti v Úně-
tickém pivovaru).

cO	Si	MáM	VzíT	S	SeBOU?

n pohodlné oblečení, odpovídající počasí
n dobrou náladu
n kamarády, které bude také pétanque bavit
n vše ostatní včetně vybavení máme pro 
vás připravené

cO	Je	cíLeM	PrOJeKTU?

n ukázat vám taje pétanque, skvělého spor-
tu pro všechny generace

n umožnit vám radost ze hry (zlepšování 
se v technice i taktice)
n seznámit vás s  novými kamarády a  za-
hrát si s nimi

KDO	Se	NA	PrOJeKTU	PODíLí?

n město Roztoky
n SPCCH Roztoky
n Občanské sdružení Pétanque pro vás
n mezinárodní trenér a  propagátor pé-
tanque Petr Fuksa

Přidejte se i  vy! Bezplatné tréninky trvají 
cca 60 až 90 minut.
Chcete vědět více? Kontaktujte: 
Petr Fuksa, fuksa@petanque-pro-vas.com,
tel. +420 602 261 925 nebo navštivte 
www.petanque-pro-vas.com  l

20 bylo propuštěno, ostatní posláni do kon-
centračních táborů nebo na šibenici. 

Na  Kladensku se seznámil se svou bu-
doucí manželkou Marií M. z Tuchlovic, ale 
původem ze Sudet. Brzy po seznámení do-
jde ke svatbě, když ještě předtím také Ma-
rie přijímá říšské občanství – částečně ale 
proto, aby zachránila svého otce, policejní-
ho strážmistra, který byl zatčen pro údaj-
nou pomoc českému odboji a  internován 
v koncentračním táboře v Terezíně. Marie 
Felklová nastupuje jako civilní zaměstnan-
kyně na  gestapo, kde má v  náplni práce 
také překládání udavačských dopisů z češ-
tiny do němčiny (podle pozdější výpovědi 
některé údajně ničí). Po půl roce musí z ge-
stapa odejít, neboť jsou stížnosti na její na-
držování českým vězňům, ale i na to, že si 
je brala domů na domácí práce.

Milující�manžel,�
chladnokrevný�vrah
Řada konkrétních případů surovce Felkla 
byla popsána v  poválečném obžalovacím 
spise. Čeští vězni o něm říkali, že se choval 
hůře než říšský Němec. Prokazatelně vlast-
níma rukama zabil několik lidí. Jeho nebla-
há činnost našla zlomkovitý odraz i v krás-
né literatuře, v  novele Oty Pavla Smrt 
krásných srnců, kde je popsána razie gesta-
pa pod velením Felkla v  domě Popperů 
na Buštěhradě. Toto kruté chování k zadr-
ženým je v  naprostém protikladu k  jeho 

soukromému životu. Svou manželku bez-
mezně miloval a dělal pro ni a rodinu tak-
říkajíc vše, co jí na očích viděl. 

3. června 1942 se dostane Felklovi do ru-
kou obsahově značně nejasný dopis jaké-
hosi Milana (ve skutečnosti V. Říhy) adre-
sovaný mladé dívce Anně Maruščákové. 
Pro agilního gestapáka Felkla je to důkaz 
konspirace, která má přímou souvislost 
s atentátem na zastupujícího říšského pro-
tektora R. Heydricha. Výslech nešťastné 
dívky dovedl Felkla do Lidic, o jejichž ne-
blahém osudu je tak v té chvíli rozhodnuto, 

i  když už tehdy panovaly na  gestapu dů-
vodné pochybnosti o vztahu lidických oby-
vatel k  atentátu. Hitler však zuřil a  bylo 
třeba se prokázat konkrétním výsledkem 
vyšetřování. 

Epilog
5. května 1945 je Oskar Felkl zatčen po-
vstalci ve svém domě v Tuchlovicích, poz-
ději je zadržena i  jeho manželka. V býva-
lých celách gestapa nyní zažívá to, co 
s chutí dělal českým vlastencům. Příslušní-
ci „revolučních gard“ ho navštěvují, aby ho 
mohli, podle svých vyjádření, „kopnout 
do té hnusné tlamy“.

Zatímco manželka Marie je na jaře 1947 
soudem osvobozena, neboť svědkové dolo-
žili její pomoc vězněným, Oskar Felkl je 
24. dubna 1947 odsouzen Mimořádným 
lidovým soudem k trestu smrti oběšením. 
Pohřben byl na hřbitově v pražských Ďáb-
licích. Doufám, že i  jeho duše skončila 
v pekle.  

 l

Stanislav�Boloňský��
s�přispěním�Marcely�Šášinkové

Zdroj: Novotná Eva, Jan Felkl a syn,  
továrna na glóby. Praha 2017 
Šášinková Marcela, Fenomén Felkl, Proslulá továrna 
na výrobu glóbů, Středočeské muzeum 
v Roztokách u Prahy 2019
Doležal Miloš: Čurda z hlíny, tři dokumentární povídky 
k protektorátu, Host, Brno, 2019

Pétanque pro seniory v Roztokách!
Od	srpna	2020	můžete	díky	městu	roztoky	a	Svazu	postižených	civilizačními	
chorobami	chodit	na	tréninky	pétanque	s	profesionály,	organizované	
ve	spolupráci	s	občanským	sdružením	Pétanque	pro	Vás.

Vladimíra�Drdová
radní	pro	školství		
a	sociální	věci,
předsedkyně	SPccH	
roztoky

Československý četník Oskar Felkl na procházce po Karlo-
vě mostě, konec zimy 1938
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Třetí ročník marketu DESIGN LOCK opět 
nabídne pestrý sortiment od  módy přes 
hračky, šperky, bytové doplňky, knížky, 
grafiku až po přírodní kosmetiku a další.

Doprovodný program: workshopy, živá 
hudba, divadlo, výstavy + originální gast-
ronomické zážitky.

Program�pro�celou�rodinu
Zámecký park a nádvoří plné stánků s ori-
ginálními výrobky čeká v  neděli 6. září 
na  návštěvníky již třetího ročníku design 
a  handmade marketu DESIGN LOCK 
v  Roztokách u  Prahy. Nebude chybět ani 
doprovodný program pro celou rodinu 
s  množstvím workshopů, divadelním 
představením, živou hudbou a  samozřej-
mě dobrým jídlem a pitím.

