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REALITNÍ PORADNA PRO VÁS

Zvažujeme koupi družstevního bytu od našeho známého. 
Je možné, aby družstvo převod zamítlo?
Vůči Družstvu máte pouze oznamovací povinnost, tzn. že 
pokud převod členských práv a povinností probíhá v souladu se 
stanovami Družstva, nic takového se stát nemůže.

Mohu si koupit družstevní byt na úvěr?
Zde bych rád upřesnil, že  „koupí družstevního bytu“ vlastně 
nekupujete byt, ale převádíte na sebe členský podíl v Družstvu, 
a ten si banka do zástavy nevezme. Jestliže jsou však splněny 
podmínky pro převod do vlastnictví členů, pak je možno koupi 
úvěrem financovat. V opačném případě by se muselo ručit jinou 
nemovitostí.

Je možné, ihned po splacení anuity, převést družstevní byt 
do osobního vlastnictví?
Ano, pokud Družstvo převod do osobního vlastnictví odsouhlasí 
a pokud je bytový dům v katastru nemovitostí a pokud je bytový dům v katastru nemovitostí 
rozdělen na bytové jednotky tzv. 
Prohlášením vlastníka, pak je možné byt 
do osobního vlastnictví převést.

Jakékoliv dotazy z oboru realit zasílejte 
na e-mail: filip.tretinik@re-max.cz

INZERCE
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OBSAH:
Pálí nás dobré bydlo?

O Češích se říká, že jsou největší remcalové. Nevím, jestli jsou 
opravdu největší, nemyslím si, že se jakékoli vlastnosti dají 
vztahovat paušálně k celému národu. Ale že jich máme hodně, 
to bych podepsal.
Na druhou stranu chápu, že je to lidsky jaksi přirozené. Je to 
dáno tím, že člověk je tvor v zásadě setrvačný a pohodlný. 
Když si na něco zvykne, bere jakoukoli změnu nelibě.  
A zvlášť když si zvykne na věci, které jsou mu příjemné,  

a najednou mu je někdo bere!
Zvykli jsme si na spoustu věcí, které se zdají samozřejmé, a důsledkem je, že jich 
nadužíváme, ba jimi plýtváme. Plýtváme pitnou vodou, plýtváme potravinami, 
plýtváme energiemi, vytváříme hory odpadků, kupujeme si čím dál větší a těžší auta, 
zaplevelujeme svět zbytečnými informacemi.
Jenomže za všechny tyhle samozřejmosti dříve nebo později budeme muset platit 
víc, než jsme si zvykli. Už teď remcáme, jak je drahé stočné, kolik musíme platit 
za odvoz odpadu, nadáváme ve stojících kolonách, při marném hledání místa na 
zaparkování, bezmocně rozhazujeme rukama při pádu přetížených serverů nebo při 
zásahu hackerů.
Remcáme a nadáváme (vždy je na koho). Jak říká staré úsloví – pálí nás dobré bydlo. 
Neuvědomujeme si, že si vlastně nemáme na co stěžovat. Jsou na světě stamiliony 
lidí, kteří nemají co jíst, co pít, kde spát, kteří jsou oběťmi nesmyslných válečných 
konfliktů.
Co je nám do nich? A že to je daleko a že se nás to netýká? Ve světle událostí posled-
ních měsíců se takhle utěšovat nemůžeme.
Važme si toho, co máme. Není to samozřejmé a nemusí to tak být vždycky. l

  Jaroslav Drda

ÚVODEM

Pálí nás dobré bydlo? | J. Drda 3

INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty | J. Jakob 4

Jak dál s mateřskými školami | J. Huk 4

Informace ze sociálního  
oddělení | M. Kalinová 5

Nová dlažba před vchodem  
na hřbitov | T. Novotný 6

Nové stromy v Palachově ulici | T. Novotný 6

MÚ Černošice upozorňuje  6

Z deníku Městské policie Roztoky | P. Vevera 7

TÉMA MĚSÍCE

Prognóza počtu dětí  
v Roztokách | | J. Jakob 8

ROZHOVOR MĚSÍCE

Rozhovor s roztockou lékařkou  
MUDr. Blankou Jugasovou | S. Boloňský  10

NÁZORY A KOMENTÁŘE

Proč budeme schvalovat  
strategický plán | J. Huk 12

Měl by územní plán pamatovat  
na mešitu? | T. Šalamon 12

Obecná škola roztocká | R. Jandík 13

Mnoho povyku pro nic? | M. Štifter 13

HISTORIE MĚSTA

Nejstarších deset čísel  
v Roztokách (1. část) | S. Boloňský 14

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Zázemí pro sbor dobrovolných  
hasičů Roztoky | V. Drchota 16

Soutěž mladých hasičů | S. Mádlová  16

SPCCH – Svaz postižených  
civilizačními chorobami v ČR –  
pobočný spolek Roztoky | V. Drdová 17

Akce pro roztockou veřejnost v Husově  
sboru CČSH – listopad a prosinec 2015   18

Sbírka pro utečence  
na Blešáku | L. Jakobová  18

Pozvání na 48. ročník novoročního pochodu 
Tříkrálová Okoř | Roztocké turistické oddíly 
mládeže  19

KULTURA

Výstava věnovaná dvěma významným  
osobnostem zahájena! | M. Uhlíková 20

Opus musivum: mozaika ve výtvarném  
umění | M. Uhlíková 20

Oslava 28. října 2015  20

Pellé a Braunerová  
ve Středočeském muzeu | T. Novotný  21

Příběhy české přírody | T. Novotný  21

Středočeské muzeum v Roztokách  
u Prahy, p. o. | M. Uhlíková 21

Local Vocal zpíval na významné  
akci v Roztokách | A. Kaucká 22

Ave Maris Stella  22

Podzimní ocenění pro  
Studio Po špičkách | Z. Smugalová 22

Kulturní kalendárium – listopad  23

Městská knihovna informuje | M. Špaček 24

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Školní okénko | V. Zelenková 26

Jazykový kurz ve Vídni | P. Zwinz 26

Září ve školní družině | 7. oddělení ŠD 26

První „Putování“ v tomto  
školním roce | Poutníci z kroužku Putování 26

Dětští průvodci v Ateliéru Z. Braunerové | 
Dětští průvodci a J. Ramdanová 27

Lexik pokračuje ve vzdělávání  
i poradenství | L. Červenková 27

Zprávy ze sdružení Roztoč | M. Krátká,  
D. Votavová, K. Korychová 28

Podzim v MC Rožálek | E. Tluková,  
V. Bromovská, S. Mádlová 28

Volby zástupců rodičů  
do školské rady | J. Drda 29

Hernička Želvička | B. Kořínková 29

ANKETA čtenářů Odrazu | S. Boloňský 29

SPORT

Tenisové okénko | J. Šrámek 30

SOUKROMÁ INZERCE 

 30



INFORMACE Z RADNICE

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova4

Falešný výběrčí
Po zprávách od některých občanů si Vás 
dovoluji upozornit, že se po Roztokách, 
zejména v Solníkách, čas od času pohybu-
je falešný výběrčí nejrůznějších poplatků, 
zejména za odpad. Prosím, dávejte si 
na něj pozor. O poplatcích komunikujte 
výhradně se zaměstnanci našeho úřadu, 
popř. se zaměstnanci společnosti Regios. 
Kdybyste na tohoto falešného výběrčího 
narazili, neváhejte přivolat městskou 
policii. 

Dětská skupina v areálu 
Sokola nebude
Po započetí stavebních úprav tzv. likusáku 
v areálu Sokola byly provedeny zkoušky na 
přítomnost azbestu. Bohužel se podezření 
potvrdilo. Následně jsme si nechali zpra-
covat odhad nákladů spojených s  odstra-
něním, likvidací a  nahrazením azbestem 
zasažených obvodových stěn. Vícenáklady 
by dosahovaly výše cca 2,5 milionu Kč. Do-
hromady by tedy přestavba tzv. likusáku na 
prostory vhodné pro dětskou skupinu stála 
téměř 4,5 milionu Kč. Vzhledem k  tomu, 
že za podobnou částku lze pořídit modu-
lovou třídu MŠ, která by na rozdíl od budo-
vy v areálu Sokola byla ve vlastnictví města, 
je pokračování v tomto záměru pro město 
ekonomicky nevýhodné. Proto se rada měs-
ta rozhodla od původního záměru ustoupit.

