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POZOR ZAČÍNÁME 15.10. 2018

NEKUPUJTE LYŽE !!!
PŮJČTE SI JE NA CELOU SEZÓNU !!!
VRACÍTE AŽ 30.4.2019

Cena platí při zapůjčení od 15.10. do 16.11. 2019
Vybavení

Dětské lyže

Dospělé lyže, SNB

Běžky

Kompletní set

1299,-

1299,-

1299,-

Samostatné lyže

1200,-

1200,-

1250,-

Helma

200,-

200,-

–

Kauce

1500,-

1500,-

1500,-

Cena platí od 17.11. – 17.12. 2018
Vybavení

Dětské lyže

Dospělé lyže, SNB

Běžky

Kompletní set

1499,-

1499,-

1499,-

Samostatné lyže

1350,-

1350,-

1350,-

Helma

200,-

200,-

–

Kauce

1500,-

1500,-

1500,-

Cena platí od 17.12. – 17.1. 2019
Vybavení

Dětské lyže

Dospělé lyže, SNB

Běžky

Kompletní set

1590,-

1690,-

1690,-

Samostatné lyže

1450,-

1550,-

1590,-

Helma

200,-

200,-

–

Kauce

1500,-

1500,-

1500,-

Ke každé soupravě dostávate automaticky potvrzení o seřízení lyžařského vázání ZDARMA.

POZOR! NOVÁ
ADRESA.
POZOR!
NOVÁ ADRESA:
Nově nás najdete v prodejně jízdních kol 50 m od nyní již bývalé půjčovny,

Internacionální 1231/8, Praha 6 165 00, Tel.: 220 920 014 - infolinka, 775 085 151 - obchod a půjčovna

EMAIL: SERVIS@CYKLOADAM.CZ, WWW.SKIADAM.CZ
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HISTORIE MĚSTA

Hotel SAKURA v Tichém údolí, kolaudován v roce 1929

Co vlastně budeme slavit
28. října? | S. Boloňský

Podtrženo, sečteno. Výsledku voleb se samozřejmě v tomto Odrazu věnujeme samostatně v rubrice Téma měsíce, přesto mi to
nedá, abych se nad fenoménem voleb a dění kolem nich aspoň
krátce také nepozastavil.
Úsilí o úspěch ve volbách je všeobecně chápáno jako boj
o moc. Ve skutečnosti by cílem volebního klání nemělo být
uchvátit moc a zdecimovat soupeře, ale přijmout největší díl
odpovědnosti za rozvoj města a přihlásit se dobrovolně k těžké
a nevděčné práci.
Důležitým faktorem pro další vývoj je chování k poraženému soupeři. Moudrý člověk netouží zašlapat protivníka do země. („Buď slušný k lidem, když jdeš nahoru; mohl
bys je potkat, až půjdeš dolů.“ – John Osborne)
Pokud si vítěz voleb váží sám sebe, měl by si vážit i opozice, neboť ji potřebuje. Jako
pojistku proti vlastní pýše, proti zhoubnému pocitu neomylnosti a neohrožení. Nesmí
opovrhovat návrhy jenom proto, že s nimi přišla opozice.
Na druhou stranu opozice by neměla chápat svou úlohu jako automatické křečovité
napadání kroků zvolené většiny za každou cenu, jak jsme mnohdy svědky. Jejím úkolem je hlídat možná pochybení a vytrvale nabízet alternativní řešení. A neměla by mít
problém s tím, podpořit dobré záměry.
Potenciál tohoto města není malý. Ale využít ho plně dokážeme jenom tehdy, když
se budeme všichni snažit pracovat v jeho prospěch – koalice, opozice, městský úřad
i veřejnost. („You may say I am dreamer – Můžete říct, že jsem snílek.“ – John Lennon,
l
Imagine.)


Jaroslav Drda
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, proběhly komunální volby a práce běží dál.
nového roku. Podrobné informace o přijímacím řízení se dozvíte v příštím vydání
Odrazu.

Regulační plán horní Žalov

Zastupitelstvo přijalo regulační plán
horní Žalov. Je již třetím regulačním plánem v pořadí. Podrobnější informaci se
dočtete v článku o zasedání posledního zastupitelstva dále v Odrazu.

Volby

Proběhly volby. Výsledky jsou podrobně
rozebrány dále v Odrazu.
Rád bych poděkoval všem, kteří přišli
k volbám. Rád bych také poděkoval všem
zastupitelům z minulého volebního období
za spolupráci. Všem novým zastupitelům
gratuluji a těším se na spolupráci.
Rozhodli jsme se pokračovat v osvědčené spolupráci mezi TOP 09 a nezávislými
pro Roztoky a Žalov a Sakurou – Starostové
a nezávislí. Koaliční smlouvu v tuto chvíli
projednáváme. O jejím obsahu vás budeme
l
informovat v dalším vydání Odrazu.
Srdečně zdraví
Interiér nové školky

Školka za úřadem

Jsem moc rád, že školka za úřadem byla
řádně zkolaudována. V tuto chvíli ji
zařizujeme vnitřním vybavením. Požádali

Jan Jakob

jsme o navýšení kapacity, což ještě několik
týdnů potrvá. S paní ředitelkou jsme se
dohodli, aby se všechno řádně stihlo
nachystat, že děti do ní začnou chodit od

starosta města Roztoky

Poslední zastupitelstvo před volbami
Na konci září se naposledy sešlo zastupitelstvo ve starém
složení.

Regulační plán Žalov

Asi nejzásadnějším bodem bylo vydání regulačního plánu horní Žalov. Tento regulační plán upravuje využití tří lokalit, které
jsou v Žalově a jsou podle územního plánu
zastavitelné. Jedná se o lokalitu zemníku,
která je největší z nich, prostor současných
stavebnin u křižovatky Lidické s Přemyslovskou ulicí a prostor za prvním vědeckotechnickým parkem. Podstatou regulace je
to, aby v těchto lokalitách nevyrostla nekoordinovaná výstavba. Proto regulační plán
nastavuje zejména limity zastavitelných
ploch a maximální výšky budoucích objektů. Příprava a projednání regulačního plánu trvaly několik let. Zastupitelstvo regu-

4

lační plán schválilo téměř jednomyslně.
Po již nedávno vydaných regulačních plánech pro Dubečnici a Tiché údolí se jedná
o třetí v řadě. Jako poslední nás čeká vydání regulačního plánu pro nezastavěnou
část Solník.

Vodohospodářská tématika

Zastupitelům byly prezentovány průběžné
výsledky měření na takzvaném Parshallově žlabu. Jedná se o měření množství
a kvality odpadní vody, která natéká ze
Suchdola a z Únětic (společně se Statenicemi) do naší čistírny odpadních vod. Zastupitelstvo schválilo pachtovné z pronájmu městských vodovodů a kanalizací pro

rok 2019. V neposlední řadě schválilo systém vyrovnání s výše zmíněnými obcemi
a městskou částí ohledně investice do kalové koncovky u čistírny odpadních vod.
Město Roztoky již před několika lety
na investici přispělo nemalou částkou
v řádu milionů korun, která se započetla
jako předplacené nájemné, díky čemuž
nedošlo k navýšení stočného pro občany.
Ostatní obce to odmítly, proto zastupitelstvo rozhodlo, že jim budou investované
prostředky rozpočítány právě do stočného.

Školství

Zastupitelstvo navštívily zástupkyně školy,
které informovaly o aktuální situaci ve škole. Na zastupitelstvu byl řešen i systém nájmů školních tělocvičen. Zastupitelstvo

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

INFORMACE Z RADNICE
schválilo kompenzaci zbývajícím sousedům školky v Palackého ulici.

zemků, jejichž záměry byly odsouhlaseny
na předchozím zasedání zastupitelstva.

Majetkoprávní
pozemkové záležitosti

Finanční otázky

Zastupitelstvo schválilo aktualizaci ceníku
směrnice pro prodej nemovitého majetku,
která reflektuje růst cen nemovitostí
na trhu. Byla schválena směna a prodej po-

Zastupitelstvo vzalo na vědomí čerpání
rozpočtu a přijalo navržená rozpočtová opatření. Také schválilo vyhlášku
o místních poplatcích. Na výši jednotlivých poplatků se pro příští rok nic nemění.

Poslední jednání rady města
Městská rada jednala naposledy krátce před volbami,
3. října 2018.
Rada kvitovala uspořádání prvního ročníku akce Design Lock a také akcí Středočeského muzea a školy spojených s novým
názvem naší školy. Rada schválila příspěvek na obě akce.
Radní vzali na vědomí právní stanovisko
a též názor silničního úřadu k obecně závazné vyhlášce o vyhrazeném parkování.
Hlasováním rada rozhodla, že v Roztokách
nebude možno předplácet si parkovací
místa na veřejném prostranství, s výjimkou držitelů průkazu ZTP.
Podrobně se městská rada zabývala pronájmy tělocvičny pro potřeby spolků. Rada
trvá na tom, že roztocké spolky mají při
pronájmech vždy přednost, a jako zřizovatel žádá RM školu, aby takto v budoucnu
postupovala. Teprve poté, co budou uspokojeny potřeby roztockých oddílů, sdružení atd., lze pronajímat prostory mimoroztockým zájemcům. V tom kontextu přijala
rada vzor smlouvy o využívání sportovišť
a vzala na vědomí seznam neziskových organizací, které jsou městem podporovány

a na které se vztahuje výše uvedené pravidlo. Seznam bude vyvěšen a průběžně doplňován.
Horkým tématem byl pastevní chov koní
v lokalitě Solník. Rada se – po četných stížnostech občanů – vyslovila nesouhlas se
stávajícím umístěním koňského výběhu.
Zároveň ale uložila vedení města, aby jednalo s majitelkou koní o jiných vhodných
pozemcích. (Zde uveďme, že jednání již
proběhla, byla oboustranně vstřícná a obě
strany mají vůli hledat pro koňský klub
jiný, odlehlejší a vhodnější pozemek.)
Městská rada dále schválila přesun finančních prostředků v kapitole zeleň, vícepráce v nově vybudované Braunerově ulici,
nákup cisternové zalévací nástavby pro
technické služby. Ta bude mít přídavné zařízení, které umožní v naší obci taktéž
drobně mlžit.
Rada pověřila vedením finančního odboru Markétu Skálovou, na dobu určitou.
Zabývala se uspokojivým auditem technických služeb, souhlasila s odměnou jejich

Poděkování

Děkuji všem zastupitelům za práci v zastupitelstvu v období let 2014 až 2018. S mnohými se těším na spolupráci v dalších čtyřech letech, s ostatními se budu v našem
l
krásném městě rád potkávat. 
Jan Jakob
starosta města Roztoky

řediteli a rovněž potvrdila výběrové řízení
na dodávku nového kompresoru pro městskou čističku.
Na řadu přišel i blok pronájmů, ve kterém rada mimo jiné odsouhlasila výpůjčku
pozemku v ulici Na Vyhlídce a umožnila
provozování autíčkové dráhy v tomto místě. Provoz bude mít přesná pravidla a bude
respektovat městské vyhlášky a potřeby
sousedů.
V zájmu co nejrychlejšího zahájení dostavby žalovské školy souhlasila rada s výjimkou při zadání projektové dokumentace na tuto stavbu. Na řadu dále přišly
zápisy z komisí, knihovní řád městské
knihovny, přidělení bytu v DPS a navýšení
kapacity školky ve Spěšného ulici
na 142 dětí (připomeňme, že pod tuto
školku spadá nová budova mateřské školy
l
v Palackého ulici). 
Tomáš Novotný

Chystáme elektronickou úřední desku
Někteří občané už možná zaznamenali, že na zdi městského
úřadu se objevila zvláštní obrazovka. Není to televizor, je
to elektronická úřední deska, která již brzy nahradí tradiční
prosklené vývěsky na oplocení úřadu. Odpadne tím zbytečné
papírování.
Elektronická úřední deska bude kromě obvyklých dokumentů
obsahovat i přístup na webové stránky města a do budoucna
pravděpodobně přibudou i další aplikace a informace.
Ovládání interaktivní desky se provádí dotykem na obrazovce
a je poměrně snadné. Zkušenosti z měst, které již elektronickou úřední desku provozují, ukazují, že občané včetně těch
dříve narozených se velmi rychle naučí desku ovládat.
Deska je zatím v testovacím provozu, neumožňuje ještě všechny funkce. O přesném datu jejího plnohodnotného spuštění
l
vás samozřejmě budeme informovat.
Mgr. Jaroslav Drda
tajemník

ŘÍJEN 2018
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INFORMACE Z RADNICE

Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky,
a to za období od 1. 9. do 4. 10. 2018:
n Dne 2. 9. oznámeny hlučné stavební prá-

ce v rodinném domě v ulici Opletalova
v době, kdy je to zakázáno obecně závaznou vyhláškou o regulaci hluku, tj. v neděli – hlídka na místo, najatý dělník seznámen s vyhláškou obce o zákazu hlučných
činností v neděli, práce ukončil, přestupek
vyřešen napomenutím.
n Dne 3. 9. asistence PČR při havárii autobusu (vyteklá nafta) a s tímto související
následnou dopravní nehodou na silnici
mezi Prahou a Roztoky – vyžádána HZS,
usměrňování dopravy, předáno PČR hl. m.
Prahy.
n Dne 3. 9. ve večerních hodinách oznámen tísňový signál z jednoho z bytů
v DPS – hlídka na místo, zjištěn pád z postele, vzhledem k bolestem nohy přivolána RZS, která zraněnou převezla do FN
Motol.
n Dne 4. 9. oznámeno volné pobíhání psa
v ulici V Solníkách, kterého oznamovatelka přivedla na MP Roztoky – pes umístěn
do záchytného kotce MP Roztoky, zjištěna
majitelka, které byl nalezený pes vydán
v pořádku, přestupek vyřešen uložením
blokové pokuty v příkazním řízení.
n Dne 6. 9. ve večerních hodinách oznámen konflikt mezi matkou a dcerou
v domě v ulici Na Panenské – hlídka
na místo, kvalifikováno jako podezření
z přestupku proti občanskému soužití spáchaného mezi příbuznými.
n Dne 10. 9. ve schránce důvěry MP nalezeny dvě peněženky s doklady a finanční
hotovostí – zjištěni majitelé, tito vyrozuměni a nalezené peněženky jim byly předány, majitel by touto cestou chtěl poděkovat
poctivému nálezci.
n Dne 10. 9. oznámena dopravní nehoda
dvou osobních vozidel se zraněním
na křižovatce ulic Obránců míru a 17. listopadu – výjezd na místo, na místě již sanitní vozidlo rychlé lékařské pomoci, které zraněnou řidičku jednoho z vozidel
převezlo do nemocničního zařízení FN
Motol, přivoláni policisté skupiny dopravních nehod PČR, kteří si po svém příjezdu
dopravní nehodu převzali k jejich realizaci, usměrňování provozu.
n Dne 10. 9. oznámen úraz na pravé ruce
při práci cirkulárce na pozemku domu
v ulici Nad Vltavou – výjezd na místo,
na místě již sanitní vozidlo rychlé lékařské
pomoci a lékař, po prvotním ošetření zraněný převezen na odd. plastické chirurgie
FN Vinohrady.
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n Dne 16. 9. oznámeno odcizení dálkového