Roztocký design a handmade market DE-
SIGN LOCK vznikl s  myšlenkou vytvořit 
místo setkání kreativních lidí a  nabídnout 
návštěvníkům pestrý a originální sortiment 
od módy přes přírodní kosmetiku, hračky, 
bytové doplňky až po grafiku, knížky, šper-

ky a  další hodnotné handmade výrobky. 
„Všichni milujeme design a krásné, funkční 
výrobky. Když k tomu ale přidáte navíc ještě 
řemeslnou zručnost a možnost koupit si vý-
robek přímo od jeho autora, jde o úplně jiný 
zážitek, a právě to chceme našim návštěvní-
kům zprostředkovat,“ vysvětluje Adéla Lau-
be, zakladatelka roztockého design marke-
tu. S vlastní tvorbou často obrážela podobné 
akce, dokud si neřekla, že to zkusí také.

„Na marketu DESIGN LOCK každý rok 
s  nadšením pozoruji, jak přibývají nové 
značky, jak lidé mají chuť sami tvořit, neu-
stále se zdokonalují, umějí své výrobky 
správně propagovat a  jak i  díky novým 
technologiím jsou schopní tvořit velmi 
kvalitní věci jen ve své malé dílně nebo do-
mácím studiu,“ přibližuje Adéla Laube po-
slední trendy mezi handmade výrobci.
Roztocký design market ale nejsou jen ori-
ginální výrobky. Zámecký park a  nádvoří 
lákají k návštěvě a strávení pohodové neděle 
s rodinou a přáteli. Program design marketu 
zpestří vystoupení kapely Prague Conspira-

cy, děti se mohou těšit například na předsta-
vení divadla DAMÚZA nebo tvořivé dílnič-
ky. Kdo si bude chtít protáhnout tělo, může 
se v zámeckém parku připojit k lekcím jógy, 
nebo si případně i něco vlastnoručně vyro-
bit. A samozřejmě nesmí chybět široká na-
bídka vybraných delikates a  dobrého pití. 
Letos v nabídce občerstvení najdete i skvělé 
roztocké restaurace La Stella a MO’s bistro, 
které připraví speciální menu.

Akce se koná za podpory města Roztoky 
a pod záštitou Středočeského kraje a díky 
tomu je pro všechny vstup zdarma. Další 
aktuální informace najdete na www.desig-
nlock.cz a nezapomeňte sledovat i sociální 
sítě Instagram a  Facebook (#designlock), 
kde můžete soutěžit o hodnotné ceny.

DESIGN LOCK – 6. září 2020
Zámek 1, 252 63 Roztoky  l

Adéla�Laube
DeSiGN	LOcK

tel.	604	954	280
info@designlock.cz
www.designlock.cz

#designlock.cz	

Design Lock
Pestrobarevný	závěr	léta	s	design	a	handmade	marketem	DeSiGN	LOcK	
na	zámku	v	roztokách:	Neděle	6.	září	bude	na	roztockém	zámku	zasvěcena	
designu	a	pečlivě	vybraným	handmade	výrobkům.

Tentokrát bylo jejím úkolem naučit pozor-
né účastníky kurzu základy kompozice, 
práci s  barvou a  prostorem. V  dopolední 
teoretické části Marie seznámila budoucí 
„malíře“ se samotnou náročnou technikou 
a materiálem. Ukázala například druhy pa-
pírů, barev, štětců, vysvětlila jejich odliš-
nosti a určila, které budou vhodné pro ak-
tuální kurz. Vystrašila nás výtvarným 
diktátem, při němž všichni společně na-
malovali podle přesných pokynů ukázkový 
akvarel. 

Odpoledne, po  výborném občerstvení 
z kuchyně Dáši Caislové, se „žáci“ rozpro-
střeli po  zahradě tak, aby dobře viděli 
na budovu ateliéru v celé její kráse, a pusti-
li se do vlastní tvorby sledováni bedlivým 
okem své „profesorky“. V  samém závěru 

kurzu se obloha zatáhla a někteří odvážliv-
ci na radu Marie svá díla vystrčili na přímý 
déšť. A čtenáři, div se! Výsledek byl doko-
nalý…

Nezbývá než poděkovat skvělé lektorce 
za  první kurz, který byl obsazen hned 

po uveřejnění, těšíme se na druhý, též začá-
tečnický kurz v září (již je obsazen) a za Sa-
lón Zdenky Braunerové můžeme slíbit, že 
budeme v  této aktivitě pokračovat i příští 
rok.

Celá akce byla podpořena grantem měs-
ta Roztoky a  je nezbytné poděkovat i  za-
městnancům Středočeského muzea, kteří 
prozřetelně postavili pro účastníky party 
stan a uchránili je tak před poledním úpa-
lem a závěrečnou dešťovou smrští.

  l

Za Salón ZB 
Marcela�Šášinková

Malířský plenér na zahradě ateliéru Zdenky Braunerové
V	polovině	června	se	sešlo	před	malířčinou	dílnou	12	nadšenců,	11	žen	
a	jeden	muž,	aby	se	seznámili	s	technikou	akvarelu,	což	je,	i	když	to	tak	často	
nevypadá,	jedna	z	nejtěžších	výtvarných	technik.	Kreativní	skupinky	se	ujala	
sympatická	malířka,	pedagožka,	absolventka	AVU	Marie	Ladrová,	jejíž	výsadní	
technikou	je	právě	akvarel,	jehož	technologii	a	výrazové	možnosti	rozvíjí	
osobitou	cestou	–	vyrábí	vlastní	barvy,	tvoří	netradiční	formáty,	analytické	
studie	i	abstraktní	kompozice.
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Jde o  mimořádně zdařilou ukázkou pro-
měny dvou nefunkčních industriálních bu-
dov ve  výstavní a  konferenční pavilon. Je 
zřejmé, že jejich rekonstrukce proběhla 
pod přímým dohledem a řízením majitele, 
který prokázal v každém detailu velký smy-
sl pro genia loci starého továrního areálu, 
ale i značnou finanční velkorysost. Při pro-
hlídce dvou objektů z  neomítaných cihel 
(původně z 19. století), které kromě výstav 
mohou sloužit i společenským akcím, kon-
ferencím a rautům, člověka zamrzí, že tuto 
možnost nemáme a mohli jsme mít i v Roz-
tokách. Místo podobně cenného Wohan-
kova továrního objektu v  Nádražní ulici 

zde již několik let straší zbořeniště připo-
mínající trosky Drážďan z roku 1945...