Nové školky
Ihned jsme se začali zabývat neutěšenou si-
tuací s kapacitou MŠ. Po rozboru vhodných 
pozemků jsme zadali vypsání výběrového 
řízení na pořízení montovaného objektu 
s kapacitou 25 dětí na městském pozemku za 
knihovnou, resp. za objektem Roztoče. Tato 
třída bude otevřena v průběhu příštího roku. 
O přesnějším termínu Vás budu informovat, 
až nám dorazí konkrétní nabídky, z  nichž 
bude časový plán zřejmější. Zároveň jsme 

zadali vypsání výběrového řízení na pořízení 
modulového či montovaného objektu s ka-
pacitou 50 dětí místo stávající Kaštánku 
(rozšíření kapacity o 25 dětí). Toto rozšíření 
bude vázáno na dotaci a mělo by časově na-
vazovat na novou školku za knihovnou.

Prognóze vývoje počtu dětí ve školkách 
a ve škole se věnuji v tématu měsíce.

Ulice Jana Palacha
Ačkoli nejsou práce na dokončení ulice 
Jana Palacha hotové, vyvolává tato akce 
mnohé emoce. Předně bych všechny rád 
požádal o  trpělivost. Až budou všechny 
dokončovací práce hotové a až se ulice na 
jaře zazelená, bude určitě vypadat trochu 
jinak. Problematice zeleně se dále v Odraze 
věnuje místostarosta Novotný.

Množí se dotazy na praktičnost zelené-
ho pásu a  na zvlnění této komunikace. 
Terén kolem této komunikace není vůbec 
rovný, ačkoli se to tak na první pohled 
nemusí jevit. Zelený pás jsme se rozhod-
li v  projektu ponechat, protože je podle 
projektantů naprosto nezbytný pro vyrov-
návání rozlišné nivelity (terénních nerov-
ností) v různých částech ulice. Zelený pás 
tyto rozdíly může dorovnávat snáze, na 
rozdíl od chodníků, pro které jsou stano-
veny normy. Podobné je to i  se zvlněním 
samotné komunikace. Ke zvlnění dochází 
zejména ze dvou důvodů: odvodnění deš-

ťových vod a dorovnávání terénu kvůli jed-
notlivým vjezdům na soukromé pozemky.

Značná diskuse se rozpoutává kolem 
možnosti zavedení autobusové linky 359 
do této ulice. Zda je tato možnost vůbec 
reálná, jsme testovali na místním šetření 
přímo s tímto midibusem. Prokázalo se, že 
zavedení linky možné je. Ovšem nebude to 
ze dne na den. Pokud k tomu dojde, bude 
to patrně nejdříve v červnu příštího roku. 
Pro samotné rozhodnutí, zda tudy autobus 
jezdit bude, jsou nezbytné další podklady. 
Zejména se jedná o odhad snížení nákladů 
na tuto linku, jež by tato úprava vyvolala, 
a propočet doby jízdy, která se také sníží. 
Jakmile budeme mít tyto ucelené informa-
ce, podrobíme návrh veřejné diskusi. Čas 
a prostor pro Vaše vyjádření tady rozhod-
ně je a bude. l

 Se srdečným pozdravem

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás předně informoval o možnostech  
zvýšení kapacity předškolních zařízení.

Slovo starosty

Podkladem pro rozhodování rady byly 
analýzy předpokládaného vývoje počtu 
dětí předškolního a  školního věku, kte-
ré zpracoval starosta, a  soubor návrhů 
místostarosty Huka, jak se pokusit získat 
na stavbu školek dotace. 

Objekt, jehož vlastníkem je TJ Sokol, ob-
sahuje podle nálezu azbest a  jeho využití 
v současném stavu je tedy vyloučeno. Cel-
kové náklady na odstranění či izolaci azbes-
tu a výstavbu dětské skupiny by se vyšplhaly 
na zhruba 4 až 5 milionů korun, a tak rada 

od  tohoto záměru upustila. Objekt bude 
dán do „lepšího stavu“ (patrně izolací stěn) 
a  přemístíme do  něj archiv, protože ten 
musí ze staticky narušené budovy městské-
ho úřadu pryč. Se  Sokolem je předjednáno, 
že opravený objekt poskytne dlouhodobě 
pro tento účel za symbolické nájemné.

Ale co dál s  kapacitou mateřských škol? 
Radní jednomyslně přijali návrh ihned 
spustit dvě výběrová řízení na dodávku „sta-
vebnic“. Žádost o dotaci na padesátimístný 
modul v ulici Palackého, který by nahradil 

pronajatý současný objekt, bychom směřo-
vali do výzvy IROPu s  termínem do břez-
na 2016 (žádost o  dotaci na  rekonstrukci 
vily čp. 125 do té doby nestihneme), žádost 
o  malý domek pro 25 dětí pak bude smě-
řována do výzvy místní akční skupiny Pře-
myslovské střední Čechy s limitem nákladů 
5 milionů korun. Jako první by se zřejmě 
stavěl malý „domeček“, kam by se přesunuly 
děti z Kaštánku, teprve pak, zřejmě na pod-
zim, nový objekt v ulici Palackého.

Návrh místostarosty Huka na to, aby rada 
doporučila zastupitelstvu vilu čp. 125 re-
konstruovat jako bytový dům (s  pokusem 
získat dotaci, jejíž termín podání je červen 
2016), neprošel, a  tak je pro tuto vilu jako 
budoucí mateřskou školu případně využi-
telná další výzva na předškolní vzdělávání, 
tentokrát z integrovaných investic metropo-

Jak dál s mateřskými školami
První večer, kdy konečně začalo pršet, ve středu 7. října, se 
kompletní rada města sešla k řešení zhruba čtyřiceti bodů. 
Mezi nimi vyčnívala skupina návrhů, jak si poradit s objek-
tem, který se měl stát domovem dětské skupiny, a jak  
si vůbec počínat v naplnění potřeb předškolního vzdělávání. 

Jan Jakob
starosta města Roztoky
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Informace ze sociálního oddělení
1) Výměna starých průkazů ZTP a ZTP/P 
s  platností trvale, neomezeně… končí 
k 31. 12. 2015 
Připomínáme všem držitelům průkazů pro 
zdravotně postižené, že konečný termín 
výměny staré průkazky za  průkaz nový, 
bez posouzení zdravotního stavu, je 31. 12. 
2015. Pokud tak neučiní, nebudou tyto oso-
by od 1. 1. 2016 moci čerpat výhody z prů-
kazu vyplývající. V těchto případech by pak 
byly nuceny podat novou žádost o přiznání 
průkazu OZP se standardním postupem ce-
lého řízení, včetně nového posouzení zdra-
votního stavu. Výměnu provádí ÚP ČR, 
územní pracoviště Praha-západ, Dobrov-
ského 1278/25, Praha 7 – Letná. K vyplněné 
„žádosti o přechod nároku na průkaz osoby 
se zdravotním postižením“ je třeba dodat 
fotografii o rozměru 35 x 45 mm.
2) Výměna parkovacích průkazů – 1. 12. 
2015
Oddělení sociální a DPS OVSV MěÚ Roz-
toky oznamuje, že v úterý 1. prosince 2015 
ve  velké zasedací místnosti MěÚ v  Roz-
tokách bude probíhat další kolo výměny 
parkovacích průkazů označujících vozidlo 
přepravující osobu těžce zdravotně posti-
ženou. Výměnu bude provádět pracovni-

ce MěÚ Černošice pí.  Blehová v  době od   
9.00 hodin do 12.00 hodin. S sebou si pro-
sím přineste občanský průkaz, nový prů-
kaz ZTP nebo ZTP/P, fotografii 35 x 45 mm, 
případně staré označení do  auta. Osobní 
účast žadatele nutná.
3) Konzultační den pro občany měs-
ta Roztok s  vedoucí oddělení důchodů 
OSSZ Praha-západ – 2. 12. 2015
Odbor vnitřních a  sociálních věcí MěÚ 
Roztoky oznamuje, že ve středu 2. prosin-
ce 2015 v době od 8.00 do 12.00 hod. bude 
přítomna v  zasedací místnosti radnice 
paní Michaela Průšová, vedoucí oddělení 
důchodů OSSZ Praha-západ. Paní Průšová 
bude připravena s  vámi konzultovat vaše 
problémy a otázky týkající se důchodového 
zabezpečení. Těšíme se na vaši návštěvu. 
4) Doprava k  lékařům po  Roztokách 
a do Prahy pro seniory nad 65 let s finanč-
ním příspěvkem města 50 Kč na  jednu 
jízdu – TAXI p. Kuželky, tel. 777 609 491 
Město Roztoky rozšířilo svým usnesením 
RM č. 421-11/15 ze dne 7. 10. 2015 s platnos-
tí do konce roku 2015, poskytnutí finanční-
ho příspěvku ve výši 50 Kč na dopravu pro 
seniory k lékařům do Prahy a po Roztokách, 
a to pro všechny roztocké seniory nad 65 let.