n Dne

11. 9. v rámci hlídkové činnosti nalezena v prostoru za garážemi v ulici Masarykova černá skládka stavebního odpadu – zadokumentováno, provedeno místní
šetření, zjištěna osoba zodpovědná za tuto
černou skládku, kvalifikováno a šetřeno
jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku.
n Dne 11. 9. oznámeno, že po ulici Olbrachtova se pohybuje dezorientovaný, polonahý muž – výjezd na místo, nalezen
muž, který ležel na zemi a měl záchvat, dán
do stabilizované polohy a přivolána rychlá
lékařská pomoc, která se dostavila na místo, po provedeném ošetření na místě muž
převezen do nemocničního zařízení FN
Motol.
n Dne 13. 9. oznámen volně pobíhající pes
v ulici Jungmannova, který se připojil
k oznamovateli a tento ho dovedl na MP –
pes umístěn do záchytného kotce MP, následně zjištěn majitel, majiteli byl pes vydán
v pořádku, přestupek vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě.
n Dne 14. 9. v rámci hlídkové činnosti nalezeny v ulici Masarykova klíče od vozidla
tov. zn. Opel – nalezené klíče uloženy
na MP Roztoky, v následujících dnech zjištěn majitel, nalezené klíče majiteli vráceny.
n Dne 14. 9. ve večerních hodinách oznámeno, že v autobuse linky 359 na konečné
stanice Na Bělině je v autobusu podnapilý
muž, který nemůže vstát a není schopen
opustit autobus, řidič autobusu si s ním
neví rady a potřebuje odjet – výjezd
na místo, na místě zjištěn silně podnapilý
muž, vyveden z autobusu a odvezen
do místa bydliště, kde byl předán do domácí péče.
n Dne 15. 9. oznámeno, že v ulici Máchova
se delší dobu pohybuje dezorientovaná seniorka – výjezd na místo, provedeným šetřením zjištěno bydliště seniorky, předána
příbuzným.

ovládání na garážová vrata z nezajištěného
vozidla Škoda Octavia v garážovém stání
v ulici Lederova – výjezd na místo, na místě provedeno šetření, fotodokumentace,
kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti majetku.
n Dne 17. 9. oznámeno vzájemné napadání mezi řidiči vozidel na křižovatce ulic
Kostelní a Kroupka – výjezd na místo,
na místě již klid, provedeným šetřením
bylo zjištěno, že došlo k vzájemnému fyzickému napadení, kdy jedna z osob utrpěla poranění ruky, jež si vyžádalo lékařské ošetření na místě, na místo hlídka PČR
Libčice, která si věc převzala k další realizaci.
n Dne 19. 9. v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Jana Palacha odstavené vozidlo Škoda Pick up bez registračních značek – zadokumentováno, umístěna výzva
na vozidlo, oznámeno silničně-správnímu
úřadu při MÚ Roztoky.
n Dne 19. 9. oznámeno vloupání do sklepních kójí bytového domu v ulici Na Ostrohu – výjezd na místo, na místo vyžádána
hlídka PČR Libčice, která si věc na místě
převzala jako podezření z přečinu krádeže
vloupáním,
n Dne 20. 9. v rámci hlídkové činnosti
zjištěna na křižovatce ulic Lidická a Jiráskova havárie vozidla Škoda Rapid, kde
řidič tohoto vozidla nezvládl řízení a narazil do oplocení domu, ke zranění nedošlo, pouze materiální škoda – alkohol
orientační dechovou zkouškou vyloučen,
vyžádáni policisté skupiny dopravních
nehod PČR, kteří se dostavili na místo
k realizaci zadokumentování dopravní
nehody.
n Dne 20. 9. ve večerních hodinách žádost PČR o součinnost při pátrání po pohřešované osobě, která odešla z LDN
v Tichém údolí – ve spolupráci s PČR
provedena pátrací akce, osoba nalezena
za pomoci služebního psa PČR, předána
personálu LDN.
n Dne 20. 9. ve večerních hodinách oznámena osoba bez platného jízdního dokladu
ve vlakové soupravě osobního vlaku ČD
v železniční stanici Roztoky – výjezd
na místo, na místě kontaktoval hlídku průvodčí vlaku, jenž označil osobu, která neměla u sebe platný jízdní doklad, dělala
průvodčímu ve vlaku problémy a nechtěla
s ním komunikovat, tato osoba byla již
mimo vlakovou soupravu, zjištění totož-
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nosti osoby pasažéra, kvalifikováno jako
podezření z přestupku.
n Dne 22. 9. oznámeno narušení občanského soužití mezi bratrem a sestrou
na pozemku domu v ulici Wolkerova – výjezd na místo, na místě již klid, k napadení
nedošlo, pouze k nadávkám a vyhrožování,
kvalifikováno jako návrhový přestupek
proti občanskému soužití, zúčastněné osoby poučeny o dalším postupu.
n Dne 23. 9. v rámci hlídkové činnosti zjištěna havárie vozidla v k. o. Roztoky v místě
křižovatky U Váhy, kdy řidič vozidla nepřizpůsobil jízdu stavu a povrchu vozovky,
dostal smyk a po několika saltech s vozidlem skončil mimo vozovku v poli, řidiči
se nic nestalo (bez zranění), pouze škoda
na vozidle, alkohol orientační dechovou
zkouškou vyloučen.
n Dne 23. 9. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen klíč od vozidla tov. zn. BMW –
nalezený klíč od vozidla umístěn na MP
Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky.
n Dne 25. 9. oznámeno v ranních hodinách, že po ulici Masarykova se pohybuje
dezorientovaný senior který má na sobě
pouze pyžamo a chodí naboso – výjezd
na místo, v ulici Havlíčkova kontaktován
popisovaný dezorientovaný senior, bez dokladu totožnosti, který stále uváděl, že bydlí někde v Ústí nad Labem, provedena lustrace na základě od něho zjištěných
nacionále, tato osoba centrální evidencí
osob vůbec neprocházela, během zjišťování totožnosti osoby se ozval příbuzný dezorientované osoby, že postrádají svého
dědu, osoba předána příbuzným.
n Dne 25. 9. oznámeno vloupání do sklepních kójí bytového domu na Ostrohu v ulici Jungmannova s tím, že podezřelá osoba
by měla být ještě v prostorách sklepů tohoto domu – výjezd na místo, prohledány
sklepní prostory i prostor společné podzemní garáže s negativním výsledkem, při
prohlídce sklepních prostor zjištěno vloupání do sklepních kójí tohoto bytového
domu, na místo se dostavila hlídka PČR
Libčice, která si převzala věc k jejich realizaci jako podezření z trestného činu krádeže vloupáním.
n Dne 26. 9. ve schránce důvěry MP nalezena koženková peněženka s doklady – vyrozuměn majitel, majiteli nalezená peněženka s doklady předána, majitel by touto
cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 26. 9. ve schránce důvěry MP nalezena platební karta mBank – nalezená platební karta bude zaslána příslušnému bankovnímu ústavu.
n Dne 26. 9. ve schránce důvěry MP nalezena průkazka PID – nalezená průkazka
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PID zaslána na Dopravní podnik hl. města
Prahy, a. s.
n Dne 27. 9. oznámeno fyzické napadení
mezi bratrem a sestrou v domě v ulici Wolkerova – výjezd na místo, na místě již klid,
provedeným šetřením zjištěno, že došlo
u ženy k drobnému poranění v obličeji, její
bratr si stěžoval na bolest v oblasti břicha,
na místo přivoláno vozidlo rychlé lékařské
pomoci, které po ošetření na místě převezlo poškozenou i jejího bratra k ošetření
do FN Motol (asistence hlídky MP),
na místo též hlídka PČR Libčice, kvalifikováno a šetřeno jako přestupek proti občanskému soužití spáchaný mezi příbuznými.
n Dne 28. 9. oznámena vytékající voda
z vodovodního řádu na komunikaci ulice
Třebízského – vyrozuměn vedoucí SVAKu.
n Dne 28. 9. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu troubením vozidla v ulici Žirovnického – výjezd na místo,
provedeným šetřením zjištěna podezřelá
osoba, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku
a z přestupku proti občanskému soužití
(hrubá schválnost).
n Dne 30. 9. oznámeno napadení v bytě
domu v ulici Řachova – výjezd na místo,
na místo též hlídka PČR, na místě zjištěno,
že došlo k rodinné hádce a poté i k vzájemnému fyzickému napadení, kdy došlo
ke zranění dvou osob, na místo vozidlo
rychlé lékařské pomoci, zraněné osoby
převezeny do nemocničního zařízení FN
Motol (asistence hlídky MP), věc si na místě převzala PČR Libčice k jejich realizaci
jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.
n Dne 2. 9. ve večerních hodinách oznámen zraněný muž po pádu ze schodů před
restaurací Na Vrškách – výjezd na místo,
na místo též rychlá lékařská pomoc, zjištěna zraněná podnapilá osoba, která se zranila při pádu ze schodů při odchodu z restaurace, cizí zavinění provedeným
šetřením vyloučeno.
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky
můžete nalézt na webových stránkách MP
Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí,
obraťte se prosím buď osobní návštěvou,
nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 866 400) nebo
na Městskou policii Roztoky (tel.
602 666 458, 730 511 988 nebo 220 910 468,
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz).
l
Děkujeme předem za spolupráci. 
Petr Vevera

ved. str. MP Roztoky

Svoz tříděného odpadu
a úklid v Roztokách
Svoz tříděného odpadu v Roztokách
zajišťují pracovníci Technických služeb města Roztoky (TSM). Ve městě se
sbírá do kontejnerů pět komodit odpadů: papír, plasty, čiré a směsné sklo
a nápojové kartony. Kromě tohoto
sběru probíhá ještě 2krát v roce mobilní sběr kovů přímo od jednotlivých
domů. Na obsluhu odpadového hospodářství TSM využívají dvě posádky.
První posádka sváží tříděné odpady
v úterý a v pátek ze všech stanovišť.
Svoz odpadů z kontejnerů zajišťují
dvě vozidla TSM. Na jedno vozidlo
se nakládá papír a na druhé vozidlo
plasty. Kontejnery na papír a plast
se rychle plní, a proto na vybraných
stanovištích se papír a plasty stejným
způsobem svážejí i v pondělí. Během
těchto pravidelných svozů posádky
zjišťují naplněnost kontejnerů na sklo
a nápojové kartony. Plné kontejnery
s těmito odpady jsou následně sváženy.
Každá sebraná komodita odpadu se
sváží odděleně a k jejich smíchání
v žádném případě nedochází.
Druhá posádka v pondělí, úterý a pátek uklízí okolo kontejnerů, odpadkových košů a příkopů. Během úklidu
posádka doplňuje také sáčky u košů
na psí exkrementy.
Po vysypání odpadu ze zvonových
kontejnerů do kontejnerů určených
k přepravě se jednotlivé druhy sebraných odpadů odvážejí k recyklaci
firmám oprávněným k nakládání s odpady. Papír, plast a nápojové kartony
předávají TSM společnosti FCC Regios,
a. s., nápojové kartony Pražským
službám, a. s., a kovy firmě MIVO –
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY.
Za předání komodit papír, sklo, nápojové kartony a kovy získávají TSM
tržby. Současné ceny za tunu odpadu
jsou: papír 250 Kč, sklo 40 Kč, nápojové kartony 800 Kč a kovy 3000 Kč.
Za předání jedné tuny plastu TSM
platí 950 Kč.
Popis dalšího zpracování odpadů
po předání společnosti FCC Regios, a. s.,
byl popsán v čísle 12/2017 měsíčníku
Odraz (http://www.roztoky.cz/userfiles/file/odraz/odraz-12-17.pdf). 
l

Ladislav Zeman

Odbor správy a rozvoje města
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Triumf TOP 09 i občanských iniciativ a debakl levice
Hlavní výsledek komunálních voleb v Roztokách byl očekávatelný – svůj post jednoznačně obhájil starosta Jan Jakob. Pětatřicetiletý starosta povede město už ve třetím funkčním
období. Zároveň bude další čtyři roky pokračovat radniční dvojkoalice jeho TOP 09 s místním
sdružením Sakura.
Volby v Roztokách, jak už je „dobrým zvykem“, dopadly úplně jinak než ve zbytku
země. Možnost jít volit své zastupitele využilo 55 procent voličů, zatímco celostátní
průměr byl 44,5 procenta. Ale především –
znovu to jasně se ziskem 31 procent hlasů
vyhrála TOP 09. Tedy politická strana, která skoro všude mimo Prahu téměř přestala
existovat. Roztoky zůstávají její baštou,
i když před čtyřmi roky získala v komunálních volbách ještě víc, téměř 35 procent.
Tentokrát jednoduše s ústředním heslem
„pracujeme pro vás osm let“ postavila graficky povedenou kampaň na svých zkušenostech s řízením města. TOP 09 a nezávislí mají nově v jedenadvacetičlenném
zastupitelstvu sedm mandátů, o dva méně
než doposud.
Za volební skokanku se právem může
považovat Vladimíra Drdová, která před
čtyřmi roky kandidovala sama za sebe. Letos už jako dvojka na kandidátce vítězné
TOP 09 získala druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů.
Další odlišností proti celorepublikovému průměru je fakt, že nová hnutí, která
po celé zemi zaznamenávají úspěchy, v našem městě vůbec nepostavila kandidátky.
Babišovo hnutí ANO, alternativní Piráti
ani extrémistická Okamurova SPD nebyly
v nabídce voličům.
Druhé místo pro sestavu s názvem Společně pro Roztoky a Žalov je hlavním pře-

kvapením letošních voleb. Vždyť 22,3 procenta hlasů inkasovalo sdružení, které
vzniklo teprve letos na jaře. Založila ho
dosavadní místostarostka pro sociální oblast Marie Šlancarová, která ještě v minulých volbách kandidovala jako dvojka
za TOP 09.
Jenže během uplynulého funkčního období se nepohodli se starostou Jakobem,
Šlancarová tedy odešla a založila si vlastní
hnutí. Úspěšně se jí podařilo získat nejspíš
někdejší voliče Strany zelených, kteří v Roztokách před čtyřmi lety získali 19 procent
hlasů a skončili druzí. Letos ale kandidátku
do voleb vůbec nepostavili.
Do zastupitelstva se dostalo celkem pět
politických stran a hnutí, což je o dva subjekty méně než doposud. „Městský parlament“
tudíž nebude tak roztříštěný a po letech
v něm budou chybět dvě tradiční levicové
strany. Komunisté (4,2 procenta) a především sociální demokraté (1,9 procenta)
za sebou mají naprostý volební debakl.
Roztocká ČSSD jako by to vzdala už před
volbami, které jí ani nestály za sepsání volebního programu. Neměla ani pořádnou
kampaň. Jedna z mála věcí, kterou se voliči
o místní ČSSD dozvěděli, byla informace,
že jednička a dvojka na kandidátce mají
odlišné názory a jen málokdy se shodnou.
Právě nejednotu čeští voliči neodpouštějí.
Díky tomu si polepšili všichni další, kteří ve volbách uspěli. Sdružení Sakura coby

roztocká stálice kandidující nepřetržitě
od roku 1990 letos získalo takřka 20 procent hlasů, o pět procentních bodů víc než
minule. Na její kandidátku se po čtyřleté
pauze vrátil Stanislav Boloňský, otec zakladatel a někdejší starosta. A hned získal
za Sakuru nejvyšší počet preferenčních
hlasů.
O pár procent si polepšila také ODS, ale
čtvrté místo s 14,3 procenta hlasů je výsledek, jenž zřejmě zůstal za stranickými
ambicemi. Občanští demokraté přitom
na svou kandidátku přilákali řadu nových
jmen, ale kampaň postavená na hlavním
slibu „zrušme popelnicovou daň“ zkrátka
na lepší skóre nestačila.
Jako poslední se do zastupitelstva protlačilo nové místní hnutí Cesta pro město,
které svých 6,5 procenta proměnilo v jeden mandát pro Evu Sodomovou. Tohle
hnutí lze částečně považovat za nástupce
někdejší Kantorovy Volby pro město – jak
personálním obsazením, tak akcentem
na Žalov a Levý Hradec.
Výsledek voleb je samozřejmě možné
vyložit i ideologicky: tradiční politické
strany (pravicové TOP 09 a ODS) získaly
dohromady deset mandátů, zatímco
místní občanské iniciativy a aktivisté
mají dohromady křesel jedenáct (Společně, Sakura a Cesta).
l
Václav Dolejší