Ale zpět k  libčické galerii. V  současné 
době (až do konce srpna) je zde možné vi-
dět komorní (až velmi komorní) výstavu 
„Z domácího archivu“ kladenských výtvar-
nic sester Jitky a Květy Válových. Vystaveno 
je všehovšudy asi 20 prací, vesměs skic, nic-
méně ilustrujících charakteristický robustní 
rukopis obou dvojčat – umělkyň. Sestry ni-
kdy nepatřily k  určujícímu výtvarnému 
proudu českého výtvarného umění. Nejen 
svým výtvarným rukopisem, ale i  způso-
bem života (zůstaly obě neprovdané a bez 
rodiny) a  uzavřeností ve  specifickém kla-

denském prostředí převážně manuální 
mužské práce procházely životem spíše jako 
outsiderky. Byly představitelkami směru 
zvaného nová figurace a součástí tvůrčí sku-
piny Trasa. Netěžily ze společenských zaká-
zek, zcela cizí jim byly módní a  politicky 
ovlivněné trendy českého výtvarného umě-
ní. Jejich dílo se dočkalo ocenění až počát-
kem 90. let a  zejména pak po  jejich smrti 
v letech 1998 (Květa) a 2011 (Jitka), což se 
promítlo i do cen jejich obrazů a grafiky. 

Současná výstavka je skromnou ukáz-
kou z depozita jejich prací, které se nachází 
v kladenském domě Válových a kde by v op-
timálním případě mohla vzniknout (s při-
spěním města Kladna) jejich galerie. Jak 
jsem již zmínil, výstava je rozsahem nevel-
ká a vstupné 100 Kč ne zrovna sociální, ale 
i tak stojí za to galerii navštívit a pokochat 
se pohledem na  část znovuvzkříšeného 
„brownfieldu“ na pozadí skalnatého vltav-
ského údolí.  l

Stanislav�Boloňský

Jazykové studio Voilà připravilo na  první 
prázdninový týden intenzivní kurz pro 
nadšené začátečníky, či spíše začátečnice, 
které s  velkým odhodláním pronikaly 
do tajů francouzštiny. Zdaleka se nejedna-
lo pouze o záležitosti gramatické a lexikál-
ní, na  programu byly totiž i  zajímavosti 
historické, zeměpisné a kulturní, kde jsme 
s děvčaty překvapivě nevynechaly ani sou-
časnou francouzskou hiphopovou scénu. 

Samozřejmostí byly i  zážitky gastrono-
mické, jelikož Francii je třeba poznávat 
všemi smysly, a  chutí obzvlášť. Účastnice 
kurzu se s vervou pustily do přípravy tra-
dičního francouzského koláče „Gâteau ma-

mie aux pommes“, který v hruškové verzi 
symbolizoval sladkou tečku za naším výle-
tem do  světa francouzštiny. Letní počasí 
bylo velkým pomocníkem a umožnilo tak 
velké úsilí odměnit koupáním v bazénu.

Další kurz pro začátečníky je v  plánu 
na poslední červencový týden, kdy začíná-
me v pondělí 27. července v 10 hodin. Pro-
gram kurzu bude ve  větší míře podobný 
tomu prvnímu, ovšem v  závislosti na  zá-
jmech a  zálibách účastníků může být hip 
hop nahrazen třeba povídáním o knížkách, 
filmech nebo o fotbale. 

Během prázdnin je též možné domluvit 
individuální hodiny pro případné opráše-

ní již nabytých znalostí nebo zahájit výu-
ku nového jazyka. Zájemci najdou více 
informací na  internetových stránkách 
www.voila.cz, kde také kliknutím na iko-
ny ve spodní části mohou objevit obrázky 
s  tématy pro všechny jazykové úrovně. 
Příspěvky se pravidelně objevují na Insta-
gramu a Facebooku a připomínají studen-
tům gramatické jevy běžné i méně známé. 

Všem roztockým frankofilům děkuji 
za velký zájem a těším se. 

  l

A bientôt!
Markéta�Bernátová

Zajeďte do Libčic!

Francouzské léto

roztoky	mají	své	věhlasné	Středočeské	muzeum,	Libčice	
se	pyšní	od	roku	2017	soukromou	galerií	Uhelný	mlýn	
zbudovanou	spolu	se	společenským	centrem	Kotelna	
v	bývalé	šroubárně.	
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Letiště Praha otevřelo na  celé léto až do   
30. srpna Runway Park, který se nachází 
přímo na letištní dráze 22 v bezprostřední 
blízkosti letadel, a nabízí tak neopakovatel-
ný zážitek ze zákulisí mezinárodního letiš-
tě. Ve všední dny máte možnost obdivovat 
unikátní letištní techniku a  o  víkendech 
vás čeká bohatý tematický program, který 
se bude každý týden měnit. 

PŘeSNý	PrOGrAM	VŽDY	NA	weBU

Můžete se těšit na víkend s Integrovaným zá-
chranným systémem, na víkend plný letadel, 
cestovatelský víkend nebo zábavní víkend 
back to school pro děti. Přesný program 
na  aktuální víkend najdete vždy na  webo-
vých stránkách www.runwaypark.cz či 
na sociálních sítích.

zASTáVKA	PŘíMO	PŘeD	VSTUPeM	

Do Runway Parku se dostanete buď městskou 
hromadnou dopravou (linka 100 a 119) – za-
stávka Runway Park přímo před vstupem 
do  zábavního parku, nebo automobilem 
s možností parkování na Letišti Praha v par-
kovacím domě PC COMFORT za zvýhodně-
nou cenu 100 Kč za den při online rezervaci 

předem. Následně ze zastávky na Terminálu 1, 
který je hned u  parkovacího domu, jezdí 
v  krátkých intervalech kyvadlová doprava 
nebo městská hromadná doprava (linka 100, 
119 a 191) na zastávku Runway Park.
Vstupenky do Runway Parku jsou k do-
stání online v  prodejní síti GoOut.cz či 
na  webových stránkách Letiště Praha  
www.runwaypark.cz. Cena vstupného 
do Runway Parku je v pondělí a čtvrtek pro 
dospělé 140 Kč, pro děti ve věku 3 až 15 let 
90 Kč a rodinné vstupné (dva dospělí a dvě 
děti) je za 350 Kč. Od pátku do neděle, tedy 
během víkendových programů, je vstupné 
pro dospělé za 180 Kč, pro děti ve věku 3 až 
15 let za 120 Kč a rodinné vstupné (dva do-
spělí a dvě děti) za 450 Kč. 