Držitelé průkazů pro zdravotně postižené 
mají dopravu k lékaři po Roztokách zdarma.
Dopravní službu taxi pro seniory lze 
objednat u  pana Kuželky na  tel. čísle 
777 609 491.
5) Změna adresy oddělení sociálně 
právní ochrany dětí, oddělení sociální 
prevence pro děti a  oddělení náhradní 
rodinné péče odboru sociálních a  zdra-
votních služeb MěÚ Černošice
S účinností od 1. 11. 2015 se oddělení soci-
álně právní ochrany dětí, sociální prevence 
pro děti a  náhradní rodinné péče (adopce, 
pěstounská péče) odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví MěÚ Černošice přestěhovaly 
na adresu: Václavská 12, Praha 2. Čísla telefo-
nů na uvedená oddělení zůstávají v platnosti. 
Vedoucí oddělení sociálně právní ochra-
ny dětí: 221 982 296, mobil 723 505 002
Sociální pracovnice pro Roztoky (pí. Ligro-
vá Eva): 221 982 203, mobil 721 448 443
Vedoucí oddělení náhradní rodinné péči: 
221 982 274, mobil 727 846 073
Vedoucí oddělení sociální prevence pro 
děti: 221 982 284, mobil 724 004 618  l

  M. Kalinová 
 vedoucí odd. sociálního 
 a DPS OVSV MÚ Roztoky

litní oblasti Praha, která bude vypsána v létě 
2016. A ve hře je také mateřská škola Na Pa-
nenské, kterou má postavit investor, případ-
ná dotace by musela být opřena o dlouho-
dobý pronájem školky městu, které by bylo 
i zřizovatelem školky.

Kromě řady nájemních smluv k  bytům 
a pozemkům projednávala rada také prů-
běh velkých investičních akcí, především 
dokončení rekonstrukce ulic Jana Palacha 
a Puchmajerova. Bilance víceprací a ušet-
řených peněz byla tentokrát vyrovnaná 
a  rada mohla s  uspokojením konstatovat, 
že stavba spěje do finiše a  termín dokon-
čení bude patrně splněn, snad s výjimkou 
části ulice Puchmajerovy. A pak se na ulici 
vrátí zeleň. Jak bude tento zelený pás vy-
padat, jak to bude sladěno s  funkčností 
parkovacího pásu a případně se zastávka-
mi linky č. 359, o  tom se ještě nerozhod-
lo, protože teprve několik dní po  jednání 
rady zasedla skupina zainteresovaných lidí 
za účasti městského architekta a pod pat-
ronátem místostarosty Novotného, a tak se 
radní usnesli, že se sejdou operativně před 
zasedáním zastupitelstva. 

Krátká rada o hlíně
Ve středu 21. října se skutečně krátce sešla 
rada města, aby rozhodla, jak se bude po-
kračovat ve výsadbě zeleně. Přesněji řečeno, 

odkud vzít zeminu pro zelený pás. Převá-
žil názor, že nebudeme na „výkladní skříni 
Roztok“ šetřit a že nové výsadbě v zeleném 
pásu poskytneme kvalitní substrát z  kom-
postárny JENA. Pak radní ještě upřesnili 
podmínky pro výběr dodavatele obou ško-
lek (pro 25 a 50 dětí) tak, že vedle modu-
lových či kontejnerových staveb budou 
poptáni i dodavatelé montovaných objektů, 
a odebrali se na zasedání „parlamentu“.

Osud Dubečnice odložen
První zasedání zastupitelstva v nově vyba-
vené síni ukázalo, že se nám na nových žid-
lích dobře sedí. Patnáctibodový program 
vypadal na dvě hodinky, zato ve skutečnos-
ti jsme se rozešli po jedenácté.

Víc než půldruhé hodiny zabralo zcela jistě 
po zásluze hodnocení variant, jak postupovat 
dál v prostoru Dubečnice. Reálně jsou ve hře 
dvě možnosti. Varianta, kterou zpracovatelé 
územní studie z  firmy DGGG nazvali Na-
plnění, je urbanisticky citlivá a  umožňuje 
účelné řešení odvodnění celého území, ale 
vyžaduje změnu územního plánu, a  druhá, 
nazvaná Plán, která je s  územním plánem 
v souladu a vede přímočaře k vytvoření re-
gulačního plánu, ale je méně elegantní a kon-
cepčně trochu poplatná době, kdy územní 
plán vznikal. K problému se vyjádřili skoro 
všichni zastupitelé a samozřejmě také hlavní 

autor studie, ale konečné rozhodnutí nepad-
lo. Nakonec se většina zastupitelů přiklonila 
k tomu, že si od právní kanceláře, která měs-
to zastupuje, vyžádáme ještě jejich náhled 
na možná rizika pro město vyplývající z obou 
variant, a rozhodnutí padne za měsíc. 

Dlouho se debatovalo také o  balíku 
rozpočtových opatření, i když nešlo větši-
nou o velké částky, a přestože – což je pro 
město nejdůležitější – rozpočtové příjmy 
se zlepšují a nedotažení několika akcí (re-
konstrukce domu v Jungmannově čp. 286, 
nepostaví se letos už ulice Sedláčkova a ko-
nec Smetanovy) dává celkové bilanci bez-
pečnou rezervu.

Natažení debaty do  pozdních nočních 
hodin však způsobil především závěrečný 
informační blok, v němž se otevřela otázka 
dětské skupiny a možností, jak řešit situaci 
s  nedostatkem míst v  mateřských školách 
a  v  budoucnu i  v  základní škole. Vedení 
města seznámilo kolegy s tím, jaký postup 
schválila rada, a samozřejmě tato věc bude 
i nadále prioritou v jednáních o budoucích 
investicích města.  l

Jaroslav Huk
místostarosta
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Od půlky října je nově vydlážděn vstup na starý levohradecký hřbitov.

Technické služby a  jejich spolupracovníci 
z odborné firmy vysázejí cca 50 stromů. Vý-
sadba začne ve směru od Tyršova náměstí 
a bude pokračovat až po křížení s Puchma-
jerovou ulicí. V dalším úseku Palachovy uli-
ce není bohužel možno stromy zasázet, brá-
ní tomu blízkost inženýrských sítí a  jejich 
ochranných pásem. V této části ulice nebyly 
stromy ani před rekonstrukcí. Na jaře příští-
ho roku zde budou vysazeny keře.

Stromy dodala firma Trees z Černého Vola 
a budou sázeny do prohloubených jam po-

dle zpracované studie. Jámy budou vysypány 
kvalitní zeminou, stejně tak celé zelené pásy. 
Zemina se bude lišit podle toho, zda budou 
sázeny stromy, keře nebo jiný druh zele-
ně. V rámci přípravných prací při hloubení 
výsadbových jam bude případná betonová 
krusta rozrušena tam, kde by bránila zakoře-
nění stromů. Příkop pro sázení stromů, jak-
koli se zdá mělký, je dostatečný k tomu, aby 
v něm stromy zakořenily, resp. budou v něm 
prohloubeny dostatečné výsadbové jámy.

Po poradě s  roztockými odborníky, bota-
niky a architekty, osázíme ještě v tomto roce 
některé části Palachovy ulice trvalkami, které 
snesou i  drsnější zacházení od psů či chod-
ců. I tak věřím, že spoluobčané dají přednost 
upravené ulici před pohodlným vystupová-
ním z aut a budou zejména zpočátku, než se 
rostliny řádně uchytí, k zelenému pásu šetrní.

V listopadu budou v Palachově ulici pro-
vizorně rozmístěny odpadkové koše. Ty do 
léta nahradíme novým mobiliářem, lavič-
kami a koši. V letošním rozpočtu již na tyto 
věci nezbyly prostředky, s jejich rozmístěním 

zejména ve středovém pásu ulice počítáme 
v dubnu či květnu. Středový pás se vzrostlý-
mi ořešáky bude definitivně upraven zjara.

Je jasné, že nově pojatá ulice s  výrazně 
proměněnou skladbou vozovka – parkovací 
pás – pás zeleně bude předmětem mnoha 
diskusí. Osobně jsem přesvědčen, že zúže-
ná vozovka pomůže zklidnit dopravu a  že 
odstavení vozidla na parkovací pruh je vý-
razně kultivovanější než dosavadní stání na 
bývalém asfaltovém chodníku. Stejně jako 
řada spoluobčanů se neubráním dojmu, že 
projektant měl dopřát vlastní vozovce o de-
set centimetrů šíře víc, ač podle norem je 
určitě vše v pořádku. Pokud již dnes zazní-
vají názory, že to motoristé Palachovou ulicí 
po novém asfaltu doslova „pálí“, jistě se dá 
přemýšlet o zpomalovacích pruzích, jakkoli 
s nimi projekt nepočítal.