KDO ZÍSKAL NEJVÍC HLASŮ:
Jan
Jakob
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Drdová
Martin
Štifter
Marie
Dvořáková
Zdeněk
Richter
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Lídři stran
děkují

mandát více. Nepopíráme, že cíle jsme
měli ještě větší, ale takový je holt politický život. V Roztokách po volbách
velmi rychle vzniká koalice TOP 09
s hnutím SAKURA. Občanská demokratická strana bude pozornou opozicí
a nadále budeme pracovat pro město
a přicházet s vlastními pravicovými
a konstruktivními návrhy.
Děkujeme všem za přízeň a podporu.
Každý křížek pomohl.

Michal Hadraba a Tomáš Novotný jsou
připraveni pro obec pracovat ze všech sil.
Prosíme o podporu a trpělivost.

Mgr. Tomáš Novotný
místostarosta

Poděkování
Děkujeme, že jste přišli k volbám!
Obzvláště děkujeme, pokud jste volili
TOP 09 a nezávislé pro Roztoky a Žalov
nebo pokud jste podpořili křížky naše
kandidáty. Vaší podpory si velmi vážíme
a je pro nás velkým závazkem pro příští
čtyři roky.

Jan Jakob
za všechny kandidáty
TOP 09 a nezávislí pro
Roztoky a Žalov

Zastupitelé zvolení 
za Sakuru-STAN děkují
Děkujeme spoluobčanům, kteří nám, kandidátům (dnes zastupitelům) za Sakuru,
dali ve volbách svůj hlas. Vážíme si toho
převelice! Posílili jsme ze tří na pět mandátů. Snad to můžeme považovat za ocenění práce v uplynulém volebním období,
zcela určitě to je ale závazek a úkol
od vás voličů, které neodradily ani naše
modrofialové obličeje na volebních billboardech. Hleděli jste na ně předlouhých
šest týdnů... Zastupitelé Zuzana Sýkorová,
Stanislav Boloňský, Jaroslav Kubečka,

Poděkování

Ing. Roman Jandík

Vážení spoluobčané, milí sousedé, chtěl
bych vám touto cestou poděkovat za vaši
výraznou podporu ve volbách do zastupitelstva našeho města. Vaše preferenční
hlasy mě vynesly do čela kandidátky
Sakury a také díky tomu získala Sakura
nejlepší volební výsledek od roku 2006.
Velmi vám děkuji a budu se snažit, abych
vás nezklamal.

předseda ODS
Roztoky

Poděkování
V komunálních volbách jsme dopadli
jako sedláci u Chlumce. Tím víc bych
chtěl poděkovat zejména těm našim
voličům, kteří naší straně dali „velký“
křížek, ale i těm, kteří podpořili jen
některého z našich kandidátů. Pevně
věřím, že za čtyři roky předstoupíme
před voliče v našem městě jako strana,
jež vyřešila své vnitrostranické spory
a dokázala, že i nadále úspěšně hájí
zájmy lidí práce a má co nabídnout
i na místní úrovni.

Stanislav Boloňský

Poděkování voličům ODS
V minulých čtyřech letech jsme se snažili hájit pravicový program a pracovat
pro město. Možná se nám nepodařilo
ve všech ohledech zcela srozumitelně
vysvětlovat naši politiku a dáváme
si proto na další období domácí úkol.
Ve volbách jsme získali 14 procent
vašich hlasů a o jeden zastupitelský

Stanislav Čáslavka
předseda MO ČSSD
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INZERCE

Milí spoluobčané,
máme radost, že můžeme čtyři roky společně
bře.
pracovat pro město a dokázat, že jste volili dobře.
Za důvěru, kterou jste nám dali,
Vám ze srdce děkujeme.
Těšíme se na společnou cestu se všemi občanyy
Roztok a Žalova.
Za sdružení Společně PRO Roztoky a Žalov
Vaše Marie Šlancarová
od svatby 28. září 2018 Marie Dvořáková
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Osmičková výročí

Co vlastně budeme slavit 28. října?
Státní svátek 28. října bude letos výjimečný. Připomeneme si 100. výročí
vyhlášení samostatného československého státu, Republiky československé.
V masmédiích se přitom objevují různá zjednodušující a zkreslená vyjádření,
jako že slavíme 100 let československé, či dokonce české státnosti apod.

V létě jsem spatřil plakát tradiční výstavy
Země živitelka s podtitulem 100 let českého zemědělství – jako kdyby se zde
v 19. století proháněli bizoni či co… Chudák Albín Bráf, ministr orby rakouské
vlády a náš roztocký spoluobčan, ten se
asi obrací v hrobě.

Jak dlouho trval
československý stát?
Je třeba zdůraznit, že 100. výročí založení
suverénního československého státu ještě
neznamená jeho stoleté trvání. To přerušilo období protektorátu Čechy a Morava
a do značné míry i čtyřicetileté období komunistické nesvobody. Definitivně ukončil jeho existenci sametový (a vlastně neústavní) rozchod Čechů a Slováků 31. 12.
1992. Z jiného pohledu, striktně vzato, Republika československá, dílo Masaryka,
Beneše a Štefánika, zanikla definitivně
1. října 1938 po odtržení Sudet a obnovené
Československo, coby unitární stát, pak
1. 1. 1969, kdy vstoupil v platnost zákon
o československé federaci.

Počátky české státnosti

Česká státnost ovšem existuje více než
11 století, od doby knížete sv. Václava, respektive jeho bratra Boleslava I., zvaného
Ukrutný. Tehdy, v 10. století, můžeme hovořit o počátcích českého státu, s jehož

vznikem je neoddiskutovatelně spojen také
Levý Hradec, přemyslovské hradiště a sídlo
prvních historicky doložených a křesťanských knížat tohoto vládnoucího rodu. První český státní útvar, jehož hranice byly ovšem velmi vágní a dosahovaly na východě
snad až na západní Ukrajinu, prosperoval
(za Boleslava I. a Boleslava II.) zejména díky
čilému obchodu, pohříchu i s otroky, a to
i díky muslimským obchodníkům. To se samozřejmě nemohlo líbit pražskému biskupovi sv. Vojtěchu Slavníkovci (zvolenému
biskupem na Levém Hradci v únoru roku
982), který po vážné roztržce s českým knížetem z Čech raději odešel do ticha kláštera.

Období 1. republiky

Když se dnes hrdě hlásíme k Republice československé a jejím zakladatelům, v prvé
řadě k Tomáši G. Masarykovi, je třeba si
přiznat, že byla zcela jiným státním útvarem, než je dnes Česká republika. Byla jiná
geograficky, geopoliticky, národnostně
a bohužel i ideově. Díky Masarykovi byla
postavena na zásadách přísné protestantské morálky a zhlédla se v demokracii amerického střihu. Z geografického, územního
hlediska byla její součástí i mnohonárodnostní Podkarpatská Rus, jakýsi „ocásek“
uměle připojený ke Slovensku mírovými
smlouvami z roku 1919. Slovensko, do té
doby horní Uhry, získalo samo o sobě poprvé v historii definované státní hranice,

a to zejména jižní, sousedící s novým Maďarskem, které byly zakresleny do mapy
francouzskými generály bez ohledu na národnostní osídlení, zejména Žitného ostrova, obývaného převážně Maďary.
Podobně 3,25 milionu českých Němců
se necítilo v unitárním státě národa československého zcela konformně, např. k první volbě prezidenta republiky nebyli jejich
zástupci ani přizváni. Tato nespokojenost,
vyplývající i obecně z důsledků válečné porážky a živená nacionálně socialistickými
demagogy, se o 20 let později stala naší republice osudnou.
Republika československá byla státním
útvarem neobyčejně národnostně pestrým. Češi a Moravané v něm netvořili většinu (5,5 mil.). Proto T. G. Masaryk přijal
spornou myšlenku československého národa, která ovšem nerespektovala staletý
oddělený vývoj a rozvoj obou jazykově
blízkých národů Čechů a Slováků (3 mil.),
ani svébytnou německou menšinu, která
zde žila několik staletí, a to nejen v Sudetech. Již od počátku 20. let se začaly projevovat výrazně odlišné názory české, slovenské i německé reprezentace na formu
státní správy společného státu.

Ztráty a zisky České republiky

Dnešní Česká republika, tak jak vznikla 1.
1. 1993, je státem národnostně homogenním, bez významných národnostních
menšin. Přestože rozpadem čsl. federace
utichly permanentní spory Čechů a Slováků o tom, kdo na koho více doplácí, k větší
národní soudržnosti to v naší malé republice nevedlo. Jednání našeho parlamentu

foto: vše z archivu St. Boloňského

Bývalá panská rybárna u Vltavy,
zbořena na počátku 50. let 20. stol.

Hašlerova písnička V roztocké aleji,
tisk z roku 1919
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Zkouška nové hasičské stříkačky u chudobince při oslavách republiky
v roce 1928

Krojovaná družina Čsl. strany středostavovské
v Roztokách, konec 20. let

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Pekař František Davídek se synem
a pomocníky, kolem roku 1930

Pomník padlým v 1. světové válce na původním místě náměstí u chudobince

tak stále více připomíná slavnou Stroupežnického divadelní hru Naši furianti, kde se
chasníci u piva ješitně trumfují, „kdo má
větší grunt“. Navíc rozdělením středoevropského státu, známého po celém světě
jako Czechoslovakia, vznikly dva malé státečky s podivnými názvy, kdy Česko si pletou cizozemci s Čečnou a Slovensko se Slovinskem.

Co tedy vlastně budeme slavit?

V čem je nám Republika československá
příkladem a motivací?
Vznik samostatného československého
státu byl obrovským impulzem pro všestranný rozvoj země i sebevědomí společnosti. Přes těžké důsledky světové války
a pandemie španělské chřipky se během
několika let postavila republika na nohy
ekonomicky, měla silnou konvertibilní
měnu, i když patří mezi legendy, že ČSR se
řadila mezi 10 nejvyspělejších zemí světa.
Měla dobře vyzbrojenou a vycvičenou armádu (byť podle konzervativního francouzského vzoru), československé zbraně
měly punc nejvyšší kvality.
Zcela se změnil a demokratizoval systém
veřejné správy a samosprávy, v prvních
volbách v roce 1919 byly do zastupitelských orgánů poprvé (a úspěšně) voleny
také ženy! Republikánské, modernistické
zřízení znamenalo v ženské emancipaci
velký krok. Zcela jim otevřelo univerzitní
vzdělání, byl zrušen povinný celibát učitelek a byl přijat poměrně liberální zákon
o rozluce manželství, v středoevropském
prostoru výjimečný.
Neuvěřitelný rozmach zaznamenala kultura a umění, skvostná funkcionalistická
architektura (českých, německých i židovských architektů) se stala přímo symbolem
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Koupaliště v Tichém údolí u Maxmiliánky,
30. léta

meziválečného období. I když ani 1. republika nebyla prosta korupce a velkých afér
(např. čítankově známá Práškova lihová
aféra), v obecném povědomí byl velký význam kladen na morálku; na to, aby budování státu mělo i svůj etický rozměr a bylo
posilováno právní vědomí širokých vrstev
obyvatelstva. Absolutní prioritou byl rozvoj středního a vysokého školství. Tehdy
postavené hypermoderní školské stavby
snesou evropské měřítko a jsou dodnes ceněny za vysokou užitnou i estetickou kvalitu (viz např. Francouzské gymnázium
v Praze-Dejvicích).
Pozoruhodné byly rozsáhlé investice
do základní infrastruktury i lidského kapitálu Slovenska, které hluboce zaostávalo
za Čechami a Moravou. Významnou „civilizační“ misí byla i implantace evropských
právních i kulturních norem na Podkarpatské Rusi, která zaostávala o několik staletí.
Politický systém nebyl z dnešního hlediska jistě ideální, neboť klíčová politická
rozhodnutí byla (ve 20. letech) výsledkem
kabinetních jednání tzv. Pětky (pěti předsedů politických stran) s prezidentem republiky, ale i tak představovala obrovský
kvalitativní skok proti hašteřivé politické
kultuře zaniklé monarchie. Vznik republiky ovšem také přinesl rozkol církevní obce
a vznik nové Církve československé.
Republika prováděla, hlavně díky
Dr. E. Benešovi, velmi aktivní evropskou
politiku, ačkoliv nakonec svůj diplomatický boj se silnějšími mocnostmi prohrála.
Československá republika byla sice nikoli
dokonalým, ale v kontextu doby skutečným ostrovem demokracie ve střední Evropě a útočištěm mnoha politických uprchlíků z východu i západu. Obzvláště

významná byla podpora ruské (bílé) diaspory a německých antifašistů.