OTeVírAcí	DOBA	rUNwAY	PArKU:

Po a Čt – pouze výstavní část 
od 14.00 hod. do 18.00 hod.
Pá – výstavní část se zábavním programem 
– od 14.00 hod. do 20.00 hod.
So a Ne – výstavní část se zábavním pro-
gramem – od 10.00 hod. do 18.00 hod. 
 l

Runway Park přímo na letištní dráze 

Poslední�rozloučení��
Poslední	rozloučení	s	paní	
Václavou	Stárkovou,	která	
zemřela	ve	věku	nedo-
žitých	90	let	dne	14.	3.	
2020,	proběhne	v	pátek		
4.	září	2020	v	16	hodin	
v	Husově	sboru	církve	

československé	husitské.		 l

Mám�rád�Roztoky��
Jsem	pyšný	na	to,	že	jsem	v	tomto	
městě	žil	a	vyrůstal,	chodil	do	školy.	
Osud	mne	zavál	z	pracovních	důvodů	
na	sever	Čech.	Jezdím	sem	pravidelně,	
abych	ošetřil	zahradu	okolo	domu,	kte-
rý	vybudovali	moji	rodiče.	Mám	velikou	
radost	z	toho,	jak	roztoky	vypadají	
v	současné	době	od	začátku	funkce	
starosty	pana	Jakoba.	V	současné	
uspěchané	době	si	málokterý	roztočan	
uvědomuje,	v	jak	krásném	městě	bydlí.	
Když	jdu	na	procházku	po	roztokách,	
tak	se	mi	moc	líbí	upravené	ulice,	ošet-
řená	zeleň	a	mnoho	květinových	záho-
nů.	Je	vidět,	že	na	radnici	sedí	člověk	
s	velkým	srdcem	pro	tuto	obec.	Je	to	
správný	starosta	na	svém	místě.	Už	se	
těším,	až	přijde	důchod	a	já	se	do	toho	
domu	a	do	roztok	vrátím.		 l

Adam�Simandl

iNzerce

MĚSTO ROZTOKY

zvou občany všech věkových skupin na

DEN SENIORŮ 
Neděle 30. srpna 2020 od 14 hodin

 

Program:

14:00  Písničky pro pamětníky

                                               Vlaďka a Jaroslav Drdovi 

15:30   

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

 

 měření tlaku, cukru, saturace kyslíku,  

Občerstvení: pizza, káva všeho druhu, pivo, limo, víno, zákusky

          Roztočtí senioři konzumace zdarma 

   a sociální a zdravotní komise rady města

Pražské pověsti - 
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila

hra petanque s radami instruktora Petra Fuksy

           
           Vytoupení sboru Roztocké děti - lidové písničky 

a

Vás zvou na přednášku

Co prožíváme s dětmi 
na prahu dospělost i

·         Co bych neměl/-a přehlédnout u svého dítěte.

·         Co přináší dospívání ve škole v rodině.

·         Naše očekávání a realita.

17. 9. 2020 od 17.30 

v městské knihovně,
Jungmannova 966

Lektorka: Mgr. Lucie Součková

Vstup volný
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Auta�a�mašiny
Soubor hraček zahrnující zejména autíčka 
a v menší míře vláčky se podařilo vystavit 
díky sbírce soukromého sběratele Ladislava 
Suchánka. Vystaven je pouze výběr z  roz-
sáhlého souboru. Vymezujícím rámcem je 
československá produkce od  50. do  80. let 
20. století. 

Zastoupeni jsou významní výrobci dané 
doby, jako Igra, Igla Ites, Směr, Merkur 
a další. Podoba hraček odráží velmi přesně 
výrobní možnosti, na výstavě se můžete se-
známit s hračkami z bakelitu, plastu a ple-
chu. Právě plechové hračky působí velmi 
autenticky vzhledem ke svým předobrazům, 
bakelitová autíčka pak překvapivě ladně.

Na  výstavě si zřejmě každý, kdo prožil 
alespoň část dětství v  tomto období, 
připomene některou z již pozapomenu-
tých hraček. Prostor je ale určen i  dě-
tem, pro které je připraven zábavný her-
ní koutek.

Výstava je otevřena od  18. července 
2020 do 31. ledna 2021.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

 ➔
iNzerce

 

18. 7. 2020 – 31. 1. 2021

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Československá produkce hraček 50. až 80. let 20. století

Tatra 603 s ovládáním na kabel, Ites, 60. léta 20. století Antonie Talacková a Igor Bareš v představení Jenom život
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Výstava představuje na  pozadí původní 
české i  světové autorské literární tvorby 
pro děti a mládež dětskou literaturu jako 
kouzelný svět fantazie. Ambicí není věrný 
literárněhistorický obraz, ale spíše před-
stavit svět knih pro děti od minulých stale-
tí a desetiletí do současnosti a dále knihy, 
které byly důležité třeba pro jednu čtenář-
skou generaci, a nové zajímavé tituly. Cí-
lem je, aby výstava plná her, aktivit a krea-
tivních činností podněcovala pomocí 
odkazů na oblíbené či méně známé hrdiny 
a příběhy k lásce ke čtení, objevování a po-
znání. 

Žánrová struktura tvoří základní kon-
cepci výstavního projektu. Podstatou je, 
aby se dětský čtenář dokázal lépe oriento-

vat v oblasti literatury. Výstava připomí-
ná opakovaně vydávaná díla, ke  kterým 
se vracejí další a další generace čtenářů, 
ale také současnou literaturu pro děti 
a mládež. 