Údržbě stromů a  zeleného pásu věnu-
jeme v příštích letech nemalou pozornost 
i významnou částku z městského rozpočtu, 
bez spolupráce a citlivého přístupu spolu-
občanů k zeleni se však neobejdeme.  l

Práce byla původně naplánovaná na jaro 
či léto, ale to probíhala péčí arcibiskupství 
oprava střechy kostela sv. Klimenta a sou-
běh prací by nebyl šťastný.

Kralupská firma Montako stavební vy-
dláždila prostranství před vchodem podle 
návrhu a  pod laskavým dohledem roz-
tockých architektů Václava a  Marie Maš-
kových. Významné slovo měli i  při této 
drobné úpravě památkáři, kteří přísně do-
zírají doslova na vše, co se na Levém Hrad-
ci pohne. Mini staveniště prozkoumala též 
Dr.  Tomková z  Archeologického ústavu. 
Nálezy ve dvaceticentimetrové hloubce 
byly jen drobné, i tak bylo ale třeba dostát 
zákonné povinnosti a  umožnit archeolo-
gický průzkum.

Děkuji za administrování úprav zaměst-
nanci naší radnice panu I. Gollovi, děku-
ji návštěvníkům levohradeckého kostela 
a  hřbitova za trpělivost. Díky i  těm, kdo 
uměli věcně upozornit třeba na to, že se 
pokazil zámek vrat na nový hřbitov. (Pan 
Sládek ho obratem opravil…) Mrzí mne 

zbytečná netrpělivost několika spoluobčanů – 
výkop v lokalitě národní kulturní památky 
se vážně nedal urychleně zasypat a  kromě 
toho, náš hřbitov má vchody dva, že.

Na jaře či v  létě budeme v  úpravách 
pokračovat, na řadě je barokní branka na 
hřbitov, kterou vylepšíme (necháme omít-
nout) též podle doporučení Národního pa-
mátkového ústavu.

Věřím, že Levý Hradec se dočká ještě vý-
znamnějších úprav. V  roce 2016 by měla 
proběhnout první etapa kultivace prostoru 
vedle nového hřbitova, za kaštany a  stáva-
jícím betonovým pódiem. Po dlouhých le-
tech snažení se podařilo dohodnout s ma-
jitelem pozemku na tom, že jeho parcela se 
oplotí a podél zdi nového hřbitova se otevře 
průchod k vyhlídce na Vltavu. Listopadové 
městské radě představí svou studii tohoto 
prostoru Eva a Ondřej Smolíkovi – nu a pak 
jen najít v  městské kase peníze na úpravy, 
které zahrnou oddělení privátního pozem-
ku, zbourání několika metrů zdí, likvidaci 
náletů a citlivou opravu starého betonového 

pódia tak, aby i nadále mohlo být užíváno 
pro spolkové akce. Vhodné by bylo i osaze-
ní lavičkami, perspektivně pak třeba zřízení 
místa pro odpočinek či rozptylové loučky.

Během zimy vyměníme také ty cedulky 
na malých stojkách naučné stezky, které 
vandalové zničili těžko pochopitelným 
způsobem.

O všech úpravách na Levém Hradci při-
nese Odraz informace. l
  Tomáš Novotný
  místostarosta

Ve dnech, kdy dostávají obyvatelé Roztok a Žalova do schránek časopis 
Odraz, by měla ve zrekonstruované Palachově ulici probíhat výsadba no-
vých stromů a podrostu. Na četné dotazy spoluobčanů rád zopakuji, že se 
jedná o stejný druh, na jaký byli v Palachově ulici zvyklí, totiž o kulovitou 
formu javoru, přesněji javoru mléče. Jinak řečeno, za pár let stromy budou 
mít širší korunu a budou poskytovat stín.

Nová dlažba před vchodem na hřbitov

Nové stromy v Palachově ulici

MÚ Černošice upozorňuje,
že od poloviny prosince 2015 až do 
konce roku 2015 nebudou přijímány 
žádosti o vydání nového občanského 
průkazu ani cestovního dokladu. 
Důvodem plánované odstávky infor-
mačních systémů MV ČR je přechod na 
nový systém v důsledku legislativních 
změn. l

Tomáš Novotný
místostarosta
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n Dne 25. 9. v nočních hodinách oznámeno 
rušení nočního klidu v bytovém domě v uli-
ci Lederova – zjištěn hlasitý hovor z jedno-
ho bytu, zjednána náprava, přestupek vyře-
šen napomenutím.
n Dne 26. 9. oznámen volně pobíhající pes 
v  ulici Přílepská – proveden odchyt, pes 
umístěn do kotce OŽP, následujícího dne 
zjištěn majitel, pes mu byl vydán v pořádku, 
přestupek vyřešen v blokovém řízení.
n Dne 27. 9. oznámen volně pobíhající pes 
v ulici Tiché údolí – proveden odchyt, pes 
umístěn do kotce OŽP, následujícího dne 
zjištěn majitel, pes mu byl vydán v pořádku, 
přestupek vyřešen v blokovém řízení.
n Dne 29. 9. oznámen nález věcí (rozbrušo-
vačka a akušroubovák) na pozemku domu 
v ulici Šaldova – věci uloženy na MP Rozto-
ky, zveřejněno na webových stránkách MP 
Roztoky a města.
n Dne 1. 10. oznámena dezorientovaná star-
ší žena pohybující se po ulici Masarykova – 
zjištěna totožnost ženy, dovedena do místa 
bydliště, kde byla předána rodině.
n Dne 1. 10. ve večerních hodinách ozná-
men nález peněženky s  osobními doklady 
v  oblasti Praha 8 – Troja, oznamovatel ji 
odevzdal na MP Roztoky, vyrozuměn maji-
tel, který si následující den vše převzal osob-
ně na MP Roztoky, majitel by chtěl touto 
cestou poctivému nálezci poděkovat.
n Dne 3. 10. ve večerních hodinách ozná-
men nález dětského kola v  ulici Obránců 
míru – kolo uloženo na MP, následujícího 
dne zjištěn majitel, kterému bylo nalezené 
kolo předáno, majitel by chtěl touto cestou 
poctivému nálezci poděkovat.
n Dne 4. 10. oznámeno, že na pozemku 
domu v ulici V Solníkách je prováděna hluč-
ná stavební činnost v neděli, kdy je to OZV 
o rušení nočního klidu a regulaci hluku za-
kázáno – osoba provádějící hlučnou činnost 
poučena o zákazu, stavební činnost ukončila, 
přestupek vyřešen napomenutím.
n Dne 4. 10. oznámeno vloupání do vozidla 
tov. zn. Volvo, zaparkovaného v ulici Neru-
dova – věc na místě předána PČR Libčice 
jako podezření z přečinu krádeže vloupáním.
n Dne 5. 10. oznámen nález bundy v  uli-
ci Masarykova, bunda uložena jako nález 
na MP Roztoky, zveřejněno na webových 
stránkách města Roztoky, MP Roztoky 
a roztoky.com.
n Dne 8. 10. v nočních hodinách oznámeno 
rušení nočního klidu štěkotem psa z  bytu 
souseda v  bytovém domě v  Přemyslovské 

ulici – na místě v době příjezdu hlídky klid, 
hlídku kontaktoval oznamovatel, který uve-
dl, že jeho soused narušuje občanské soužití 
a  ruší noční klid tím, že v bytě pravidelně 
křičí na psy a jeho psi štěkají, věc kvalifiko-
vána a šetřena jako podezření z přestupku 
občanského soužití a rušení nočního klidu.
n Dne 8. 10. oznámen volně pobíhající pes 
v ulici Horova – proveden odchyt, pes umís-
těn do kotce MP, zjištěn majitel, kterému byl 
pes předán v  pořádku, přestupek vyřešen 
v blokovém řízení.
n Dne 9. 10. oznámeno napadení psa jinými 
dvěma volně pobíhajícími psy na komuni-
kaci ulice Václavská, došlo i  k  pokousání 
osoby, která venčila poškozeného psa – pro-
vedeným šetřením zjištěno, že psi utekli 
z  pozemku domu v  ulici Vltavská, zjištěn 
majitel psů, věc kvalifikována a šetřena jako 
podezření z  přestupku, oznámeno přísluš-
nému správnímu orgánu.
n Dne 10. 10. oznámeno napadení mezi dvě-
ma osobami před objektem restaurace ve 
Spěšného ulici – zjištěni oba účastníci napa-
dení, ke zranění nedošlo, lékařské vyšetření 
nevyžadováno, věc kvalifikována jako pode-
zření z přestupku.
n Dne 11. 10. oznámeno založení skládky 
odpadu ze zahrady v  ulici Za Cihelnou – 
provedeno šetření k případu, věc kvalifiko-
vána jako podezření z přestupku.
n Dne 11. 10. v  pozdních nočních hodinách 
oznámena na konečné autobusu v Levohradec-
ké ulici dezorientovaná žena – žena bez osob-
ních dokladů nalezena u levohradeckého hřbi-
tova, lustrací zjištěna její totožnost, přivolána 
rychlá lékařská pomoc, převezena do nemoc-
ničního zařízení a poté na záchytnou stanici.
n Dne 12. 10. oznámeno poškrábané vozidlo 
tov. zn. Fiat Scudo na parkovišti za poštou 
v  Nerudově ulici – výjezd na místo, vzhle-
dem k  výši způsobené škody věc předána 
PČR Libčice jako přečin poškozování cizí 
věci.
n Dne 13. 10. oznámeno vloupání do pro-
dejního stánku kebabu u  Tesca v  Lidické 
ulici – dosud nezjištěný pachatel vypáčil 
vchodové dveře do stánku, předáno PČR 
Libčice jako podezření z  přečinu krádeže 
vloupáním.
n Dne 13. 10. oznámen nález opencard 
v ulici U Školky, kterou donesla oznamova-
telka na MP Roztoky a uložila do schránky 
důvěry MP, zjištěna majitelka, které byla 
nalezená karta předána, majitelka by chtěla 
touto cestou poctivé nálezkyni poděkovat.