Rozvoj Roztok za 1. republiky

Všestranný rozvoj státu se promítl i do tváře městyse Roztoky nad Vltavou. Došlo
tehdy k zástavbě horních Roztok podle velkoryse formulovaného regulačního plánu,
zejména díky výstavbě Na Vrškách významně vzrostl počet obyvatel. Bylo připravováno přemostění vltavského údolí
do Klecan (dodnes nerealizované), stavěl
se vodovod, probíhala elektrifikace, velký
rozmach zaznamenaly spolky, zejména tělocvičné a kulturní. TJ Sokol (se svépomocně postavenou sokolovnou v roce
1932) se stal symbolem vlasteneckého nadšení 1. republiky. Významné slovo ve správě obce měla Obec legionářská, z níž vzešli
také 2 starostové (B. Jauris a J. Fafek) a díky
níž byl také získán pozemek pro novou
školu (postavena 1932) a nedaleko chudobince instalován v roce 1925 pomník padlým se sochou francouzského legionáře.
Hotel Sakura v japonském stylu se stal
cílem movité pražské společnosti, Maxmiliánka (s koupalištěm) a další výletní restaurace s kuželníky byly oázou odpočinku
pro střední vrstvy.
Tento pozitivní trend pak přerušila válka, jejíž důsledky tvrdě dopadly i na místní
židovskou komunitu.
Při velkolepých oslavách 100. výročí založení samostatné Republiky československé proto nezapomínejme také na historické, mnohdy tragické peripetie, jimiž byla
nucena během 20. století projít, a na ty,
kteří pro její ideje neváhali položit i život.
Měli bychom dnes konat tak, abychom se
před jejich památkou nemuseli stydět.  l
Stanislav Boloňský
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První roztocký design a hand made market se rozjel na plný plyn
DESIGN LOCK – dlouho očekávaný první roztocký design a hand made
market proběhl předposlední zářijovou neděli v areálu roztockého zámku.
Přes 50 prodejců a skoro 1500 návštěvníků neodradila ani nepřízeň počasí
a všichni se skvěle bavili.

„Máme obrovskou radost, že hned první
roztocký design market navštívilo takové
množství lidí a že naše společné, víc než
půlroční snažení má tak jednoznačně pozitivní ohlas jak u návštěvníků, tak prodejců,“ říká Adéla Laube, která ještě se Simonou Mann a Adélou Peškovou stojí
za celým projektem. Přestože se ani jedna
v Roztokách nenarodila, považují Roztoky
za svůj domov a také proto se rozhodly
do dění ve městě aktivně zapojit. DESIGN
LOCK vznikl s cílem podpořit místní kulturní dění a zároveň přilákat nové návštěvníky. „Roztoky mají skvělou polohu, zámek s rozlehlým nádvořím a krásným
parkem, ale i Tiché údolí a celé okolí se
nám moc líbí. Chtěly jsme zde vytvořit
místo setkání a inspirace pro všechny
kreativní a činorodé lidi,“ vysvětluje trojice sympatických organizátorek další podněty, které je vedly k uspořádání této originální akce. Samy mají hodně blízko k designu a ruční tvorbě, a tak dobře vědí, co
všechno takový podnik obnáší a jak ho
udělat ještě o něco lepším. Jejich vizí byl
a je výběrový market s důrazem na kvalitu
a co nejpestřejší skladbu výrobců a značek, které se vzájemně doplňují a tvoří
atraktivní mix. Mezi stánky jste tak mohli
objevit vše od hraček přes módu pro malé

i velké, knížky, bytové doplňky, šperky,
přírodní kosmetiku a v neposlední řadě
i pestré a originální občerstvení. „Chtěli
jsme nabídnout návštěvníkům zajímavé
produkty a zároveň program pro celou rodinu. Zorganizovaly jsme proto několik
workshopů, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet třeba vázání ozdob do vlasů z živých květů, výrobu ekologické kosmetiky
nebo si zacvičit jógu pod dohledem zkuše-

né cvičitelky, děti si mohly vyrobit krásnou marionetu, nechat si pomalovat obličej nebo se kreativně zapojit v dětském
koutku,“ vysvětluje Simona Mann další
specifika DESIGN LOCKU, který si zakládá na osobním přístupu a smyslu pro detail.
Při plánování marketu DESIGN LOCK
našly pořadatelky velkou oporu jak u samotného vedení Středočeského muzea, tak
na roztocké radnici. „Rády bychom poděkovaly za podporu a přízeň nejen našim
rodinám a všem návštěvníkům a prodejcům, ale velké díky samozřejmě patří
i městu Roztoky, jmenovitě panu místostarostovi Tomáši Novotnému, pak také programové vedoucí Markétě Urfusové
za možnost pořádat tuto akci v krásném
prostředí roztockého zámku a určitě i Praze 6, která nám poskytla část stánků pro
naše prodejce,“ vyjmenovává trojice pořadatelek jména těch, bez nichž by celá akce
v takovém měřítku nebyla možná.
A plány do budoucna? Na další pokračování se určitě můžeme těšit příští rok
znovu. Trojice organizátorek už teď dává
dohromady další nápady a podněty, které
načerpaly na premiérovém marketu DESIGN LOCK. Nezbývá než držet palce,
a pokud chcete mít všechny aktuální novinky o dalším roztockém design a hand
made marketu, sledujte DESIGN LOCK
na sociálních sítích pod hashtagem #designlock. 
l
Simona Mann

Husitská diakonie Církve československé husitské v Roztokách
Je tomu již 30 let, co zahájila svou diakonickou (charitativní) činnost v Roztokách
Husitská diakonie CČSH. Začínali jsme
výzvou k humanitární sbírce po katastrofickém zemětřesení v Arménii v roce 1988.
Tehdy občané Roztok zareagovali nádherně a okamžitě otevřeli svá srdce a dlaně
pro těžce zkoušené Armény. Odpověděla
i naše církev a kolega farář v Úpici založil
Diakonii CČSH v Úpici, později v Broumově a humanitární sbírky pomoci se rozjely ve velkém. Sbírky se třídily a posílaly
a stále posílají do oblastí katastrof a válek.
Zpočátku s kamiony jezdili i naši duchovní (Jugoslávie). Od roku 1988 se u nás
v Roztokách organizovaly sbírky humanitární pomoci několikrát do roka, zpočátku
jsme třídili u nás v kostele jednotlivé oblečení, kostel byl plný tak, že pokud nepřijel
do neděle kamion, sloužili jsme nedělní
bohoslužbu v kostele plném krabic a pytlů,

12

že ani nebylo kam si sednout. Stalo se několikrát! Jezdili k nám a dodnes jezdí lidé
s šatstvem apod. z celého okolí, z Prahy
i z jižních Čech. Pro oblečení si jezdili
z ústavů, nemocnic, z Bohnic. Dodnes je
možnost ve dnech vyhlášené sbírky si přijít a vybrat potřebné oblečení. V minulých
asi 3 letech byly poslány sbírky také částečně na Ukrajinu do tamějších dětských domovů a domovů pro seniory. Podzimní
sbírka – 19. 10. – bude poslána na východní Ukrajinu do Donbasu. Máme fotografie, kdy velká část Jeronýmovy ulice byla
zcela zaplněna dary od našich občanů.
V letech velkých záplav jsme okamžitě
ve spolupráci s městským úřadem v Roztokách otevřeli kostel a sbírali oblečení,
věci, elektro, nábytek a peníze pro postižené záplavami nejen u nás, ale i pro Kralupsko či Mělnicko. Pro mne jsou s tím spojeny často velmi dojemné příběhy v tu chvíli

nešťastných lidí. Nemusím ujišťovat, že
všechnu tuto práci koná naše Husitská
diakonie s pár dobrovolníky ze sboru
zdarma a s radostí. Ráda bych jim touto
cestou srdečně poděkovala.
Zároveň děkuji vám všem, kteří nás podporujete, fandíte nám, děkuji sponzorům,
městskému úřadu, Pražské diecézi CČSH,
všem „lidem dobré vůle“, kteří se na sociální diakonické práci pro občany našeho
města podílejí, neměří všechno jen ziskem
(jak je v našich končinách obvyklé) a zda se
to vyplatí. Věřte mi, vyplatí, jenže jinak,
než jsme zvyklí přemýšlet. Pán Ježíš Kristus říká v ev. Mt 25. kap.: „Cokoli jste učinili, mně jste učinili … dali jste mi pít, dali
jste mi jíst, když jsem byl nemocen, přišli
jste za mnou, byl jsem ve vězení a navštívili jste mne.“ Tato slova jsem přijala do svého života a poslání farářky, duchovní jako
životní krédo, motivaci a smysl. Letos v říj-
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nu oslavím 45. výročí svého svěcení, a tak
trochu i bilancuji. Jsem ráda, že mohu působit jako kněz právě v Roztokách (37 let).
Snažím se Ježíšova slova přes mnohé chyby, omyly a selhání naplňovat a se mnou
i společenství křesťanů v náboženské obci
i působišti v Roztokách a okolí. Přibývá lidí
v těžkých životních situacích, osamělých
seniorů, nemocných, mladých rodin, které
žijí s minimálními prostředky. Proto jsem
také před lety založila Husitskou diakonii
v Roztokách a nabízíme pro občany města
své služby. Pastorační asistentka doprovodí
k lékařům, dohlédne u nemocných, popovídá si s osamělými, dojde nakoupit apod.
Rádi vás přivítáme také každý čtvrtek
od 14 do 16 hodin v naší Kavárničce pro
seniory.
V případě potřeb a zájmu se obraťte
na farní úřad CČSH v Jeronýmově ul. 515 ,
volejte na telefonní číslo 220 951 051.
Bude se na vás těšit ThMgr. Jarmila Kučerová – farářka a vikářka vikariátu Praha-venkov.
l

Pozvání z Husova sboru 
Církve československé husitské v Roztokách
Všechno je zase, jak má být, po dovolených a prázdninách,
a tak přijměte naše pozvání do Husova sboru.
Neděle – od 9 hod. – bohoslužby, po nich často posezení
u kávy či čaje
První neděli v měsíci se scházejí od 10 hod. děti v duchovní
péči (mohou i rodiče) – vyprávění z Bible, malování, hry, zpívání, výlety po okolí
Středa – přípravy k přijetí svátostí křtu, první přijímání Večeře
Páně, sňatek apod. Modlitební ztišení, pastorační rozhovory
Čtvrtek – od 14 do 16 hod. – Kavárnička pro seniory –
příjemné posezení u kávy či čaje, povídání o radostech i starostech, četba z moudrých knih. První čtvrtek v měsíci zpívání
s harmonikou,
Od 15 hod. biblická hodina v Domově Alzheimer
l
Srdečně zve 

Jarmila Kučerová  

farářka
(tel. 608 867 523)

Setkání s loutkou ve Vratislavce
Jak jsme se dostali
do Vratislavky?

vými ohlasy návštěvníků k Setkání s loutkou, a tak již uvažujeme o dalších
aktivitách v tomto venkovním prostoru
Vratislavky.
Od neděle 7. 10. od 15 hodin zahajujeme
pravidelnými nedělními loutkovými představeními v přísálí TJ Sokol.
Více na www.divadelkokvítko.cz
Děkujeme za finanční podporu městu
l
Roztoky. 
Za Kvítko

Majitelé nám nabídli uložení dekorací, lavic a dalších loutkářských potřeb, které
jsme museli vystěhovat z vily v Tichém
údolí, protože své divadlo Kvítko zatím
nemáme. Zaujal nás prostor v okolí Vratislavky a domluvili jsme se s majiteli
na spolupráci a otevření tohoto prostoru
pro návštěvníky a rezidenty dolních Roztok. Byli jsme mile překvapeni povzbudi-

Marie Bartulíková

Pozvání k vysazení „Lípy republiky 2018“

Poděkování

Vážení sousedé, zveme vás v neděli 28. října 2018 na společensko-kulturní akci u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky. Hlavním patronem akce Okrašlovacího spolku je město Roztoky
a Archeologický ústav Akademie věd. Akce proběhne ve spolupráci
s místními spolky a sdruženími. Na zatravněné ploše Levohradeckého
náměstí, za pomníkem padlých ve světových válkách, bude vysazena
památná lípa a usazen kámen s vytesaným nápisem „1918–2018“.

Rádi bychom touto cestou
chtěli poděkovat panu
starostovi, paní matrikářce
i dalším zaměstnancům MU,
kteří se podíleli na přípravě
i vlastním slavnostním aktu
k 50. výročí naší svatby.

Od 14 do 17 hodin proběhne program, při kterém si připomeneme
historii naší země. Během něj vystoupí zástupci vedení města, čestní
hosté a zástupci občanské společnosti. V rámci akce bude kulturní
program a drobné občerstvení. Vezměte s sebou malou konvičku
na první zálivku lípy. Voda bude na místě. 

Vzpomínky na tyto prožité
slavnostní chvíle nám budou
povzbuzením do dalších let.
l



l

Eugenie a Jan Beranovi

Okrašlovací spolek Roztoky
www.osroztoky.cz

ŘÍJEN 2018
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Pomozte vytvořit fotografickou výstavu ROZTOCKÉ STROMY A PTÁCI 2019
Sešel se roztocký knihovník, řezbář a ornitoložka… Takto nezačíná vtip, ale vznikl
jeden, snad zajímavý, nápad.
Jedinečnost stromů a ptáků nás přivedla
k myšlence zkusit uspořádat místní výstavu, která by oslavila krásu a originalitu roztocké přírody.
Stromy a ptáci nás doprovázejí od nepaměti, vstupují do našich životů, jsou součástí našeho kulturního dědictví a určují
naši každodenní náladu.
Věříme, že v Roztokách žije mnoho lidí,
kteří mají rádi stromy a ptáky a rádi je zkusí zachytit objektivem fotoaparátu. Uspořádáním výstavy fotografií od místních
občanů bychom rádi upozornili na stále
ještě krásnou a originální přírodu Roztok
zastoupenou překrásnými stromy. Ty jsou
domovem pro velké množství volně žijících druhů ptáků s mimořádně zajímavými životními projevy. Svět stromů a ptáků
je však stále více člověkem ohrožován. Pokud na výstavě zhlédneme tu okolní krásu
Roztok, bude snad i větší šance, že ji budeme lépe chránit.
Uvažovanou výstavu si pod svá křídla
vzala roztocká knihovna. K výstavě chystá-

jenom stromy nebo jenom ptáky či oboje)
v elektronické podobě na adresu spacek@
roztoky.cz do 31. 8. 2019. Jako předmět
e-mailu je nutné uvést Roztocké stromy
a ptáci 2019. Přijímáme černobílé i barevné snímky. Doporučená velikost fotografií
je A4 (21 x 30 cm) a rozlišení je minimálně
300 DPI. Fotografie by měly vzniknout
na území či v bezprostředním okolí Roztok. Prosíme maximálně tři fotografie
od jedné osoby.
Vybrané fotografie pak budou prezentovány na Slavnostech pravého a levého břehu 2019 a poté budou v Roztokách vystaveny. (Místo výstavy včas upřesníme.)
Autoři nejzajímavějších fotografií se mohou těšit na tematická ocenění.

me i doprovodný program – přednášky,
vycházky… Ale aby výstava mohla vzniknout, musí se především sejít fotografie.
Zájemci mohou zasílat fotografie stromů a ptáků (stromy i ptáci mohou být
zvlášť nebo i najednou, je možno poslat

Nepropásněte nadcházející podzim, kdy
se stromy zahalují do různobarevných
hávů a ptáci odlétající na jih nad nimi svými hejny vytvářejí pozoruhodné kreace.
Rok ve znamení fotografování stromů
a ptáků začíná…
l

Michal Špaček, Oto Melter, Lucie Hošková

INZERCE

Svaz postižených civilizačními chrobami

Vás v rámci projektu Bezpečí, péče, pohoda - senior doma
zve na přednášku

PÉČE O ZDRAVÍ A KOMUNIKACE SE SENIORY
V DOMÁCÍM I POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ
- odpočatý organismus = boj proti demenci
- jak rozpoznat první příznaky Alzheimerovy choroby..., a co dál?