Výstava je zaměřena primárně na  dět-
ského návštěvníka, ale také na  rodiče 
a  prarodiče, kteří zde jistě naleznou ales-
poň jednu knihu, která je v dětství prová-
zela. Výstava by měla fungovat jako místo, 
kde si budou společně číst, hrát a  tvořit, 
kde se budou od  sebe navzájem učit, kde 
bude možné volně a  přirozeně přecházet 
hranici mezi světem dětí a dospělých. Pro-
střednictvím knih, příběhů, obrazů a  her 
chceme propojovat historii se současností, 
fantazii s  realitou, děti se starší generací 

i mezi sebou navzájem. Chceme vybudovat 
prostor, kde se budou návštěvníci cítit té-
měř jako doma a kde se knihy a radost ze 
čtení opět stanou přirozenou součástí běž-
ného života každé rodiny. 

Výstava vznikla ve spolupráci s Dětským 
muzeem Moravského zemského muzea 
(zde byla uvedena pod názvem Analfabeta 
Negramotná a  další hrdinové z  knih), 
od  kterého jsme převzali koncept výstavy 
a vybrané interaktivní prvky. Některé pů-
vodní nápady jsme upravili a dále rozvinu-
li. Na  vizuální podobě prostoru se podílí 
výtvarnice Barka Zichová, která mj. spolu-
pracuje s Divadlem bratří Formanů. Další 
interaktivní prvky pro děti vytvořily děti 
samotné – studenti oboru Tvorba 

Jenom�život
V  rámci Středočeského kulturního léta 
je připraveno další představení pod ši-
rým nebem. Bystrá komedie Veronique 
Olmi se špičkovými dialogy dává vynik-
nout dvěma hereckým osobnostem. 
Manželé Igor Bareš a Antonie Talacková 
se potkávají na jednom jevišti, kde roze-
hrají napínavý příběh o  jednom setkání 

„po  letech“. Sam a  Marion totiž bývali 
manželé.
Je večer a  do  Marionina bytu nečekaně 
vpadne promoklý a  zraněný Sam, více 
než deset let se neviděli. Počáteční sta-
rost o Samovo zdraví i fascinující setkání 
po takové době rychle vystřídá hašteření 
těch dvou, které zřejmě kdysi bylo důvo-
dem k jejich rozchodu. Celý tento příběh 

ale končí naprosto dojemným, až bizar-
ním happy endem.

Představení Jenom život se koná v úte-
rý 4. srpna 2020 od 20 hodin v zámeckém 
parku.

A ještě jedna důležitá informace: kavár-
na v zámeckém parku je opět otevřena.  l

Markéta�Urfusová
Středočeské	muzeum	v	roztokách	u	Prahy

Ještě jednu stránku, prosím... hravá výstava o dětské knize 

iNzerce
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Zveme Vás na mexickou kuchyni, víkendové speciality, čerstvé lisované ovocné šťávy, 
příjemné a poklidné posezení v jedinečném přírodním stínu pod korunami stromů,  

pronájem grillu pro rodinné oslavy i společenské akce.

Více informací na našem facebooku:  
Food Truck U Lukáše,  

nebo na  
Google maps

Těšíme se na Vás

Food truck U LUKÁŠE
Nově otevřené občerstvení  

u přívozu v dolních Roztokách.

pro děti na  Střední uměleckoprůmyslové 
škole, Praha 3. 

Na výstavě dále spolupracujeme s Měst-
skou knihovnou v  Praze, Středočeskou 
vědeckou knihovnou v  Kladně, Národ-

ním pedagogickým muzeem a knihovnou 
J. A. Komenského, městem Roztoky, 
Městskou knihovnou Roztoky, vybranými 
nakladatelstvími (např. Nakladatelství 
Crew, s. r. o.) a dalšími. 

Výstava Ještě jednu stránku, prosím... 
hravá výstava o dětské knize se koná od   
27. května do 27. září 2020 ve Středočes-
kém muzeu v Roztokách u Prahy.  l

Markéta�Urfusová

BeLeTrie

Backman, F., Úzkosti a jejich lidé
Moyes, J., Schovej mě v dešti
Jacobs, A., Kavárna u Anděla – nová doba 
Lippincott, R., Pět kroků od sebe
Niedl, F., Já, rytíř 
Hájíček, J., Plachetnice na vinětách
Lamballe, M.,  Hortenziová zahrada

DeTeKTiVKY

Penny, L., Břicho nestvůry
Carter, C., Nenávist

May, P., Karanténa
Kallentoft, M., Lovci ohně

PrO	DěTi	A	MLáDeŽ

Kessler, L., Emily Vichrná a pirátský princ
Bula, O., Jedlička se narodila 
Zappia, F., Eliza a její nestvůry
Rina, L., Kroniky prachu 

NAUČNá

Šlachta, R., Třicet let pod přísahou 
Bidlová, J., Cesty za vínem po Evropě

Jon, M., Úchvatné světové automobilové 
a motorkářské trasy

LeTNí	OTeVírAcí	DOBA	(1.	7.–31.	8.):

Po: 12–18
Út:   9–15
St: ZAVŘENO 
Čt: 12–17
Pá: ZAVŘENO 

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

Tereza�Náhlovská�

Městská knihovna informuje
Nabízíme	vám	výběr	z	novinek,	zapsaných	do	fondu	městské	
knihovny	během	měsíce	června	2020.

Cestujete rádi po českých hradech a zám-
cích? A víte, že jejich podoba se v průběhu 
času měnila mnohdy až k  nepoznání? 
Znáte třeba tvář snad nejznámějšího čes-
kého hradu Karlštejna před tím, než mu 
architekt a  restaurátor Josef Mocker v  le-
tech 1887–1905 vtiskl dnešní novogotic-
kou podobu? Že ne? Přijďte se podívat 
k nám do muzea a na cestě časem s uměl-
cem a duchovním Janem Antonínem Ve-

nutem poznáte, jak vypadala vaše oblíbená 
místa ve  středních Čechách na  přelomu 
18. a  19. století. Spatříte hrady, zámky, 
města a  krajinu Venutovýma očima, tak 
jak je vyobrazil na  svých prázdninových  
a pracovních cestách po farnostech, vika-
riátech a děkanstvích. 