n Dne 16. 10. oznámeno poškození vozidla 
tov. zn. Hyundai zaparkovaného v ulici Rýz-
nerova – na místě zjištěno, že dosud nezjištěný 
pachatel poškrábal levé přední dveře vozidla, 
zadokumentováno, věc kvalifikována a šetře-
na jako podezření z přestupku proti majetku.
n Dne 18. 10. oznámeno rušení klidu hlu-
kem (řezání dlažby) v neděli, kdy je to OZV 
o rušení nočního klidu a regulaci hluku za-
kázáno – osoba podezřelá z porušení výše 
uvedené OZV upozorněna na platnost této 
vyhlášky, osoba činnost ukončila, přestupek 
byl vyřešen napomenutím.
n Dne 21. 10. v  nočních hodinách v  rámci 
hlídkové činnosti kontrolován řidič motocyklu 
(čtyřkolky), na které jely tři osoby – při kont-
role zjištěno, že řidič motorové čtyřkolky požil 
před jízdou alkohol, předáno na místě PČR.
n Dne 22. 10. oznámeny tři podezřelé osoby 
pohybující se v kolejišti v úrovni ulice Ča-
kov – podezřelé osoby objeveny v ulici Pla-
vidlo, provedena jejich lustrace (negativní), 
přestupek vyřešen napomenutím.
n Dne 23. 10. oznámen nález peněženky, 
zjištěn majitel, kterému byla nalezená peně-
ženka s obsahem předána, majitel by chtěl 
touto cestou poctivému nálezci poděkovat.
n Dne 23. 10. ve večerních hodinách ozná-
men volně pobíhající pes v ulici Tiché údolí – 
hlídka MP od oznamovatele zatoulaného psa 
převzala a umístila do kotce OŽP, následující-
ho dne zjištěna majitelka, které byl pes předán 
v pořádku, přestupek vyřešen napomenutím.
n Dne 23. 10. v  nočních hodinách ozná-
meno narušení občanského soužití v domě 
v  Přemyslovské ulici, podezřelá osoba zde 
napadla bývalou družku – v době příjezdu 
hlídky na místě již klid, k napadání nedo-
cházelo, provedenou dechovou zkouškou 
zjištěno, že podezřelá osoba byla pod vlivem 
alkoholu, věc kvalifikována a  šetřena jako 
podezření z přestupku.
Aktuální zprávy z  činnosti MP Roztoky 
můžete nalézt na webových stránkách MP 
Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli po-
moci při šetření výše uvedených událostí, 
obraťte se prosím buď osobní návštěvou, 
nebo telefonicky na Obvodní oddělení 
policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 
974 882 731), nebo na Městskou policii 
Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, 
popřípadě e ‑mail: info@mproztoky.cz.)
Děkujeme předem za spolupráci. l

  Petr Vevera
 ved. str. MP Roztoky

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky  
za období od 24. 9. 2015 do 26. 10. 2015: 
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Budoucnost mateřských škol
Základními daty prognózy jsou počty 
v  Roztokách narozených dětí. Tento da-
tový soubor zahrnuje období od 1. 9. 2005 
do 31. 8. 2015. Počítáme tedy s nejaktuál-
nějšími daty. Tato data jsou rozčleněna do 
jednotlivých ročníků podle dat narození 
vždy od 1. 9. každého roku do 31. 8. roku 
následujícího. (viz tab. 1)

Již z  této tabulky je zřejmý nárůst po-
čtů narozených dětí v  posledních letech 
s  nejsilnějším ročníkem 2008/2009, který 
se nám letos projevil v  mimořádném po-
čtu prvňáčků. Zároveň je ovšem zřejmé, že 
tento ročník byl nejsilnější a v posledních 
letech začala porodnost klesat.

Abychom mohli prognózovat i  s  vý-
hledem do let následujících, je nezbytné 
učinit statistický odhad počtu dětí, které 
se narodí v příštích letech. Na základě re-
gresní analýzy jsem pro náš případ zvolil 
nejjednodušší lineární model (koeficient 
R2 je srovnatelný s ostatními modely). Na 
základě něj jsem provedl extrapolaci ča-
sové řady. Z regresní analýzy jsem vylou-
čil první hodnotu roku 2006, která oproti 
ostatním hodnotám vykazuje velkou míru 
odchylky, čímž by byl celý model zkreslený.

V grafu (viz graf 1) je na ose x letopočet 
a na ose y počet narozených dětí. Z grafu 
je evidentní, že počet narozených dětí by 
měl mít mírně klesající tendenci. Samo-
zřejmě se jedná o  statistický odhad, nic 
více, nic méně. Pro prognózu však pou-
žijeme následující údaje pro další období. 
(viz tab. 2)

Cílovým stavem by mělo být uspokojení 
přihlášek ve věkovém rozmezí tří až šesti 
let dětí. S  tímto předpokladem bude také 
analýza počítat.

Dalším základním údajem je současná 
kapacita všech roztockých mateřských 
škol. Ta v současnosti čítá 298 dětí. Jako 
město plánujeme v  příštím roce otevřít 
minimálně jednu třídu nové MŠ pro 25 dětí 
za městským úřadem. Pokusíme se také 
rozšířit kapacitu Kaštánku v  Palackého 
ulici o dalších 25 dětí. Věřím, že se i toto 
povede v  příštím roce, ale raději budu 
opatrně počítat s realizací až v 2017. Dále 
plánujeme otevřít školku ve vile č. 125 pro 
cca 40 dětí. Budu ovšem počítat s varian-
tou, že zde bude otevřena jen jedna třída. 
V  takovém případě ale zároveň předpo-
kládám, že bude v roce 2017 realizovaná 
druhá z variant, která se nepodaří v roce 
2016. V rámci výstavby Na Panenské bude 
postavena školka pro 75 dětí. V rámci vý-
stavby v Nádražní ulici a případného PV 
III. bude v každé z nich postavena školka 
pro 25 dětí. Vše shrnuje následující tabul-
ka. (viz tab. 3)

Poslední proměnnou, která do prognózy 
musí být nezbytně zahrnuta, je růst počtu 
obyvatel, tedy nová výstavba v Roztokách. 
Do analýzy zahrnuji všechnu výstavbu, 
která nám v  příštích letech hrozí. Jde zá-
roveň o přehled, který by měl být v rámci 
nového územního plánu nepřekročitelný. 

Přehledně shrnuji v  následující tabulce. 
V  některých případech se jedná o  hru-
bé odhady a  počítal jsem raději opatrněji 
s  vyššími čísly. Věřím, že mnohde může 
dojít i  k  nižším počtům díky regulačním 
plánům. (viz tab. 4)

Nárůst počtu obyvatel v  jednotlivých le-
tech shrnuje následující tabulka. Je ne-
zbytné podotknout, že dokončení jed-
notlivých výstaveb se opravdu těžko 
odhaduje, a proto se jedná o opravdu hru-
bý odhad s  tím, že počítám opět s  horší 
variantou, tedy že k výstavbě dojde spíše 
dříve než později. Proto se prosím těchto 
čísel nelekejte. Počítám s  nejrychlejším 
možným nárůstem počtu obyvatel, aby-
chom byli připraveni na tu nejhorší va-
riantu. (viz tab. 5)

Protože v  současnosti je v Roztokách 
0,0462 dětí v  rozmezí tří až šesti let na 
jednoho obyvatele, můžeme vypočí-
tat, kolik dětí v  tomto věkovém rozpě-
tí v  Roztokách díky výstavbě přibude. 
Protože lze předpokládat, že se do no-
vých lokalit bude stěhovat oproti sou-
časnému průměru více mladých rodin, 
vynásobím počet tří až šestiletých dětí 
v nových roztockých lokalitách koefici-
entem 1,2. (viz tab. 6)

Pro stanovení souhrnného počtu dětí 
ve věku 3 až 6 let z důvodu nové výstavby 
je ještě zapotřebí zohlednit demografický 
trend, který je zřejmý z porodnosti. Demo-
grafický koeficient je vypočítán jako po-
měr součtu dětí narozených ve třech roč-
nících, které budou v  daném roce chodit 

V minulých dnech jsem vypracoval prognózu počtu dětí,  
která by nám měla pomoci lépe plánovat kapacity nejen  
mateřských škol, ale i základní školy. Ačkoli jsem tuto  
analýzu zpracovával pro zastupitelstvo, radu a školskou 
komisi, určitě bude dobře, když s ní touto formou seznámím 
i širokou roztockou veřejnost.