Přednáší: Světlana Šťastná
Čtvrtek 1. listopadu 2018 v 16 hodin
Klub seniorů, Havlíčkova 713, Roztoky
vstup volný
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foto:  Stanislav Boloňský

foto:  Stanislav Boloňský

Svatoludmilské září

Poděkování starosty města J. Jakoba pražskému biskupovi Václavu Malému

Relikviář sv. Ludmily v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci

Letošní září bylo ve znamení několika připomínek kněžny
sv. Ludmily, jejíž život se váže i k přemyslovskému hradišti
na Levém Hradci.

i historických pramenů Mgr. Jakuba Izdného z Univerzity Karlovy v městské
knihovně dne 25. září 2018, připravená
spolkem Sv. Ludmila 1100 let. Přednáška
byla pozitivním příkladem, jak zpřístupnit
poměrně komplikované historické téma
veřejnosti. Měla jasnou koncepci a strukturu a lektor hovořil srozumitelným jazykem nepřetíženým odbornými termíny.
Návštěvníků pravda nepřišlo mnoho, ale
na druhou stranu to byli poučení lidé se
živým zájmem o tuto problematiku, což
prokázala následná diskuse. Byl to výborný počin k prohloubení zájmu veřejnosti
o počátky českého státu a jeho křesťanských kořenů.

Nejprve se zde den před jejím svátkem
uskutečnila již tradiční pouť, jíž byla světice tentokrát přítomna trochu i fyzicky –
díky relikviáři ve tvaru paže, ukrývající její
autentickou kůstku (kněžna je pohřbena
v kostele sv. Jiří na Pražském hradě).
Vzácnost chvíle znásobila přítomnost
pražského světícího biskupa Václava Malého, který koncelebroval mši svatou
na louce před kostelem. Celou milou událost rámovalo i krásné počasí a dobrá
účast poutníků. Těch ovšem nebylo zdaleka tolik, kolik se jich sjelo příští víkend
na Tetín nedaleko Berouna, kde také

vzpomínali na tuto světici, která na tomto
místě nalezla v roce 921 mučednickou
smrt. Na Tetíně to ovšem pojali ve velkém.
Poutní mši svatou, při níž byla adorována
i lebka sv. Ludmily, koncelebrovalo 8 kněží
a 6 jáhnů (pokud jsem dobře počítal), asistovala čestná vojenská jednotka pražské
posádky, byli zde i vysocí představitelé
české řeckokatolické a pravoslavné církve.
Lze doufat, že příští rok uvítáme lebku
světice coby nejcennější relikvii také
na Levém Hradci.
Roztockou pouť vhodně doplnila přednáška o životě sv. Ludmily ve světle legend



l

Stanislav Boloňský

Věda očima dětí – EATON oslavuje pravý a levý břeh
EATON evropské inovační centrum (EEIC)
působí v Roztokách od roku 2012. V současnosti má 126 zaměstnanců a jeho týmy
se soustřeďují na vývoj a realizaci nových
řešení v oblastech průmyslové automatizace, pohonných systémů vozidel, distribuce
energie, hydrauliky, nepřerušitelných zdrojů napájení pro IT a elektrifikace mechanicky a hydraulicky ovládaných systémů.
Proběhlé slavnosti byly pro EEIC třetí
v řadě a letos byla vyhlášena výtvarná soutěž na témata, která jsou inovačnímu centru více než blízká:
n Doprava budoucnosti,
n Chytrá domácnost,
n Výroba budoucnosti.

ŘÍJEN 2018

Všechny zúčastněné děti dostaly malý
dárek a tři vylosovaní stavebnici Lego.
Přes 50 vybraných obrázků, a dokonce jeden model vlaku budoucnosti byly vystaveny v inovačním centru a zaměstnancům byla dána možnost vybrat, jaká
umělecká díla chtějí vídat i nadále na stěnách centra.
Velmi nás potěšil zájem, s jakým se soutěž potkala, a těšíme se na další setkání
s obyvateli kouzelného města Roztoky.
Zajímá vás, jak to u nás chodí a čím
se zabýváme? Ozvěte se nám na e-mail
LibuseAdamczykova@eaton.com a domluvte se s námi na prohlídce centra.  l
Jana Tabone
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Sto let poté
Naposled jsem byl jako občan spokojen s výsledky parlamentních voleb před
osmi lety. Pravda, i tehdy se to velmi rychle zvrtlo částečně a po třech letech
úplně. Čert ví (a možná ještě paní N., policie zřejmě dosud ne), jak to tehdy
doopravdy bylo.

Každopádně výsledky loňských voleb mě
nepřekvapily. A ta politická bramboračka,
která po nich následovala, taky ne. Dokonce
si myslím, že je hodně lidí, kteří vám sice, ovšem trochu jinými slovy, řeknou, že se jim
výsledky voleb nelíbí, ale ve skutečnosti jim
tohle vyhovuje. Nic podstatného se totiž dít
nebude a hrozba změny, protože každá změna může být změnou k horšímu, je zažehnána. Další čtyři roky se bude utrácet, žít vcelku spokojeně na dluh a spokojeně nadávat.
Je to zvláštní povaha. Mám pocit, že zatímco králevic dánský řešil jen jednu ze
dvou možností, tenhle národ už snad

Černé ovce

ČT odvysílala 10. 9. pořad Černé ovce, ve
kterém ukázala, že roztocký stavební úřad
pracuje špatně.
Současně s pořadem vyšel můj inzerát,
že město Roztoky nemá program VITA
Stavební úřad, který by mu pomohl s hlídáním termínů. Nestalo by se, že je prošvihne.
Je něco nadpřirozeného. Jak je možné, že
mě napadlo inzerát poslat tak, aby vyšel
současně s pořadem? Že by to bylo tím, že
pocházím ze slovanského hradiště a bydlím
u keltského hradiště ... a mám v sobě
zvláštní síly?
S vedoucí a náměstkyní, které v pořadu
vystupovaly, jsem následně o roztockém
případu hovořil – www.stavebniurady.cz/
su18_foto.html.

Svatba na Levém Hradci

Co se nám stalo... Synovec a jeho nastávající
si dojednali na matrice svatbu na Levém
Hradci dne 15. 9. Někteří vědí, že musel
vzniknout problém, protože na stejném pódiu ve stejný den pořádala akci katolická
církev. Naši se pokusili o dohodu... Chtělo

od Bílé hory hledá pořád nějakou možnost
třetí. Takovou, která nám umožní tak trochu být, ale vlastně nebýt.
Naši prapradědové nadávali na Vídeň
a c. a k. mocnářství. Ne, nebyla to žádná
brutální diktatura, v nejrozvinutější části
monarchie se žilo na tehdejší poměry slušně a oprátku na krku jsme neměli. Ale obojek to přece jen byl a dusil a stahoval.
My – na rozdíl od prapradědů v řádném
všelidovém hlasování, a ne po zpackané rebelii – jsme taky vstoupili do mnohonárodního konglomerátu a po pár letech, i když
bydlíme v dotacemi pohodlně zateplené

by to trochu pokory z druhé strany. Nakonec to dobře dopadlo. „Ano“ si řekli na místě bývalé hospody, do které jsem jako malý
(!) chodil pro pivo. Svatba měla úroveň ‒
koberec, brána, svíčky, spousta hostů, milé
oddávající...
Objevil jsem „systémovou chybu“
v právních předpisech. Pokud chce někdo
uspořádat shromáždění, musí ho oznámit
podle zákona o právu shromažďovacím.
Povinnost oznámit se však nevztahuje
na církve, takže může dojít k tomu, že
na jednom místě se sejde oznámená akce
a současně akce církve, případně akce církve a současně akce jiné církve. A je průšvih.
Katolická církev pořádala akci na pozemku, který vlastní město Roztoky. Nevím, jestli požádala vlastníka o svolení.
Pokud ano, nemělo k problémům dojít.
A ještě jedna zajímavost: Když jsem se
díval na vlastníky pozemků, tak starý hřbitov a kostel vlastní Římskokatolická farnost Roztoky u Prahy, nový hřbitov město
Roztoky. Zajímavé je, že pozemky na Levém Hradci jsou nemovité kulturní památ-

boudě, cítíme podobný obojek na krku jako
oni. Obojek ochrany od kolébky do hrobu,
obojek vnucovaného dobra, falešné korektnosti a tupé byrokratické mašinerie.
Naši prapradědové se nakonec před sto
lety pochlapili, teplou boudu opustili, obojek rozervali a postavili se na vlastní nohy.
A dokázali ještě mnohem víc: celému světu
předvedli, jak pevně a odhodlaně dovedou
na těch svých nohou stát.
Co dokážeme po sto letech my? Ten obojek bychom asi rozervat uměli, jenže co potom? Při pohledu na výsledky všech nedávných celostátních voleb bych za ten
pevný krok na vlastních nohách moc nedal. Tak snad aspoň u nás v Roztokách si
nebudeme utahovat obojek víc, než je nám
l
utahován shora. 
Jarda Huk

ky, až na kostel, který není památkově
chráněn, pokud dobře vidím.

Kauza přechod

Na novém přechodu začalo oslnivě blikat
oranžové světlo, takže na přechod hůř vidím. Ostatních 11 přechodů na průtahu je
teď nebezpečnějších... Neblikají. A přechod
Na Vrškách? To je pro chodce i řidiče „lahůdka“.
Ono je toho víc. Například mám problém, když jdu z Tichého údolí a chci se dostat na navigaci k Vltavě. Jak by to Zdenka
Braunerová dělala, když by se teď šla koupat
do Vltavy?

Levohradecká lípa

Na Levém Hradci by se k výročí vzniku Československa měla zasadit Roztocká lípa. Což
je špatně, měla by to být Levohradecká lípa!
Na www.roztoky.cz/levy-hradec je uvedeno:
„Levý Hradec ‒ kolébka křesťanství a českého
státu“. Jsou snad kolébkou Roztoky? Název
Roztocká lípa mi vadí i proto, že pocházíme
z Levého Hradce, z domu vedle bývalé fary. l
Jiří Štochel

K roztockým volbám do zastupitelstva 2018
Roztočtí voliči se opět rozhodli pro
osvědčený mocenský syndikát TOP 09
(+ závislí kandidáti), ODS a SAKURA,
pravicový nástroj Podnikatelské Diktatury, který pohodlně získá na radnici většinu. Hnutí PRO odebralo hlasy zprava
i zleva a zcela se podařilo z politické scény
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odstranit pokrokové levicové strany, jak
ČSSD, tak i KSČM. Princip lidové demokracie byl tedy v Roztokách zcela odstraněn samotnými voliči a bylo tak otevřeno
volné pole působnosti pro subjekty, jejichž současným úkolem je destrukce
práce parlamentu a protiprezidentská

kampaň. Nezbývá tedy nic jiného než roztockým voličům k tomuto výsledku pogratulovat. 
l

Bohumil Štíbr

bez pol. přísl.


převzetí zapovězeno
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Vyznání Tichému údolí
V Roztokách žiji 38 let. Našla jsem tu domov a zázemí,
možnost uskutečňování svých představ a snů. Okouzlila
mě příroda a historie v ní zapsaná. Na procházkách Tichým
údolím mě oslovila nádhera daného okamžiku a napsala
jsem tato slova.
Tiché údolí. Už vím, proč se ti tak říká. Jsi
opravdu tak tiché. Prošla jsem se tvou náručí plnou zeleně a vůní. Trylky potůčku
prozpěvovaly tichou písničku, vlastní serenádu na Tiché údolí.
Jsem tebou protkána. Tebou a vzpomínkami prožitých chvil s blízkou, milo-

Řádková inzerce
n Domácí

potřeby-Elektro v Žalově přijmou prodavačku i na zkrácený pracovní
poměr. Bližší informace na tel. 602 320 324
nebo na prodejně.
n Stavební společnost se sídlem v Roztokách u Prahy hledá kolegu na pozici
„skladník/zámečník“. Řidičský průkaz
skupiny B podmínkou. V případě zájmu
volejte na tel. 702 058 753

vanou osobou. Dalo jsi mi vstřícnou, láskyplnou náruč plnou polibků a něžného
opojení. Mé srdce toužící po tajuplném
prožitku bylo naplněno až po okraj láskou.
Tiché údolí, děkuji ti za něžné přijetí,
vedlo jsi mě za ruku do svého tajuplného

n Vysokoškolská

profesorka nabízí výuku
anglického a španělského jazyka. Dlouholetá praxe a studium v zahraničí.
Tel. 731 170 112
n Základní škola Zdenky Braunerové Roztoky, příspěvková organizace hledá posily
do svého týmu:
• učitel AJ – úvazek 1,0
• asistent pedagoga – úvazek 1,0

úsvitu. Promlouvalo jsi ke mně dávnou
minulostí, jemně hladilo mé srdce a konejšivě vedlo stezičkou k výšinám. Máš tolik
krás! Letím do oblak, vznáším se nad tou
nádhernou vůní, nad staletími. Je tu klid a
mír. Jsem tak volná a šťastná, bohatá prožitkem.
Děkuji, že jsi mě vždy přijalo a dalo
ochutnat v tobě ukrytých pokladů.


l

Lidmila Ringerová

Kontakt: info@zsroztoky.cz
nebo 601 187 885
n Hledám bydlení v Roztokách. Rozumná
cena, spolubydlení. Jsem nekuřák, čistotný,
pracující. Kontaktujte mně prosím na
tel. 608 775 803
n Výuka, doučování anglického jazyka.
Tel. 737 937 643
l

INZERCE

Vážení inzerenti,
naší snahou je, aby váš inzerát
byl maximálně účinný, proto
velmi dbáme na jeho tiskovou
kvalitu. K tomu ale potřebujeme
vaši spolupráci. Věnujte prosím
před zasláním podkladů pro vaši
inzerci pozornost níže uvedeným
technickým parametrům, bez jejichž dodržení nemůžeme zaručit
kvalitu vaší prezentace a tím
i její účinnost.
HOTOVÉ PODKLADY:
Acrobat – ve formátu
PDF v tiskové kvalitě (nastavení komerční tisk, obrázky rozlišení 300 dpi, texty v křivkách).
Bez přímých barev.
n Doporučená minimální velikost
písma je 6 bodů.
n Velikost zpracovaného inzerátu
musí přesně odpovídat rozměru
uvedenému v objednávce.
Podklady nelze dále upravovat.
n Adobe

PODKLADY PRO DALŠÍ
ZPRACOVÁNÍ:
n Dodání loga
a) v křivkách Adobe Illustrator
a PDF (texty převést do křivek
nebo přiložit fonty, barvy CMYK)
b) v rastru TIFF a JPEG rozlišení
600 dpi (barvy CMYK).
Při nedodržení barevnosti
CMYK neručíme za správnou
barevnost loga.
Barvy nesmí klesnout pod 5 %
jednotlivého CMYK.
n Dodání

obrázků
a) ve formátu EPS, TIFF a JPEG
v rozlišení min. 300 dpi,
barvy CMYK (min. velikost
u barevné fotografie JPEG
je 315 kB a u TIFF 1,3 MB)
b) kvalitní fotografie (maximální použití je do 100 % velikosti
fotografie)

15. 7. jsme otevřeli novou
výrobnu pizzy
Pizzu pečeme z originálních čerstvých
italských surovin.
Přijďte si pro nejlepší pizzu v Roztokách
nebo Vám ji dovezeme domu
(rozvoz po Roztokách zdarma).