Soubor jeho 398 akvarelů ze všech koutů 
Čech je dnes uložen v  Rakouské národní 
knihovně a  je neocenitelným topografic-

kým a  historickým pramenem. Na  vedu-
tách uložených ve Vídni Venuto vyobrazil 
40 hradů, 60 zřícenin, více než 200 zámků, 
20 tvrzí, přes 450 kostelů, 60 klášterů,  
170 měst a obcí a přibližně 80 vesnic. Ně-
která z míst bychom dnes už možná nepo-
znali, z jiných zase zbyly jen obvodové zdi. 
Ale jsou místa, která zubu času odolávají 
a jako němí svědci pozorují život plynoucí 
okolo nich s nezměněnou tváří.  

Cesta časem s umělcem Janem Antonínem Venutem 1746–1833 

iNzerce
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A víte, že v  Roztockém háji a  na  přilehlé 
stráni svažující se k Vltavě, v těsném sou-
sedství bývalé restaurace Na Háji a anglic-
kého parku, měl být ve 20. letech 20. století, 
dle přání tehdejšího majitele panství Václa-
va Práška, vystavěn rozsáhlý lázeňský areál 
se dvěma grandhotely? Situační plán počí-
tal i  s několika desítkami stavebních míst 
podél staré silnice na Prahu. Projekt nebyl 
realizován...

Realizace se ale dočkal návrh velkorysé 
zahrady Anny Menzelové (čp. 119) se za-
hradním domkem, tenisovým kurtem, 
travnatým parterem a  okrasnými záhony, 

který si majitelé objednali od  věhlasných 
pražských architektů Josefa a  Matěje Ble-
chových v  roce 1905. Na  tomto místě se 
můžete zastavit i dnes, nese název městský 
park či Svojsíkovy sady. Při důkladnější 
prohlídce narazíte na ruiny skleníku nebo 
na původní zděné oplocení zahrady, které 
je zčásti funkční i dnes.

K  výstavě V  zahradách Tichého údolí 
jsou připraveny komentované procházky 
s  autorkou Alicí Frydrychovou, které se 
konají 8. září 2020 od 18 hodin a 4. října 
2020 od 16 hodin. Zahájení je vždy v za-
hradě Braunerova mlýna.

Výstava je volně přístupná do 1. listopa-
du 2020.

  l

Marcela�Šášinková

Komentované procházky k výstavě V zahradách Tichého údolí 
zahrady	byly	bezpochyby	nedílnou	součástí	letních	vil,	
v	mnohých	se	ještě	dnes	skrývají	historické	altány	či	
skleníky,	rostou	původní	stromy	a	v	trávě	lze	rozeznat	
fragmenty	starých	cest…	

Srdečně vás zveme na  výstavu akvarelů 
a  skic „Jan Antonín Venuto 1746–1833. 
Půvab krajiny středních Čech na přelomu 
18. a 19. století“, která vás zavede do minu-
losti, kdy světu ještě nevládly moderní 

technologie a čas plynul pomaleji než dnes. 
Do minulosti, kdy opuštěná místa oplývala 
životem a k hradům místo asfaltových sil-
nic vedly tiché lesní pěšinky.

  l

Barbora�Bursíková
Středočeské	muzeum		
v	roztokách	u	Prahy

iNzerce

Pohled do zahrady Menzelovy vily, 1907 (SM) 
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13.	5.	–	1.	11. V	zahradách	Tichého	údolí	–	výstava	je	instalovaná		
na	zahradě	Braunerova	mlýna,	komentované	vycházky.	

zahrada	Braunerova	mlýna,	
riegrova	čp.	5

27.	5.	–	27.	9. Ještě	jednu	stránku,	prosím	–	hravá	výstava	o	dětské	knize.	 Středočeské	muzeum,		
roztoky

20.	5.	–	18.	10.	 Jan	Antonín	Venuto.	Půvab	krajiny	středních	Čech		
na	přelomu	18.	a	19.	století	–	výstava.	

Středočeské	muzeum,		
roztoky

18.	7.	–	31.	1.	
2021 Auta	a	mašiny	–	výstava.	 Středočeské	muzeum,		

roztoky

27.	7.
Po

cirkus	pod	širým	nebem	–	letní	vícedenní	workshop.		
více	na	www.roztoc.cz	 Sdružení	roztoč

4.	8.
Út

Jenom	život	-	divadelní	představení.	
Účinkují:	Antonie	Talacková	a	igor	Bareš		
Od	20.00	hod.

zámecký	park

8.	8.
So

Letní	minizámeček	–	hudební	zážitek	uprostřed	léta.	
Vstupné	100	Kč,	děti	zdarma.		
Od	16.00	hod.

Středočeské	muzeum,		
roztoky

21.	8.
Pá

14.	ročník	dobytí	vrchu	Řivnáč	–	sraz	od	17.00	hod		
u	restaurace	La	Stella

u	restaurace	La	Stella,		
hřiště	Žalov

22.	8.
So

Spolufest	2020	–	festival	zaměřený	na	zdravý	životní	styl		
(přednášky,	hudba,	workshopy)

Středočeské	muzeum,		
roztoky

30.	8.
Ne Den	seniorů	–	kulturní	program	pro	seniory nám.	5.	května		

(před	budovou	MÚ)

3.	9.
Čt Letní	kino	–	bude	upřesněno Hřiště	TJ	Sokol		

roztoky

6.	9.
Ne

Design	lock	–	design	and	hand	made	market.		
Od	10.00	do	17.00	hod. zámek,	roztoky

8.	9.
Út

Komentovaná	procházka	k	výstavě	V	zahradách	Tichého	údolí.	
Od	18	hod.

Středočeské	muzeum,		
roztoky

12.	9.
So

Malířský	plenér	v	zahradě	zdenky	Braunerové	–		
celodenní	kurz	akvarelu.		
Od	10.00	do	16.30	hod.