Prognóza počtu dětí v Roztokách

OBDOBÍ
POČET  

NAROZENÝCH 
DĚTÍ

1. 9. 2005 – 31. 8. 2006 105

1. 9. 2006 – 31. 8. 2007 131

1. 9. 2008 – 31. 8. 2009 128

1. 9. 2007 – 31. 8. 2008 149

1. 9. 2009 – 31. 8. 2010 121

1. 9. 2010 – 31. 8. 2011 136

1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 118

1. 9. 2012 – 31. 8. 2013 120

1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 101

1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 110
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VÝSTAVBA POČET BYTŮ POČET  
OBYVATEL

Dubečnice – 
Plaza 83 332

Panenská II 219 876

Maxmiliánka 8 32

Nádražní 122 347

Dubečnice 
(ÚS var. 4) 214 856

Solníky 44 176

PV III. 63 150

Zemník 80 320
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ROK NÁRŮST POČTU  
OBYVATEL

POČET 
OBYVATEL 
CELKEM

2015 8 123

2016 441 8 564

2017 361 8 925

2018 1 149 10 074

2019 710 10 784

2020 214 10 998

2021 214 11 212
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OBDOBÍ
ODHAD POČTU 
NAROZENÝCH 

DĚTÍ

1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 105

1. 8. 2016 – 31. 8. 2017 101

1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 97

1. 8. 2018 – 31. 8. 2019 94

1. 9. 2019 – 31. 8. 2020 90
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ROK PŘEDŠKOLNÍ  
ZAŘÍZENÍ

ODHAD NOVÝCH 
MÍST

2016 MŠ za úřadem 25

2017 Rozšíření MŠ  
v Palackého ulici 25

2018 Vila 125 20

2018 Panenská 75

2018 Nádražní 25

2018 PV III. 25

ta
b

ul
ka
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do školky, k počtu dětí ve třech ročnících, 
které chodí do mateřské školy dnes. Lze 
očekávat, že trend v porodnosti u lidí, kte-
ří se do Roztok přistěhují, bude obdobný 
jako současný roztocký trend porodnosti. 
(viz tab. 7)

Na základě výše uvedených dat může-
me provést samotnou prognózu. Vzhle-
dem k  tomu, že ne zcela všichni rodiče 
mají o místo pro své dítě ve veřejné ma-
teřské škole zájem, použijeme pro výpočet 
počtu žádostí koeficient 0,952, který od-
povídá tomuto poměru v  letošním roce. 
(viz tab. 8)

Z přehledné tabulky je zřejmé, že v pří-
padě, kdybychom v příštích letech neroz-
šiřovali kapacity předškolních zařízení, 
počet neuspokojených žádostí bude na-
růstat. Na druhou stranu je také evident-
ní, že v  případě, pokud budou dodrženy 
všechny dohody ohledně výstaveb školek 
v  rámci developerských projektů a pokud 
se nám podaří z vlastních zdrojů rozšiřo-
vat kapacity předškolních zařízení přibliž-
ně o  jednu třídu v  příštích třech letech, 
bude přibližně v roce 2018 kapacita víc než 
dostatečná, což by nám dokonce mohlo 
umožnit řešit havarijní stav starých budov 
MŠ Havlíčkova.

A co základní škola?
Ze stejných dat můžeme vypočítat i nároky 
na kapacitu naší základní školy. Z výše uve-
deného lze vypočítat odhad počtu dětí v jed-
notlivých ročnících a následně i počty uče-
ben, které jsou nezbytné pro zajištění školní 
výuky. Při výpočtu je zapotřebí zohlednit 
odchody na víceletá gymnázia. V  posled-
ních několika letech nám po pátém ročníku 
vždy jedna třída ubude. S tímto předpokla-
dem počítám i  pro příští léta. Vzhledem 
k tomu, že bude v budoucnu tříd v jednotli-
vých ročnících více, lze předpokládat, že by 
po pátém ročníku mohlo být vždy i o dvě 
třídy méně. Z hlediska opatrnosti, ale raději 
počítám s tím, že vždy bude pouze o jednu 
třídu méně. Stejně jako u školek upozorňuji, 
že počítám s nejhorším možným scénářem 
ohledně budoucí výstavby. Obojí z  toho 
důvodu, abychom byli připraveni na to nej-

horší. Souhrnný počet kmenových učeben, 
které budou v  budoucnu potřeba, shrnuje 
následující graf. (viz graf 2)

V tuto chvíli máme ve škole 33 tříd dětí. 
Dále jsou k dispozici specializované učeb-
ny a některé prostory adaptovatelné na tří-
dy, které by do budoucna mohly být 5 až 
7 kmenovými třídami. Je zřejmé, že příští 
dva školní roky kapacitně zvládneme. Pak 
by ovšem situace nebyla komfortní. Maxi-
málního počtu tříd, tedy 46, bychom měli 
dosáhnout kolem roku 2021. K  tomu ov-
šem velmi pravděpodobně nedojde, proto-
že jde opravdu o nejhorší možnou variantu 
vývoje. Proto je účelné, abychom v příštích 
dvou letech zajistili ještě kapacitu několika 
dalších tříd. Variant je několik. Až potře-
ba počtu tříd mírně opadne, nepochybně 
se budou třídy hodit jako odborné učebny 
a učebny na dělenou výuku.

Závěrem si dovolím upozornit, že 
v  době, kdy jsme rozhodovali o  kapacitě 
velké dostavby školy, měli jsme k  dispo-
zici demografickou prognózu, nerealizo-
vatelný projekt a požadavky vedení školy. 
Tehdejší prognóza od profesionálů nebyla 
jednoznačná a  čítala několik variant tak, 
aby se trefili při jakémkoli budoucím vý-
voji. Nový projekt, který jsme i postavili, 
plně respektoval tehdejší požadavky ško-
ly. To, co se dnes jeví býti jasným jako fac-
ka, před pěti lety tak jasné nebylo.

Jsem přesvědčen, že tyto analýzy pomo-
hou v  rozhodování zastupitelů i  radních 
a že díky nim budeme připraveni na to, co 
nás čeká, a to i v případě těch nejhorších 
variant vývoje.
O tom, jak se jednotlivé projekty rozšiřo-
vání kapacit vzdělávacích zařízení vyvíjejí, 
vás budeme dále informovat.  l

Jan Jakob
starosta města Roztoky

ROK NÁRŮST POČTU DĚTÍ 
(3–6 LET)

NÁRŮST 
POČTU DĚTÍ 

S KOEFICIEN-
TEM

2016 20 24

2017 17 20

2018 53 64

2019 33 39

2020 10 12

2021 10 12
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ROK DĚTI 
(3–6)

DĚTI (3–6)  
+ VÝSTAV-

BA

ŽÁDOSTI 
(KOEF.)

KAPACITA 
MŠ

NEUSPOK. 
ŽÁDOSTI

NAVÝŠENÁ  
KAPACITA

NEUSPOK. 
ŽÁDOSTI

2016 374 398 379 298 81 323 56

2017 339 379 361 298 63 348 13

2018 331 426 406 298 108 493 -87

2019 316 440 419 298 121 493 -74

2020 316 450 428 298 130 493 -65

2021 303 436 415 298 117 493 -78
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ROK DEMOGRAFICKÝ 
KOEFICIENT

SOUHRNNÝ 
POČET DĚTÍ 

S KOEFICIEN-
TEM

2016 0,997 24

2017 0,904 40

2018 0,883 95

2019 0,843 124

2020 0,843 134

2021 0,779 133
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Napadlo mě, že by mohlo být pro čtenáře 
Odrazu zajímavé vyzpovídat paní doktorku 
po její roční zkušenosti v novém působišti.