Vyberte si na: www.prima-pizza.cz
E-mail: info@prima-pizza.cz

Objednávky přijímáme osobně
nebo na tel. čísle 702 118 558
od 10.00 do 22.00 hod. 7 dní v týdnu
Nerudova 1652
252 63 Roztoky
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VÝSTAVA PRIMA SEZÓNA
VILY V OKOLÍ PRAHY. INTERIÉROVÝ A ODĚVNÍ DESIGN PRVNÍ REPUBLIKY
Šárka Koukalová – Alena Nachtmannová
Národní památkový ústav

První republika vynesla na výsluní buržoazii – majitele podniků a velkostatků,
ředitele bank a velkých korporací – a inteligenci: lékaře, právníky, vysokoškolské
profesory, umělce... Tito lidé tvořili elitu
nové republiky se vším, co k tomu patří.
Projevem jejich čerstvě získaného postavení byl životní styl, jehož součástí se stala stavba rodinných sídel – moderních vil
projektovaných předními architekty.
Představitelé první generace nových elit
republiku vybojovali na polích válečných
i politických a vznik samostatného státu
pro ně představoval splněný sen. V zemi,
kterou vnímali beze zbytku jako „svou“, se
mohli plně realizovat a věřili, že budují pro
sebe a své děti nový lepší svět. V domech,
které „generace zakladatelů“ vybudovala,
vyrůstaly jejich děti: mladí, krásní a bohatí
lidé, kteří poslouchali jazz, bavili se, sportovali a užívali života. Žili svobodně a bezstarostně v míře, jakou si jejich rodiče
a prarodiče neuměli ani představit.

Přestože si dnes plně uvědomujeme, že
první republika měla mnoho stinných stránek a nezvládnutých problémů a že tato
bezstarostná generace byla tvrdě konfrontována s realitou života v podobě velké
hospodářské krize, nacistické okupace
a následně komunistické totality, chceme
ukázat život elit první republiky v „záři
ramp“. Život plný naděje a opojení čerstvě
nabytou svobodou a nepřebernými možnostmi.
Zvolili jsme proto spojení architektury
a módy. Jakkoliv se může zdát nesourodé,
je to skutečně jen zdání. Vždyť již významný prvorepublikový architekt, designér
a teoretik architektury Karel Honzík napsal: „Způsob oblékání měl vždy – vedle architektury a způsobu bydlení – velký podíl
na slohu své doby.“
Ve vývoji nových staveb měly projekty
rodinných domů privilegované postavení.
Nejdůležitější pro změnu a prosazení moderní architektury a designu ve sféře bydlení bylo získat klienty z řad širší veřejnosti.

V rámci osvěty se plnily rubriky novin, pořádaly přednášky a výstavy bydlení, koncipované jako modelové čtvrti nebo vilové
kolonie. Časopisy o bydlení přinášely nové
a nové podněty. Například průkopník moderního nábytku a architekt Jan Vaněk vybízel od poloviny 20. let 20. století: „Milujme ve svém obydlí světlo, vzduch, slunce …
pomozte převychovávat moderní život (…),
aby každý mohl bydlet pohodlně, zdravě,
účelně a radostně.“ Jedna z prvních promovaných architektek a designérek Hana Kučerová-Záveská zase prosazovala „lehkou
konstrukci, přenosnost, proměnitelnost,
skladnost a pružnost jednotlivých kusů nábytku“ (sborník Byt, 1934). Vily vzniklé
na základě těchto progresivních představ
o bytové kultuře a životním stylu však odrážejí nejen ideje architektů, ale také estetické cítění a způsob života svých majitelů.
Spolu s architekturou a bytovým designem i oděv měl být účelný, jednoduchý
a zdraví prospěšný. Napříště již žádné korzety a vrstvy těžkých látek, ale prodyšné,
lehké materiály, které nebrání přirozenému
pohybu. Móda 20. let souzněla s funkcionalismem: požadovala účelný střih bez
zbytečných ozdob a kladla důraz na krásu
ušlechtilých materiálů. V odívání se naplno

INZERCE
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Obytná hala vily čp. 178 ve Všenorech. Vznik stavby se váže k roku 1927.
Vnitřní zařízení je dílem uměleckého truhláře a řezbáře Matěje Pfausera. Četné lidové motivy odkazují na inspiraci národopisnou tradicí.

odrazila ženská emancipace: začaly vznikat
oděvy vhodné pro práci a sport inspirované mnohdy pánským šatníkem. Ve třicátých letech se do módy vrátila elegance
a luxus, základní myšlenka praktického
a současně krásného oděvu ale zůstala.
Právě čistý styl designu, který s první republikou bývá právem spojován, bychom
chtěli návštěvníkům zprostředkovat. Průhledy do interiérů meziválečných vilových
staveb spolu s oděvy poukazují na návrhy
známých architektů, designérů či módních
návrhářů. Nechceme ale zapomínat ani
na konkrétní osobnosti, které v prezento-

Interiér vilky čp. 49 v Nespekách avantgardní tanečnice Milči Mayerové. Letní domek, s odkazy ke středomořské architektuře, navrhoval
její manžel Jaroslav Fragner v roce 1935.

vaných interiérech žily a utvářely jejich
vzhled. Právě jejich odkaz je v mnoha případech také důvodem, proč jejich potomci
a dnešní majitelé vil udržují stavby s takovou láskou a pečlivostí.
Výstavou upozorňujeme na vzácně zachované vnitřní zařízení vilových staveb.
Vedle nejhodnotnějších původních celků
ale prezentujeme i interiéry, kde se žádný
mobiliář nedochoval a kde působí samotná
architektura vil (například památkově
chráněnou a nedávno zrekonstruovanou
Volmanovu vilu čp. 1200 v Čelákovicích).
Většina rodinných domů uvedených na vý-

Letní šaty s výšivkami inspirovanými
lidovými motivy
(Nové pařížské mody, roč. 1932–1933, č. 8)

stavě není památkově chráněná. A ani
u těch, které kulturními památkami jsou,
nepodléhá ochraně jejich vnitřní zařízení,
přestože nábytek a výzdoba tvoří nedílnou
součást architektury. Jak ale ukazuje tato
výstava, měli bychom si přesto těchto staveb vážit jak pro jejich uměleckou kvalitu
a půvab, tak proto, že tvoří svědectví
o hodnotách generace první republiky.
Výstava Prima sezóna se koná od 5. října
2018 do 3. března 2019 ve Středočeském
muzeu v Roztokách u Prahy.
l

INZERCE

ROZTOKY

zve na

ROZTOKY

zve na

hudební večer francouzských šansonů

klasickou pohádku na motivy Boženy Němcové

ČERT A KÁČA

Neděle 11. 11. 2018 od 15 hodin
hotel Academic, Tyršovo náměstí 2222, Roztoky
Vstupné 80 Kč
Předprodej vstupenek v recepci hotelu,
rezervace na 606 893 292 (pí Drdová)
Představení je podpořeno grantem města Roztoky

ŘÍJEN 2018

Hvězdy pana Coquatrixe
(Příběh pařížské Olympie)

Zpívá Eva Kriz-Lifková, doprovází Milan Dvořák
Neděle 11. 11. 2018 od 19:30 v hotelu Academic
Vstupné 150 Kč

Předprodej vstupenek v recepci hotelu,
rezervace na 606 893 292 (pí Drdová)
Představení je podpořeno grantem města Roztoky
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KULTURA
ŘÍJEN + LISTOPAD = NEJLEPŠÍ ČAS K SÁZENÍ!

Ovocné a okrasné stromy, keře i trvalky vysazené na podzim
mají během zimy dostatek vláhy a do jara dobře zakoření.

VÝPRODEJ -30 % OD 15. ŘÍJNA

VŠECH ROSTLIN V NÁDOBÁCH V ZAHRADĚ,
HNOJIV, POSTŘIKŮ, NÁŘADÍ...

WWW.TREES.CZ
prodejnizahradatrees

Trees, s.r.o.
Únětická 146,
252 62 Statenice Černý Vůl
T: +420 220 970 790
E: cernyvul@trees.cz
ZAHRADNICTVÍ
každý den 9 –18
RYBÁRNA
sobota 9–18
(v období adventu
rozšíření prodeje)

Městská knihovna informuje

Nabízíme vám výběr z novinek, zakoupených do městské knihovny během měsíce září 2018.
BELETRIE

Niedl, F., Hráč
Backman, F., A každé ráno je cesta
domů delší a delší
Pilátová, M., S Baťou v džungli
Kleypas, L., Chladnokrevný ničema
Sparks, N., Život ve dvou
AUDIOKNIHY

Kinney, J., Deník malého poseroutky 1–4
Backman, F., To byla Britt-Marie

Škut, P., Velká kniha českých pohádek
Stower, A., Král Vrkú
Schwabová, V., Můj strážný anděl –
druhá šance
DETEKTIVKY

Patterson, J., Pastýř
Connelly, M., Dva druhy pravdy
McDermidová, V., Náhradní řešení
Börjlind, C. & R., Třetí hlas
NAUČNÁ

PRO DĚTI

Walliams, D., Nejhorší děti na světě 2
Brezina, T., Klub tygrů –
Tajemná přilba

Uhls, Y.T., Mediální mámy a digitální
tátové
Coates, W., Zázračné semínko chia
Koukalová, G., Jiná

PROGRAM V ZÁŘÍ
n 10.

10. Hravé čtení s Adélou (16.15–
17.15) a pohádky s angličtinou
n 11. 10. Tajemství odolnosti a stability
v životě (10.00–12.00), seminář BPW
n 24. 10. Hravé čtení s Adélou (16.15–
17.15) s knížkou Ježeček Dupálek
n 25. 10. Představení studie nové budovy
MK, ZUŠ, MÚ (18.30)
n 27. 10. Tvoření s Monikou Lainovou se
skládanými mandalami
Informace o programu a mnoho dalšího
můžete zjistit osobně v knihovně, na plakátovacích plochách města či na webu
l
knihovna.roztoky.cz
Za městskou knihovnu
Tereza Náhlovská

INZERCE

Dům dětí a mládeže nabízí
zájmové kroužky, klub otevřených dveří,
akce, tábory a workshopy.
Přímé spojení z Roztok autobusem
č. 359 nebo č. 107 a 147 od nádraží Podbaba.
Vyberte si na webových stránkách z bohaté nabídky kroužků
a přihlašte se on-line nebo osobně v DDM.
info@ddmsuchdol.cz
tel. 724 858 346 nebo 220 921 776
domecek Suchdol www.ddmsuchdol.cz Dům dětí a mládeže Praha – Suchdol, Rohová 540/4
20
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM – ŘÍJEN
27. 4. – 28. 10.

Příběhy Tichého údolí. Osudy zpečetěné hákovým křížem, srpem
a kladivem – výstava mapující historii roztockých vil.

Středočeské muzeum, Braunerův
mlýn, Riegrova ulice čp. 5

8. 6. – 18. 11.

Československý kolek …milovník nejen rumu a tabáku – výstava kolků
a kolkových známek od první republiky po dnešek.

Středočeské muzeum, Roztoky

23. 6. – 4. 11.

25. letní keramická plastika

Středočeské muzeum, Roztoky,
nádvoří zámku

17. 8. – 28. 10.

Meziválečná architektura v dolním Posázaví – výstava o prvorepublikové
výstavbě v daném regionu.

Středočeské muzeum, Roztoky

7. 9. – 6. 1.
2019

Kašpárkův svět – výstava o historii rodinného loutkového divadla.

Středočeské muzeum, Roztoky

6. 10. – 3. 3.
2019

Prima sezóna – vily v okolí Prahy. Interiérový a oděvní design první
republiky.

Středočeské muzeum, Roztoky

20.–21. 10.
So–Ne

5. Mezinárodní den archeologie – S archeologem za mincovními poklady.
Více na www.muzeum-roztoky.cz

Středočeské muzeum, Roztoky

21. 10.
Ne

Přednáška ke 100. výročí vzniku Československa,
host ThDr. Martin Chadima, vstupné dobrovolné. Od: 15.00 hod.

Husův sbor, Jeronýmova 515,
Roztoky

21. 10.
Ne

Pohádko, z pytle ven – Loutky bez hranic – Spolek roztockých loutkářů
Kvítko. Od: 15.00 hod.

Přísálí Sokol, Tyršovo nám.,
Roztoky

28. 10.
Ne

Den Středočeského kraje – vstup do muzea zdarma

Středočeské muzeum, Roztoky

4. 11.
Ne

Kašpárek a princezna – Divadlo v kufru – Spolek roztockých loutkářů Kvítko.
Od: 15.00 hod.

Přísálí Sokol, Tyršovo nám.,
Roztoky

8. 11.
Čt

Jak zlepšit kvalitu mezilidských vztahů – seminář.
Od: 10.00 – 12.00 hod.

Městská knihovna Roztoky,
Jungmannova 966

8. 11.
Čt

Roztocký podzim – v programu vystoupí hosté, učitelé a nejlepší žáci ZUŠ.
Od: 18.00 hod.

Historický sál roztockého zámku,
Roztoky

11. 11.
Ne

Čert a Káča – pohádka. Od: 15.00 hod.

Hotel Academic, Roztoky

11. 11.
Ne

Hvězdy pana Coquatrixe – hudební večer francouzských šansonů,
zpívá Eva Kriz-Lifková, doprovází Milan Dvořák.  Od: 19.30 hod.