Středočeské	muzeum,			
roztoky

12.	9.
So Bleší	trh Tyršovo	náměstí,		

roztoky

16.	9.
St

Slavnostní	otevření	vily	čp.	125.		
Od	16.00	hod.

vila	v	Tichém	údolí	čp.125,	
roztoky

18.	9.
Pá

Svatoludmilská	pouť	na	Levém	Hradci,
řeckokatolická	bohoslužba	v	19.00	hod.

kostel	sv.	Klimenta,			
Levý	Hradec

19.	9.
So

Svatoludmilská	pouť	na	Levém	Hradci
Slavnostní	mše	v	10.00	hod. louka	před	kostelem

20.	9.
Ne

Koncert	Svátky	hudby	–	Jan	Mráček	–	housle,		
Karel	Untermüller	–	viola	a	FKO.		
Od	17.00	hod.

Středočeské	muzeum,		
roztoky
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Rodičovská�kavárna
Pravidelná setkávání rodičů,  
pedagogů, speciálních pedagogů,  
asistentů pedagoga a dalších hostů.

V	roztokách	je	mnoho	dětí	se	spe-	
ciálními	vzdělávacími	potřebami,	s	růz-
nými	„DYS“,	ADHD,	ADD,	s	poruchami	
autistického	spektra,	dětí	nadaných,	
ale	i	těch,	které	mají	zdravotní	či	so-	
ciální	problémy,	nebo	jen	třeba	trochu	
vybočují	z	řady.	rodiče	těchto	dětí	si	
někdy	mohou	připadat	ztracení,	nemají	
si	o	tom	s	kým	promluvit	nebo	nevědí,	
kde	získat	relevantní	informace.	Může	
váznout	i	komunikace	se	školou.

rodičovská	kavárna	by	proto	měla	
být	místem,	kde	se	jednak	rodiče	sa-
motní	mohou	podělit	o	své	zkušenosti,	
vzájemně	si	vypomoci	a	poradit	si,	ale	
i	prostorem	pro	neformální	setkávání	
rodičů	s	pedagogy,	speciálními	pedago-
gy,	asistentkami	a	hosty	odborníky.	

Kavárna	by	měla	mít	příjemnou	nefor-
mální	atmosféru	a	umožnit	tak	otevře-
nost,	respekt	a	partnerství.	Komuni-
kace	mezi	rodinou	a	školou	je	důležitá	
pro	vzájemné	pochopení	a	spolupráci,	
děti	pak	mívají	lepší	výsledky	a	snižuje	
se	i	výskyt	problémového	chování.	

rodičovská	kavárna	vzniká	z	iniciativy	
rodičů	a	vedení	města,	s	podporou	ve-
dení	zŠzB	i	MŠ	v	roztokách	a	ve	spolu-
práci	s	PPP	Lexik.

RODIČOVSKÁ KAVÁRNA
n setkávání,	sdílení	a	spolupráce

n podpora	a	pomoc	pří	hledání	řešení

n vzdělávání	a	osvěta

Setkávání	rodičů	dětí,	které	ve	škole	
(či	školce)	potřebují	individuální	
přístup	či	podpůrná	opatření,	např.	
individuální	učební	plán	(iVP),	asistenta	
pedagoga	a	další

Sdílení	problémů	a	zkušeností

Spolupráce	se	školou,	vedením	školy,	
pedagogy,	asistenty	pedagoga,	psycho-
logy,	výchovnými	poradci,	pedagogic-
kou	poradnou	Lexik

Podpora a pomoc při hledání řešení 
problémů	na	základě	spolupráce

Vzdělávání a osvěta	o	dané	proble-
matice,	semináře,	kurzy	dle	zájmu	
a	potřeby

První setkání se uskuteční v kavárně 
Koroze (Nerudova ul.) v úterý 22. září 
2020 od 18 hodin.

Kontakt:		
rodicovska.kavarna@gmail.com

  l

za	rodiče:	
Ing.�Andrea�Pištěková

za	vedení	města	roztoky:	
Vladimíra�Drdová�

radní	pro	školství	a	sociální	věci

	

Prázdninové radovánky jsou v plném běhu 
a my se těšíme na vaše děti na  týdenních 
příměstských táborech, které letos spouští-
me v srpnu v tomto pořadí: 
n od 10. 8. – RC FreeRide Land s Jakubem 
Malčánkem a Tomášem Voborským,
n od 17. 8. – Malý objevitel s Martinou De-
nemarkovou a Veronikou Vondráčkovou,
n od 24. 8. – Prázdninové ARTE setkávání 
se Simonou Jetmarovou.

Školní�rok�2020/2021
Zápis proběhne v  pondělí 31. 8. (14.00–
18.00) a v úterý 1. 9. (8.00–14.00). Zastavte 
se osobně nebo pošlete přihlášku na 
info@lexik.cz
Nový školní rok zahájíme 14. 9.

Tradiční�nabídka�
vzdělávacího�centra�Lexik�
n Jazykové kurzy pro děti i dospělé – fran-
couzština, španělština, ruština, angličtina, 
němčina, japonština (individuální i skupi-
nová výuka)
n Individuální doučování ke školním před-
mětům 
n Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 
na víceletá gymnázia, střední školy, k ma-
turitním zkouškám
n Individuální logopedie s Martinou Bür-
gerovou
n Čeština pro cizince s Vandou Melicharovou

cYKLUS	PrO	ŽeNY	S	LeNKOU	ŠVecO-
VOU	A	MArTiNOU	DeNeMArKOVOU

Na  základě pozitivních ohlasů otevíráme 
další Cyklus Jak si uklidit svůj život. Ter-
mín bude upřesněn.

GrAFOMOTOriKA	PrO	PŘeDŠKOLáKY	
S	MArTiNOU	BürGerOVOU

Předpokladem úspěšného psaní je správný 
úchop psacího náčiní a určitá úroveň vývoje 
grafomotoriky. Grafomotorika patří mezi 
kritéria pro posuzování školní zralosti dítěte.

LOGOPOVíDáNí	S	MArTiNOU	BürGe-
rOVOU

Cílem kroužku je hravou a zábavnou for-
mou dětem předškolního věku pomoci 
překonávat jejich jazykové obtíže, rozvíjet 
komunikační schopnosti a jejich osobnost.

Novinky
weBiNáŘe	Se	ŠárKOU	SMíTKOVOU

12 témat z oblasti specifických poruch uče-
ní, logopedie a dalších témat speciální pe-
dagogiky.