Paní doktorka Blanka Jugasová pochází 
z nejvýchodnějšího konce České republiky, 
ze Strážnice na Slovácku. V Praze vystudo-
vala v letech 1983 až 1989 všeobecné lékař-
ství na 3. lékařské fakultě UK.

Žena je to nejen šarmantní, ale i  vel-
mi činorodá. Kromě péče o  tři dcery ráda 
sportuje – plave, lyžuje, jezdí na kole. Velmi 
důležitý je pro ni i  kulturní život, divadlo 
a kvalitní literatura. Její velkou vášní je ces-
tování spojené s poznáváním cizích krajů.

Jakým řízením osudu jste se dostala do 
Roztok, není to trochu málo atraktivní 
destinace?
Měla jsem zavedenou praxi ve Strážnici, ale 
začala jsem pociťovat nespokojenost s  pro‑
středím, které se po rozpadu Československa 
stalo vlastně pohraničím. Toužila jsem po 
Praze, kterou jsem si velmi zamilovala bě‑
hem studií na lékařské fakultě.
To se mi splnilo, pronajala jsem si v Praze 
byt a do Roztok jsem se dostala na inzerát. 
Z hlediska lékařské praxe mě zlákalo pro‑
středí menšího města, kde jsem očekávala 
osobnější vztahy než v anonymní Praze. Ta 
je pro mě úžasná z hlediska možností kul‑
turního života i  nabídky velmi kvalitních 
škol, kde teď studují mé dcery. Obě jsou na‑
příklad přímo nadšené ze způsobu výuky 

na Keplerově gymnáziu na Pohořelci. Tyto 
možnosti vzdělání bohužel v regionech ne‑
jsou.

Překvapilo vás v  Roztokách něco, ať již 
příjemně, či naopak?
Obecně jsem velmi příjemně překvapená 
zdejšími lidmi i  prostředím. Vztahy jsou 
tady téměř sousedské, přes blízkost Pra‑
hy zde nepociťuji pražskou velkoměstskou 
mentalitu. Možná je to i  tím, že věková 
struktura mých pacientů je trochu vyšší, než 
jsem měla na Moravě.
Začátky v  Roztokách ale byly dosti těžké. 
Bylo třeba nejen změnit interiér ordinace, 
aby byl příjemnější pro pacienty i  pro mě, 
ale bylo nutné ho zařídit novými přístroji. 
Předtím zde nebyla ani taková samozřej‑
most jako počítač, agenda se vypisovala 
ručně. Velmi nemilé bylo i zjištění, že počet 
pacientů mého obvodu neodpovídal avizo‑
vanému množství – byl mnohem nižší, na 
samé hranici ekonomické únosnosti. Dnes‑
ka ale mohu s radostí konstatovat, že mám 
o 500 pacientů více než před rokem. Naopak 
jsem měla štěstí na skvělou sestřičku, to je 
velmi důležité.

Zjišťujete zde zvýšený výskyt některých 
chorob či zdravotních problémů oproti 
svému bývalému působišti?
Nevidím tady nějaký výrazný rozdíl. Zdá se 
mi zde početně trochu vyšší výskyt rezistence 

na antibiotika, zejména u starších lidí. Ale 
odpovědně na to budu moct odpovědět až 
s větším časovým odstupem.

Jaký je váš názor na různé alternativní 
metody léčby, např. homeopatii, aku-
punkturu apod?
Akupunktura je již prověřená metoda, která 
má své uplatnění u reflexních onemocnění. 
Zajímavé jsou i metody tzv. čínské medicí‑
ny. Problém je ale v tom, že lékařské vzdě‑
lání v Česku k těmto novým metodám příliš 
nesměřuje, přidržuje se klasické medicíny. 
Možná ještě důležitější je ale to, že žijeme 
zcela odlišným životním stylem než popu‑
lace v  zemích, odkud tyto postupy přišly. 
Máme nejen jiné stravovací návyky, ale i ji‑
nou životní filozofii, zaměřenou na úspěch.

Takže se asi nemohu cpát tlačenkou 
a přitom užívat homeopatika?
Ano, úspěch těchto alternativních léčebných 
postupů souvisí s nutností radikální změny 
životního stylu – se vším všudy, tedy nejen 
se stravovacími návyky, ale i  s  pozitivním 
přístupem k životu, s dosažením duševní vy‑
rovnanosti a spokojenosti se svým životem.
K  homeopatikům ale chovám jistou skepsi, 
navíc se s této oblasti pohybuje dosti podvod‑
níků, pro které jde jen o zajímavý byznys.
 
Jak se díváte na takzvanou celostní medi-
cínu a psychosomatické příčiny různých 
nemocí, včetně zhoubných?
Komplexní přístup při léčení některých 
chorob je velmi důležitý. Psychosomatické 
příčiny některých chorob již byly nezvrat‑
ně prokázány, např. u  žaludečních vředů. 
Psychický stres ale velmi negativně působí 
i na vznik infarktů a pohybových onemoc‑
nění. To, že se vaše záda dostanou do křeče, 
je hodně způsobeno psychikou. Z psychické 
tenze se vyvine organická porucha.
Je proto důležité oprostit se od stresu, upra‑
vit životosprávu, pitný režim, vyladit celý 
organismus.
Člověk by s problémy na duši neměl uléhat do 
postele, měl by se dokázat večer psychicky srov‑
nat, rozumnou úvahou jakoby oddělit problé‑
my od sebe, říká se tomu pozitivní sugesce.

Jak se díváte na domácí porody?
Na domácí porody se dívám jednoznačně 
negativně. Jako lékař vím, jaké komplikace 
mohou při porodu vzniknout – komplikace 
ohrožující matku i novorozence. Rizika jsou 
v  řádu procent, což nelze ignorovat. Jsme 
více než v  minulosti zatíženi různými ci‑
vilizačními chorobami, mnohá těhotenství 
jsou riziková – v těchto případech je domácí 

V říjnu loňského roku jsme s překvapením zjistili, že po více než dvou 
desetiletích ukončil svou lékařskou praxi v Roztokách prof. MUDr. Václav 
Kordač a v jeho bývalé ordinaci se objevila nová tvář, a to velmi příjemná 
paní doktorka Blanka Jugasová. Zásadní pozitivní proměnou prošel i inte-
riér ordinace, kde vás přivítá i milá mladá sestřička Markétka.

Rozhovor s roztockou lékařkou MUDr. Blankou Jugasovou
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 unikátní praxí ověřený vzdělávací program, spolupráce s Mensou ČR  

 intenzivní výuka anglického jazyka, včetně konverzací s rodilým mluvčím 

 důraz na vědu, matematiku, využití moderních technologií ve výuce 

 moderní prostory a vybavení, dětská kuchyňka, laboratoř, zastřešená terasa, velká 
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Navštivte nás osobně: Roztocká 6, Úholičky - jen 7 min jízdy z Tyršova náměstí nebo virtuálně na 
facebookových stránkách: Little England – dvojjazyčné vzdělávání…. 
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porod naprosto nepřijatelný. Někdy to pak 
nezachrání ani rychlá záchranka.
Navíc dnes již existuje velký výběr porod‑
nic uplatňujících různé postupy, není to tak 
unifikované jako dříve.

Hodně se medializuje otázka mírné kon-
zumace alkoholu (viz okřídlená fráze 
„neškodí v malé míře v jakémkoli množ-
ství“). Jaký je váš názor?
Mírná konzumace, zejména vína, může být 
pro organismus pozitivní. Ideální jsou 2 dcl 
po obědě a po večeři, u žen polovina, proto‑
že resveratol, obsažený ve víně, odbourává 
tuky. Musí však jít o  kvalitní suchá vína, 
bez výrazné chemické konzervace, protože 
ta našemu tělo zrovna neprospívá. Nejlepší 
je sudové víno přímo od spolehlivého vinaře, 
ale chápu, že tady jsme v jiné situaci než na 
jižní Moravě.
Při počínajícím nachlazení není špatná po 
ránu ani štamprlička kvalitní ovocné pá‑
lenky. Komu nedovoluje zdravotní stav ji 
konzumovat, stačí pálenkou alespoň ústa 
vydezinfikovat.
Obecně se dá říci, že všechno, co je v malém 
množství, je prospěšné. A také si dát sklenku 
v klidu, pro radost, ne jako útěk před pro‑
blémy.

Co káva, je škodlivá, či užitečná pro naše 
zdraví?
Dvě malé kávy denně jsou naprosto bez rizi‑
ka, krevní tlak vám jen nepatrně krátkodobě 
zvednou, ale pak se zase upraví. Káva zlepšu‑
je celkové prokrvení organismu. I u kávy však 
platí, že musí být kvalitní, čerstvě umletá, 
nejlépe v mlýnku s drcením, nikoli tříštivým 
způsobem. Nezavrhuji ani takzvanou turec‑
kou kávu, pokud to nedráždí váš žaludek.