Hotel Academic, Roztoky

11. 11.
Ne

Svátek světel – každoroční procházka osvětlenou noční krajinou.
Od: 17.17 hod.

Levohradecké náměstí, Roztoky

11. 11.
Ne

Svatomartinská neděle – animační dílna, divadélko, výroba loutek.
Od: 10.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

15. 11.
Čt

Prima sezóna – doprovodný program k výstavě –
přednáška Šárky Koukalové. Od: 18.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

17. 11.
So

KŽM – Vysočany v Roztokách – stálá expozice modelové železnice.
Vstupné 50 Kč, děti 25 Kč. Další termín 8. 12. Vždy od 10.00 do 17.00 hod.

Klubovna KŽM, druhá nádražní
budova, Roztoky

18. 11.
Ne

Noty na buben – Divadlo KáKá – Spolek roztockých loutkářů Kvítko.
Od: 15.00 hod.

Přísálí Sokol, Tyršovo nám.,
Roztoky

29. 11.
Čt

Veřejný koncert – vystoupí vybraní žáci ZUŠ.
Od: 18.00 hod.

Historický sál roztockého zámku,
Roztoky

ŘÍJEN 2018
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Školní okénko

Vážení rodiče, první měsíc tohoto školního roku byl nečekaně nabit tolika
událostmi, že nevíme, které vybrat,
a proto uvádíme ty, které se nám zdají být
nejzajímavější či momentálně nejaktuálnější. Nebudu zdržovat dlouhým úvodem
a rovnou vám popřeji hezké a zajímavé počteníčko o sportu, cestování i dobročinných akcích.
Věra Zelenková

Žalovská škola – poděkování

V žalovské škole je po červnové havárii
vody výuka v opravených učebnách v plném proudu. Velké poděkování patří TJ
Sokol Roztoky za poskytnutí prostor pro
výuku tělesné výchovy do doby, než bude
dokončena rekonstrukce tělocvičny, která
byla vodou také poškozena. Žáci naší školy
tak již několikrát využili nově zrekonstruovanou atletickou dráhu. Děkuji panu Matasovi, trenérovi atletiky, který ochotně
věnoval pedagogům školy čas a seznámil je
s pravidly užívání dráhy a podělil se o dobré nápady, jak efektivně dráhu pro školní
výuku využít. V neposlední řadě patří poděkování panu Skřivanovi, vedoucímu odboru OSRM, za jeho velké pracovní nasazení a koordinaci celé rekonstrukce naší
žalovské školy.
Za vedení školy
Marie Kubánková

zástupkyně ředitelky

Zářijový turnaj škol
v dívčím fotbale
V sobotu 22. 9. 2018 dívky 1., 2. i 3. tříd
reprezentovaly naši školu ZŠ Zdenky Braunerové v dívčím fotbalovém turnaji škol
z Prahy 6 a okolí, který pořádá FK Dukla
Praha. Akce probíhala v hale Riverside
School v Praze 6, ve které přes zimu trénují
i malé fotbalistky Dukly.
Úvod programu již tradičně patřil pořádné rozcvičce, kterou musí začít každý
správný fotbalový trénink. Všechna děvčata se s chutí zapojila a za hlasitého hudebního doprovodu rozhýbala halu. Bylo hezké vidět, s jakým nadšením se dívky
pouštějí do hry, ač některé ještě nikdy fotbal nehrály.
Naše ZŠ Zdenky Braunerové vytvořila
dokonce dva týmy, které se umístily na
1. a 3. místě. Všechny hrály statečně a každá z dívek za svou snahu a bojovnost obdržela diplom. Za krásné sportovní výkony si
zasloužily medaili a pár drobných dárků
na památku. Nejúspěšnější týmy získaly
krásný pohár.
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Velice děkujeme těmto dívkám a také jejich
rodičům, kteří je na turnaji doprovázeli.
Věřím, že se v hojném počtu sejdeme
na dalším dívčím fotbalovém turnaji FK
Dukly Praha.
Monika Bromovská

Sběr papíru

Naše ZŠ pořádá v říjnu jednorázovou
akci – SBĚR PAPÍRU PRO ŠKOLU. Kontejner bude přistaven u hlavního vchodu
roztocké budovy ZŠ Zdenky Braunerové
ve dnech 24. až 26. října 2018. Děkujeme
za podporu školy.
Monika Bromovská

Jazykový pobyt – Malta 2018

Žáci z nejvyšších ročníků v září vyjeli
na pětidenní jazykový pobyt na Maltu.
Kromě výuky v jazykové škole si užili ještě
poslední teplé dny u moře a dozvěděli se
v angličtině zajímavosti o historii Malty
přímo v terénu od místní průvodkyně
a v 5D kině. Dobrou zkušeností byla i komunikace v obchodech, na recepci hotelu
a konverzace se spolubydlícími španělskými a italskými studenty. Děkujeme Letišti
Václava Havla a městu Roztoky za finanční
podporu.
Marcela Marková

Projekt o Zdence Braunerové – 
výstava a dražba prací žáků
Během druhého pololetí loňského školního roku jsme významné jubileum Zdenky
Braunerové oslavili prostřednictvím tematických dílen zaměřených nejen na umělecký, ale i společenský život této významné roztocké osobnosti.
V 1. až 4. ročníku se žáci inspirovali deníky a bohatou korespondencí umělkyně
a v rámci dramatické výchovy pracovali
na tvorbě živých obrazů ze Zdenčina života.V 5. až 7. ročníku se žáci věnovali návrhům nábytku, výšivek a užitkových předmětů. Také se seznamovali s osobnostmi,

které Zdenčin život doprovázely. Naše
8. a 9. ročníky se převážně zaměřily na tisky, portréty, krajinomalby, návrhy oděvů
a doplňků a na přípravu jídel, která byla
oblíbená v 19. století.
Pomyslným vrcholem projektu se stalo
přejmenování naší školy na Školu Zdenky
Braunerové a také velká letní výstava
na půdě Středočeského muzea Roztoky se
slavnostním zakončením, včetně dražby
vybraných žákovských prací. O jejich výběru rozhodli sami žáci, třídy výstavu průběžně navštěvovaly a žáci hlasovali pro
jednotlivá díla. Slavnostní zakončení výstavy v neděli 23. 9. doprovázelo vystoupení tanečního souboru Rosénka z Dejvického divadla za doprovodu cimbálové
muziky Muzičky, výuka lidových tanců
a dílna květinových vazeb. Výtěžek dražby
přesahující 8 000 Kč bude věnován v „braunerovském“ duchu na podporu studijní
cesty žáků výtvarného semináře do Drážďan, kde se učila na konci 19. století malovat i sama Zdenka.
Děkujeme Středočeskému muzeu Roztoky za zapůjčení výstavních prostor
a za spolupráci během celého projektu. Děkujeme také štědrým dražitelům, díky
nimž se již připravujeme na „velkou“ cestu
do lektorského zázemí drážďanského muzea.

Jitka Ramdanová, Petra Červinková,
Jitka Panenková

Dětští průvodci
na Levém Hradci
Po projektu věnovanému Ateliéru Zdenky
Braunerové a na něj navazujícímu provázení po dolních Roztokách se skupina dětských průvodců tentokrát zaměřila na Levý
Hradec. Princip řetězového provázení spočívá v tom, že se děti samy stávají průvodci
po muzejní expozici, kulturně historické
památce či určité územní části. Vlastní
provázení spočívá v předávání role průvodce jedním účastníkem druhému v pomyslném řetězu. Skupina dětských průvodců se rozdělí na svá stanoviště po trase
provázení, každý průvodce se věnuje určitému úseku trasy a navazuje v něm na svého předchůdce. Průvodci tak vytvářejí pomyslný řetěz vinoucí se podél průvodcovské
trasy, ve kterém jednotlivé části do sebe
pevně zapadají. Dětský průvodce vystupuje při provázení jednak sám za sebe, zároveň se učí být i součástí úzce spolupracující
skupiny. Na provázení jsme se připravovali
od konce prázdnin, prozkoumávali jsme
nejen kostel, ale i celé hradiště, psali jsme si
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velmi oblíbeným doplňkem zahrad a naše
ratolesti se na nich krásně unaví a vyskáčou do sytosti. Málokdo ale ví, že se tato
činnost, řazená do technicko-estetických
sportů, zařadila do programu na olympijských hrách již v roce 2000. Má pevná pravidla a řád a dvě závodní disciplíny – soutěž jednotlivců a synchronních dvojic,
které jsou součástí všech národních i mezinárodních závodů. Naší mladé skokance
držíme palce, stejně jako její mladší sestře
Nele, která je také žákyní naší školy a podle
své starší sestry už si také docela pěkně vyskakuje. Skoku zdar!

vlastní upravené texty, zajímali jsme se
o běžný průvodcovský den na Levém
Hradci. Společně jsme trávili odpolední
pikniky v trávě a v Medové kavárně. Děti
provázely kostelem sv. Klimenta během
Svatoludmilské pouti skupinky poutníků
i běžných návštěvníků, následující den pak
doplňovaly výklad průvodcovské služby.
Děkujeme páteru Petrovi Bubeníčkovi,
průvodcovské službě Levého Hradce i Medové kavárně za podporu, díky níž jsme
naše dětské provázení mohli realizovat.
Kroužek Putování

Někteří žáci si prostě
vyskakují
V dnešní době asi nic neobvyklého, říkáte
si. Nicméně v tomto článku se nebudeme
zabývat pohoršením nad mravy dnešní
mládeže, ale dalším talentem z naší školy.
Adélka Žirovnická se již sedmým rokem
zabývá skoky na trampolínách a sklízí nemalé úspěchy na tomto poli – 3 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové medaile. Sestava sice
trvá jen kolem 30 sekund, ale stojí za ní

Alena Křížová

Knižní bazárek

hodiny dřiny. Čtyřikrát týdně na tréninky,
které jsou doplněné letním soustředěním.
Adélka je nyní v kategorii žákyň malý krůček od splnění limitu pro mezinárodní závody. Pro většinu z nás se trampolíny staly

V listopadu proběhne na naší ZŠ již 2. ročník „Knižního bazárku“, kde si budou moci
nejen děti, ale i veřejnost vybrat knihy.
Dále je připraveno autorské čtení, „Moje
první kniha“, výroba knižní záložky apod.
Akci finančně podpořilo město Roztoky.
Těšíme se na vás.
Marie Bartulíková
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Současná situace ve škole Zdenky Braunerové
Dne 26. 9. 2018 jsme řešili na jednání zastupitelstva aktuální problémy, které narušují plynulý chod naší školy nejen v době
výuky, ale i v čase na ni navazujícím.
Na začátku školního roku došlo k navýšení kapacity (od 1. 9. na 1000 žáků). Kapacita byla navýšena, avšak prostory školy
zůstaly navzdory plánování stejné. Rádi
bychom upozornili stávající, ale i budoucí
zastupitelstvo, které vzejde z komunálních
voleb (viz Setkání učitelů 11. 9. 2018, projednávající neudržitelnost současné situace): jako nezbytnou shledáváme jasnou
a pravidelnou komunikaci o probíhajících
a plánovaných stavebních akcích, abychom mohli dále seznamovat naše zaměstnance školy a rodiče se vzniklou situací
a vysvětlit jim důvody, proč tomu tak je.
Tím předejdeme mnoha problémům, dezinformacím apod. Jednání by také měla
probíhat s osobou, která má veškeré kompetence v této oblasti a její stanovisko
bude závazné.
Největší problém jsou stále nedostačující
prostory školy. Školní jídelna v Roztokách
je kapacitně dlouho nevyhovující a její odhlučnění není dořešeno. Bylo plánováno
rozšíření jídelny včetně postavení dvou nových tříd a kabinetu. Stavba ještě nebyla
zahájena. V současné době si rodiče stěžují, že děti stojí ve dlouhých frontách, často
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venku mimo budovu, a to i v nepříznivém
počasí. Kapacitu jídelny nestačíme vykompenzovat ani poledními přestávkami v různých časových úsecích pro vyšší ročníky.
Návrh na zřízení nových kabinetů a zázemí v půdním prostoru pro učitele a zaměstnance školy sice již padl, stále však
nevíme, zda se o něm opravdu uvažuje,
případně jaký je stav řešení. V současné
době nemáme už ani kam dát židli, natož
stůl, pro nově příchozí pedagogické pracovníky. Mimo jiné toto zaznělo rovněž
v prezentaci paní Čelikovské, a to již v loňském roce.
V průběhu několik let stále rušíme specializované učebny a měníme je na kmenové třídy. V současné době jsme dospěli
do bodu, kdy již nemáme co měnit, tzn.
v současné době v roztocké budově nelze
vytvořit další kmenovou učebnu. Ve výuce
anglického jazyka je dlouhodobě vyvíjen
tlak na kvalitu výuky. Přesto, právě v důsledku nedostatečnosti prostor již mnoho
let neexistuje odborná jazyková učebna.
V letošním školním roce každý týden přechází během přestávek 380 žáků na výuku
cizího jazyka do budovy školní družiny,
jedná se o žáky napříč věkovým spektrem,
od 1. do 8. ročníku. Situace komplikuje
a narušuje plynulost výuky zejména
v chladných a deštivých dnech.

V Parlamentu (v nové budově) je stále nevyřešena celková akustika třídy. Nemáme
místnost, kde můžeme pracovat s inkluzivními žáky, komunikovat v soukromí s rodiči, čehož se dotýkají i stížnosti rodičů.
Ptáme se, jaká jsou možná řešení nástavby
žalovské školy a v jakém časovém horizontu? Neznáme termíny, předpoklad dokončení apod. Stejně tak stavba nové školy
v komplexu VTP, její časový horizont výstavby včetně jejího dokončení jsou stále
velkou neznámou. V červenci tohoto roku
měla být hotová kompletní dokumentace.
V současné době škola již nemá žádné
možnosti k vyřešení prostor, které jsou nedostačující, což se nutně odráží na chodu
školy (hluk, přeplněné kabinety a ztráta
soukromí se negativně odráží na psychice
žáků i pedagogických pracovníků). Již nestačí ani cyklické spojování jazyků napříč
třídami, delší odpolední vyučování, pečlivě
naplánované plavání, družiny upravené
tak, aby vyhovovaly k výuce.
Po jednání na zastupitelstvu dne 26. 9.
jsme obdrželi pracovní harmonogram akcí
v základní škole. Děkujeme za něj. Držme
si palce, ať se jednotlivé dílčí aktivity odvíjejí podle plánu a nevyvstanou žádné komplikace. 
l
Petra Červinková

zástupkyně ředitelky ZŠ
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Podzimní postřehy ze ZUŠ

Nový školní rok už je v plném proudu, o prázdninách jsme zrekonstruovali taneční sál – přibyla protihluková stěna, nová zrcadla, zrekonstruovaná podlaha,
nové osvětlení a také dvě mobilní baletní tyče. Teď už nic nemůže bránit tomu,
aby se rozjela výuka klasického „bílého“ baletu.