MeDiAČNí	DOPOLeDNe		
S	FOScOU	Di	GABrieLe	V	ANGLiČTiNě

reSiLieNce,	HOw	TO	BALANce		
YOUr	STreNGHTS

Zhruba a laicky řečeno, je resilience schop-
nost adaptovat se na změny, bez újmy je-
dince na psychickém zdraví, umění zdravě 
reagovat na stres. Je tato schopnost vroze-
ná, nebo teprve tréninkem tuto dovednost 
získáme?

DOPOLeDNe	S	MeDiTAcí		
S	MArTiNOU	DeNeMArKOVOU

Meditace a  relaxace přispívají ke  zdraví 
mysli i těla, pomáhají nám lépe se soustře-
dit a  vyrovnávat se s  každodenními těž-
kostmi, zbavit se úzkostí, podporují uzdra-
vující procesy v  těle, přispívají k  lepšímu 
poznání sebe sama a  rozvíjejí představi-
vost.
Ochutnávka relaxačních a  meditačních 
technik – 2 dopoledne.
Prohloubení meditací – 10 setkání.

ArTeSeTKáVáNí	Se	SiMONOU	
JeTMArOVOU

Arteterapie přispívá k  harmonizaci a  roz-
voji osobnosti dítěte. Jedná se o  výtvarně 
léčebné tvoření, při kterém dochází k uvol-
nění napětí a úzkosti, rozvoji představivosti 
a  fantazie, kreativity. Pomocí arteterapeu-
tických metod se zdokonaluje komunikace 
s  ostatními, vyjadřování vlastních myšle-
nek, názorů a pocitů. Pro děti 1. stupně ZŠ.

NěMČiNA	PrO	STUDeNTY	S	NeJrůz-
NěJŠíMi	SPeciáLNíMi	POTŘeBAMi	
S	VANDOU	MeLicHArOVOU

Co�pro�vás�připravujeme�
v�Insignis
n Chůva jako profese 19. 9. – 21. 11. 2020 
(e-learning)
n Asistent pedagoga 5. 9. 2020 – 30. 1. 2021 
(e-learning)
n První pomoc dětem – jednodenní kurz 
19. 9. 2020
n Péče o seniory – nový e-learningový kurz 
– termín bude upřesněn

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

Blanka�Pekárková
koordinátorka	Lexik	a	insignis

Prázdniny a školní rok
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avárna trochu jinak

semináře | oslavy | workshopy | eventy

dort palačinky pirožkykáva

limonáda kůkís

kroasán sendvič

čajkyš víno čokoláda

Nerudova 452, Roztoky u Prahy kavarnakoroze

Kavárna    oroze
otevírá 1. září 2020
Hledáme posily do našeho týmu!

Jsi šikovný barista nebo kreativní pekař/kuchař?

Kontaktuj nás na 724 790 183
nebo na info@k-kavarna.cz

Díky zejména za  krásné vedení dětí při 
výuce, zpívání s dětmi na Levém Hradci 
při pietních akcích k připomenutí trans-
portu smrti, za podporu sportu a vzdělá-
vání učitelů v atletice, fotbalu, basketba-
lu a  také za  brilantní zvládnutí nelehké 
organizace přestavby školní budovy 
v  Žalově. Je to jen malá část věcí, které 

paní zástupkyně zvládla a  měla za  ně 
zodpovědnost.

Je pro mě překvapením, že ačkoli se 
na  pracovním trhu nedostává kvalitních 
učitelů, nejsou schopni škola a  zřizovatel 
udržet (a tady si trochu sypu popel na hla-
vu i já coby zástupce zřizovatele ve školské 
radě) tak kvalitního pedagoga a  člověka. 

Pokud se to takto povede dál, snad se jed-
noho dne neobjeví na škole nápis: Poslední 
ať zhasne...

Nerad bych poděkování zanášel smut-
kem, ale rozhodně ještě jednou poslal 
za nás (věřím, že i za velké množství roz-
tockých rodičů) obrovské díky paní Ku-
bánkové za  vše, co pro Roztoky udělala. 
Přeji paní zástupkyni vše nejlepší v  další 
profesní kariéře a práci s naší mládeží.

  l

Mgr.�Martin�Matas�
člen	rady	školy

Poděkování paní zástupkyni Kubánkové
Na	červnovém	jednání	rady	školy	jsem	dostal	informaci,	
že	školu	v	roztokách	opouští	paní	zástupkyně	Kubánková.	
Jelikož	patřila	mezi	nejlepší	a	nejschopnější	pedagogy,	rád	
bych	jí	touto	formou	poděkoval.	

n HODINOVÝ MANŽEL – 
tel. 723 424 701

n Rodina se dvěma dětmi hledá nový do-
mov ve vysněné lokalitě Roztoky u Prahy. 
Koupíme dům se zahradou, i  starší, pří-
padně k rekonstrukci. Financování zajiště-
no. Na odpověď se těší Martin, Eva, Bára 

a Janík, tel. 739 546 523, 
e-mail: kdedomovnas@gmail.com

n Pronajmu byt 2+1, Masarykova ulice, 
Roztoky. Tel. 602 210 676

n Přijmeme řidiče na plný úvazek pro roz-
voz pečiva. Přijmeme pekaře/ku i  na  za-

učení do pekárny (Roztoky). 
Tel. 602 210 676

n Prodám dětskou ¾ klasickou kytaru 
Oscar Schmidt. Cena 1300 Kč je včetně ny-
lonového pouzdra. 
Tel. 607 871 250
  l

Řádková inzerce

iNzerce

PŘIJMEME PRACOVNÍ SÍLU NA
ÚKLID NA PLNÝ PRACOVNÍ

ÚVAZEK
/ OD ZÁŘÍ 2020 /

KONTAKT :  724 772 290, 737 022 237
MŠ PŘEMYSLOVSKÁ 1193,ROZTOKY
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www.superpneu.cz www.autohouser.cz
Prodej pneu a disků za internetové ceny!

PNEUSERVIS: +420 220 911 128  |  AUTOSERVIS:  +420 233 910 042  |  PRODEJNA: +420 220 515 853

PŘIPRAVTE SE NA LÉTO!
Kompletní servis autoklimatizací,
servis, opravy, plnění, dezinfekce.

Objednání servisu klimatizace: 

Miroslav Vejbora +420 731 862 462
Tomáš Pražák +420 603 172 954
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