Také v učitelském sboru přibyli noví učitelé – saxofonistka Anita Topinková a klavírista Zdeněk Urbanovský. Pracujeme tak
na dalším zkvalitňování a rozšiřování učitelského sboru.
V letošním roce proběhne opět celostátní soutěž ZUŠ. Naše škola se zúčastní

soutěží v komorní hře s převahou dřevěných a žesťových dechových nástrojů,
s převahou smyčcových nástrojů, ve hře
na akordeon sólo a v souborové hře akordeonů.
První akcí letošní koncertní sezony
bude hudební festival Roztocký pod-

zim (8. 11.). Následuje Veřejný koncert
na zámku 29. 11. a Vánoční koncert 6. 12.
Obnovujeme také akci s pracovním názvem Rockové vánoce 13. 12. v sále restaurace Na Růžku na Žalově. K těmto akcím
přibudou ještě třídní a interní koncerty,
takže koncertní činnost bude v činnosti
ZUŠ opět bohatě zastoupena.


l

MgA. Bohumír Šlégl

Zprávy ze Sdružení Roztoč
Tichý jelen v letu

Jak se v Roztoči rodí takový divadelní festival Tichý jelen? Po letošním, desátém
ročníku je načase nakouknout zlehka pod
pokličku. Co se příprav týče, je toho
opravdu mraky, nebudu proto zabíhat
do přílišných detailů. Připraveni vejít
do zákulisí?
Základem je program, který se začal sestavovat přibližně dva měsíce předem.
Všechno domluveno a pečlivě naplánováno. Jako první představení sobotního programu bylo Jakoubkovo splněné přání
od Studia Damúza, druhé Vles v les od cirkusového soubor Feel the universe circus
company, na něj navazující letní tančírna
a večer zakončený biografem z dílen Anima Roztoč – to nejlepší od roku 2013!
V neděli pak představení Moment! opět
od Studia Damúza a poslední představení
Smysl kura souboru Waxwing.
Takové byly naše ideální představy
na plakátu… ale! První představení se muselo na poslední chvíli pro nemoc změnit
na jiné – „Houpací pohádky“, druhé zcela
zrušit kvůli dešti a tančírna přesunout dovnitř. Taková je realita.
Na druhou stranu, všechna představení,
která se konala, byla prostě skvělá. Většina
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byla určena dětskému publiku, což je jedna
z nejtěžších disciplín. Festival má již své
diváky, kteří festival navštěvují pravidelně,
ale zároveň stále přibývají noví.
Jako další povedený bod programu se
ukázalo promítání filmové tvorby studia
Anima Roztoč. Tento ateliér funguje
ve Sdružení Roztoč již od roku 2013. Pod
vedením zkušených lektorů a profesionálů
v oboru animace děti z kroužků sklízejí
na filmových přehlídkách četná ocenění.
Sestřih, který mohli diváci na festivalu vidět, obsahoval vítězné filmy i některé téměř archivní skvosty.
Na úplný konec festivalu si diváci museli
téměř měsíc počkat. Závěrečné představení A od té doby…tučňáci létají souboru
Compagnie Samoloet putovalo do Roztok
až z Francie. Vizuálně velmi bohaté představení pracovalo pouze s hudbou, světlem, gestem. Přitom si i pro dětské diváky
zachovalo srozumitelnost a i pětileté děti
příběh opravdu prožívaly.

Volná místa v kroužcích
a kurzech!!!
Pokud jste nestihli zápis a chcete se přihlásit do kroužků, neváhejte. Tahle příležitost

je přímo pro vás. Volná místa jsou aktuálně
k kroužcích a kurzech:
n Studio Anima
n Laboratoř zvukových choreografií –
hudba a pohyb jako celek
n Hrajeme v kapele – pro děti i dospělé,
kteří hrají na nástroje
n Harmonika
n Kanárci – výtvarný kroužek 5–7 let
n Pimprlátka – divadlo pro děti 6–7 let
n Žonglování – od 9 let
Pro více informací navštivte naše webové stránky – www.roztoc.cz

Svátek světel – Dopisy z vlasti

Srdečně vás zveme na Svátek světel, který
každoročně v listopadových dnech prosvětluje vybrané místo v roztocké krajině.
Letos nese svátek podtitul Dopisy z vlasti
a bude prosvětlovat krajinu Levého Hradce. Sraz je v 17.17 na Levohradeckém náměstí. Těšíme se! Více informací najdete
na stránkách www.roztoc.cz
l

Kateřina Korychová
Sdružení Roztoč
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Stále něco nového v nabídce

V obou vzdělávacích institucích, Lexiku i Insignisu, neustále připravujeme
další novinky a kurzy.
NOVINKA: PRVNÍ POMOC DĚTEM

Kurz je určen nejen pro rodiče a prarodiče,
ale pro všechny, kdo pracují s dětmi. Kdy?
Soboty 3. a 17. 11. 2018 vždy od 9.00 do
15.00. Dvoudenní kurz je tedy určen především široké veřejnosti, rodičům na MD,
prarodičům a všem, kteří pracují s dětmi,
ale nemají ambice být profesionální záchranář či zdravotník a mají ukončené základní vzdělání.
Cílem tohoto programu je poskytnout
základní znalosti a dovednosti pro první
pomoc dětem, jako jsou bezpečnost, postup u bezvědomí, resuscitaci, krvácení,
popálenin, tonutí. Dále volání tísňové linky a nácvik poskytování první pomoci při
úrazech a neúrazových urgentních stavech.
Účastníci obdrží certifikát o absolutoriu.
NOVINKA: NAUČTE SE PILATES
A CVIČTE DOMA

Nechcete nebo nemůžete navštěvovat
pravidelné lekce cvičení PILATES s in-

struktorem? A přesto chcete cvičit? Nabízíme vám víkendový kurz Úvod do cvičení pilates. Cílem kurzu je osvojit si
principy cvičení, naučit se sestavu základních cviků a seznámit se s různými typy
cvičení PILATES a pokračovat například
v teple domova. Kurz se koná vždy v neděli a můžete se přihlásit na některý
z uvedených termínů na adrese: gol.lenka@gmail.com Termíny: 14. 10., 18. 11.,
2. 12. nebo 9. 12.
CIZÍ JAZYKY, DOUČOVÁNÍ, PŘÍPRAVA
K MATURITĚ, PŘÍPRAVA NA VÍCELETÁ
GYMNÁZIA  

Jazykové kurzy jsou v plném proudu, některé jsou již obsazené… Nicméně těm,
kterým zápis utekl, ještě nějaké to místečko
můžeme poskytnout… Doučování školáků
ani přípravu na maturitu či víceletá gymnázia nenechávejte na poslední chvíli. Místa jsou z důvodu kvality výuky opět kapacitně omezena.

LOGOPOVÍDÁNÍ

Deseti- a vícetýdenní kurzy se pěkně rozběhly, ale je možné kdykoli během roku
naskočit. Na přistoupení je třeba se zaregistrovat co nejdříve. V rámci kurzu probíhá rozvoj oromotoriky, jemné motoriky,
zrakového a sluchového vnímání. Jako bonus mají rodiče možnost využít bezplatné
konzultace s naší speciální pedagožkou,
specialistkou na logopedii.
DÁRKOVÉ POUKAZY

Všechny naše aktivity nebo jejich část můžete věnovat svým blízkým k výročím či
pod vánoční stromeček prostřednictvím
dárkového poukazu, který vám vystavíme
v ceně podle vašich požadavků.
Více na www.lexik.cz, www.insignis.cz
i na Facebooku. V případě jakýchkoli dotazů pište na info@lexik.cz nebo info@insignis.cz nebo volejte na 733 643 642,
739 035 000.
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Mgr. Lenka Červenková
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AŽ

70.000 KÈ

• HOTOVOST AŽ DO DOMU
• NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
• MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

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

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ
ŘÍJEN 2018
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SPORT

Atletika mládežeTJ Sokol Roztoky – nová dráha = nové cíle
V roce 2017 jsem psal o tom, jak si přejeme, aby dopadla dotace na nový
stadion, a ona dopadla. Nejenže dopadla, ale také se podařilo vcelku slušně
dodržet cenu i kvalitu díla a od srpna trénujeme na novém oválu. O otevření
dráhy si mohl ctěný čtenář přečíst v minulém čísle časopisu Odraz, tak tedy už
jen doplním, že se otevíracích závodů na dráze zúčastnilo cca 50 roztockých
dětí, 20 z Kladna a přijeli i přátelé z Olympu Praha.

Tomáš Hanousek v běhu na 100 m překážek (první dráha)

14
15
16
17

Družstvo přípravky ve finále Středočeského kraje v Berouně

Nejvýraznější talenty se už v našem potěru
projevují velmi výrazně. Adélka Obstová
v běžeckých disciplínách, Anetka Hanousková ve skocích a překážkách nebo Jáchym
Kubánek v hodech patří ke středočeské
špičce.
Na závody v Roztokách navazovalo finále atletických přípravek v Berouně.
Naše družstvo se umístilo na fantastickém
7. místě ze 17 oddílů v kraji. Velké poděkování všem trenérkám, které se na jejich
přípravě podílejí (Hanousková, Obstová,
Veselá, Matasová, Kratěnová a Sýkorová).

1 Atletika Stará Boleslav
690 (bodů)
2 TJ Neratovice
650
3 TJ Sokol Kolín – atletika
600
4 T.J. Sokol Říčany a Radošovice 550
5 Atletika Líbeznice
490
6 TJ Lokomotiva Rakovník
470
7 Sokol Roztoky u Prahy
430
8 TJ Lokomotiva Beroun
380
9 SKP Nymburk
370
10 SKP Sporting Příbram
330
11 Olympia Kutná Hora
290
12 TJ Slavoj Český Brod
240
13 A.C.TEPO Kladno
220

AO Střela Žebrák
ŠSK Slaný
AC Čáslav
LS Kladno

190
130
90
40

Po závodech přípravek přišli na řadu mladší žáci. Už jen fakt, že se probojovali do finále, byl pro ně velký úspěch. Partu, kterou
táhnou Klusoň, Obst, Cedidla a Čurda,
nám kdejaký větší tým závidí. Naši chlapci
zůstali pouze 9 bodů za bronzovou medailí
a není pochyb, že jim 5. místo ve Středočeském kraji sluší.
Největším úspěchem na konci sezony
bylo kvalifikování Váji Řihákové a Tomáše
Hanouska na Mistrovství České republiky
v atletice staršího žactva v Jablonci nad Nisou. Tomáš bojoval ve skoku do výšky
a na 100 m překážek, Vája se kvalifikovala
v běhu na 800 m. Je to pro oba závodníky
bezva zkušenost a motivace k práci a tréninku v dalším období.
Velké poděkování patří městu Roztoky,
MŠMT a nadaci ČEZ za podporu našeho
sportování
Mgr. Martin Matas

asistent hlavní trenérky,
TJ Sokol Roztoky
www.majova-atletika.cz

Tenisová zima
Úvodem bych se rád vrátil k jarním utkáním družstev a poděkoval všem dětem
a rodičům za vzornou reprezentaci našeho klubu SK Žalov a roztockého tenisu.
Naše týmy startovaly ve čtyřech věkových kategoriích, kde minitenisté a babytenisté skončili na 7. místě a mladší i starší žáci obsadili shodně 5. příčku.
V nadcházející sezoně budeme určitě pomýšlet výš a bojovat v žákovských
kategoriích o postup.

K tomu je mimo jiné potřeba i dobrá
zimní příprava, proto jsme jako tradičně
připravili seriál tenisových turnajů v kategoriích od nejmenších začátečníků
po dospělé nadšence. Turnaje budou každý první víkend v měsíci – vždy v sobotu
děti a v neděli dospělí – bližší informace
získáte u mě (sramek@tenis-skola.cz)
nebo na webu www.tenis-skola.cz. Turna-
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je máme laděné i tematicky – takže 3. 11.
bude turnaj halloweenský a 1. 12. pak mikulášský.
Aby se děti hýbaly i mimo hodiny tělesné
výchovy a své kroužky, organizuji několikery víkendové hory – lyžování s trenéry
a společně strávený čas na čerstvém vzduchu – pro konkrétní termíny sledujte web
nebo náš Facebook tenis.skola.

Závěrem pozvánka do areálu na Žalově,
kam můžete s dětmi i bez dětí – připraveny máme 2 tenisové kurty s celoročním provozem, zkušené trenéry, vybavené bistro i dětský koutek. Přes kurty
máme od října do dubna přetlakovou
halu, takže si můžete přijít zahrát i za nepříznivého počasí. Otevřeno máme
od rána do 22.00. Pokud si v hale rezervujete dopoledne nebo večer 20.00–22.00
dvouhodinovku na pravidelné hraní, dostanete od nás skvělou cenu 500 korun
l
za dvě hodiny! 
Těším se na vaši návštěvu.

Jan Šrámek

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

90x129_reklama_tisk.pdf 1 04.10.2018 16:07:24

INZERCE

Zajímá Vás, zda můžete požádat
o dotaci?
Chcete pomoci s vyřízením
dotace?
Potřebujete zajistit administraci
obdržené dotace?
SPOJTE SE
S NÁMI

+420 733 379 172
dotace@faircare.cz

Naším mottem je kvalitní, odborná a poctivá spolupráce.

w w w. f a i r c a r e . c z
INZERCE

JE VAŠE DÍTĚ VE ŠKOLE SKUTEČNĚ SPOKOJENÉ?

CÍTÍ SE BEZPEČNĚ?

NABÍZÍM NOVÉ PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI:
Nápravy špatného prospěchu
Řešení rodinných vztahových probémů (rozvody, rodinné hádky,
sebepoškozování)
Panická úzkost rodičů z dětí
Řešení vztahových problémů dospívajících (rodinných, kamarádských,
vztahových..)
Pomoc dětem s náznaky neúspěšnosti zařazení do kolektivu
Pomoc při zjištění nezralosti dítěte v průběhu školního roku 1.třídy

OLGA VESELÁ

TITUL: MAGISTRA

OLGA.VESELA@EMAIL.CZ
+420 724 774 393
TYRŠOVO NÁM., ROZTOKY

PORADENSTVÍ NEZAHRNUJE PRÁCI PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY

ŘÍJEN 2018
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NEJLEVNĚJŠÍ
ZIMNÍ PNEU V OKOLÍ
Prodej Pneu a Disků za internetové
ceny se zázemím kamenného obchodu!
Povinná zimní výbava
zimní pneu od 1. 11. 2018 – 31. 3. 2019

NOVÉ ZIMNÍ DEZÉNY

PNEUSERVIS: +420 220 911 128
AUTOSERVIS: +420 233 910 042
PRODEJNA: +420 220 515 853
AUTO HOUSER s.r.o., Přílepská 1233, ROZTOKY
Prodej pneu a disků za internetové ceny!

www.superpneu.cz

www.autohouser.cz