Čím svému zdraví nejvíce škodíme?
Jednoznačně stresem a vlastní nespokojenos‑
tí – se světem i se sebou. Lidé pořád na něco 
nadávají, ale přitom žijeme v  klidné zemi 
a máme se celkově dobře. Je třeba se snažit 
být pozitivní, vážit si pohody, věnovat se smy‑
sluplné práci a také sportovat, hýbat se.

Co byste z hlediska životního stylu dopo-
ručila svým pacientům?
Hlavně vyladit pocit pohody, zejména 
doma. Domov ve smyslu zázemí je naprosto 
klíčová věc.

Evropská i česká populace stárne. Jak hodno-
títe současnou úroveň péče o seniory v ČR?
Péče o seniory v různých zařízeních je velmi 
náročná a záslužná práce. Na straně druhé je 

to i velký byznys. Některá zařízení pro seniory 
zbytečně finančně zatěžují rodinné rozpočty 
i státní rozpočet, resp. zdravotní pojišťovny.

Souvisí s tím i nadužívání léků?                 
Nadužívání léků se netýká jen seniorů, ti 
jsou však k většině léků více citliví a je po‑
třeba úměrně upravovat dávky. Snažím se 
proto svým pacientům optimalizovat, vyla‑
dit léčbu, nedůležité léky postupně vysadit. 
Každý lék má vedlejší účinky a některé mo‑
hou dokonce působit protichůdně.
V Roztokách zjišťuji ještě zneužívání rych‑
lé záchranné služby, a to v rozsahu, s nímž 
jsem se nesetkala. Rychlá záchranka je často 
volána pro pacienty, u nichž nejde o vážný 
akutní stav, ale o docela banální situace.

Co vy osobně považujete v životě za nej-
důležitější?
Osobní vyrovnanost, radost ze života, schop‑
nost najít i v těžké životní situaci východis‑
ko. Určitě také práci, která člověka baví 
a vidí v ní smysl. I jistou míru materiálního 
zabezpečení, bez strachu z budoucnosti.

Děkuji mnohokrát za zajímavý rozhovor, po-
kusím se vzít si vaše doporučení k srdci.  l

  Stanislav Boloňský
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Také obce by měly plánovat svůj budoucí vý-
voj. Není to snadná věc, zvlášť když se investi-
ce do velkých akcí řídí do značné míry tím, na 
co se podaří sehnat dotaci, a když se každé čty-
ři roky mění sestava zastupitelů a nové vede-
ní se snaží otočit všechno opačným směrem, 
protože ti před nimi byli úplně neschopní.

Setkávám se s názory, že strategický plán 
je kus zbytečného papíru anebo že je to jen 
nepříjemná povinnost, když obec chce zís-
kat dotaci. Pokusím se vysvětlit, že má i jiný 
smysl, a asi nejlépe na příkladu ze života.

Nedávno jsem jel ze slánského nádraží ve-
černím vlakem a usadil jsem se někde vepro-
střed motoráku. V  řadě přede mnou seděla 
dáma velmi neurčitého věku, něco mezi čty-
řicítkou a  šedesátkou, a  spokojeně vyhlížela 
z okna. Ale jakmile jsme se rozjeli a motorák 
přejel slánské výhybky, začala prozpěvovat. Je 
pravda, že se to zpěvu moc nepodobalo, ani 
nevím, o jaký nápěv šlo, ale bylo to hodně na-

hlas, takže přehlušila i rachotící vlak, a bylo to 
hodně falešně. Produkce pokračovala až sko-
ro na druhou slánskou zastávku a pak byl klid. 
Před Podlešínem, i když strojvůdce před ná-
jezdem na viadukt a výhybky disciplinovaně 
zpomalil ze sedmdesátky na čtyřicet, spustila 
znovu a rvalo to uši. Další sloku přidala před 
Zvoleněvsí a velké finále přednesla vstoje před 
nádražím v  Kralupech, kde se chystala vy-
stoupit. Pochopil jsem, že ta dobrá, mírně až 
středně podnapilá duše začala halekat, když ji 
něco vyburcovalo, jak se dneska říká, nakoplo, 
což je u výhybek na trati z Kralup do Slaného 
docela příhodný výraz.

A  podobně jsme se občas v  minulých 
letech chovali i  my, a  to i  ve zcela střízli-
vém stavu. Začali jsme konat, až když nás 
k  tomu něco rázně postrčilo. Strategický 
plán by nás měl toho nakopávání ušetřit.

V každé obci by její představitelé měli mít 
nějakou vizi, představu, jak by měla jejich 

obec za deset patnáct let vypadat, a územní 
plánování, všechny investice i  rozvoj spo-
lečenského a kulturního života by měly být 
koordinovány tak, aby k  tomuto cíli obec 
směřovala. Tohle všechno by měl podchyco-
vat strategický plán. Vize by měla vycházet 
z dobře poznaného současného stavu a jeho 
analýzy, v jednotlivých oblastech života obce 
by měly být v souladu s celkovou vizí formu-
lovány jasné cíle a jednotlivé akce a investice 
by měly tyto cíle naplňovat. Mělo by se to dít 
v logickém sledu a v návaznosti na sebe.

Strategický plán schválený zastupitel-
stvem by měl být nejen oporou při podání 
žádosti o nějakou dotaci, měl by být i jistou 
zárukou kontinuity ve vývoji obce. Měl by 
určovat směr a  představitelé obce by měli 
aspoň rok dva dopředu připravovat to, co by 
chtěli uskutečnit.

Kdybych se přidržel příběhu z  vlaku – 
schválíme -li strategický plán, budeme zpívat 
podle jeho, věřím, že dobře napsané, osnovy, 
a je na vás, a to se obracím jak k naší krotké 
opozici, tak zejména k většinou velmi slušné 
veřejnosti, abyste hlídali, jestli nezpíváme tak 
falešně jako ta ženská na výhybkách v Podle-
šíně.  l

  Jarda Huk

Některá slova dostanou hanlivou nálepku a hned tak se jí nezbaví. Čtvrt 
století po listopadu 1989 zní stále „strana“ téměř urážlivě a „plánování“ 
podezřele. A přesto plánuje skoro každý. Někdo dovolenou, jiný koupi  
auta a ten, kdo se vrhne do podnikání, plánuje neustále.

Proč budeme schvalovat strategický plán

Je potěšující, že Evropská unie ukázala, 
jakou je sluníčkovou velmocí a že když si 
dupne, všechno vynutí. Tedy alespoň věci 
podstatné, jako je zákaz kouření v restau-
racích, žárovek či povinné energetické 
štítky. V  záležitostech méně zásadních, 
jako udržení rozpočtů či vzdorování zno-
vuoživenému ruskému imperialismu, je 
to – pravda – o  něco slabší. A  kdo by se 
zajímal o takovou prkotinu, jako že se přes 
hranice během roku nekontrolovaně pře-
valí půldruhého milionu ilegálů celkem asi 
ze 70 zemí světa? Lidí, které často nikdo 
nezvládne ani identifikovat, natož prověřit.
(Přičemž v naprosté většině z těchto zemí 
a ani po cestě z nich do Evropy žádná vál-
ka není; obyvatelé jsou tam „jen“ mnohem, 
mnohem chudší, než jsme my.) Je jasné, 
že všichni ti migranti do jednoho, bez ja-
kéhokoli výběru, v takovém množství na-
jednou, budou velkou vzpruhou pro trh 
práce. Zejména pak ti negramotní, což je 
pravděpodobně přinejmenším každý de-
sátý. A běda tomu, kdo nesdílí myšlenku, 

že bydlet v Evropě je základní lidské právo, 
ať se člověk narodil kdekoli! Hlavně žádné 
ploty, zvlášť když jste Maďar!

Dvojnásobnou radost člověk má, že sta-
ré prohnilé kulty Západu nahrazuje nové 
státní náboženství. Jako každá nová víra 
ještě nemá přesný název, ale většinou se 
popisuje slovy „politická korektnost“, „lid-
ská práva“ či „tolerance“. Západ (i my jsme 
Západ, samozřejmě) se totiž musí jen a jen 
stydět, celé své dějiny nedělal nic kromě 
páchání zvěrstev, takže by se měl doneko-
nečna za vše omlouvat a samozřejmě je po-
vinen se za trest o svou prosperitu podělit 
s každým, kdo přijede na gumovém člunu. 
A protože jde o náboženství státní, je po-
stupně tvrdě vynucováno společenskou 
ostrakizací jinověrců, případně – když si 
takový heretik „jó nedá pozor na hubu“ – 
tak i těmi orgány, jež jsou činné v trestním 
řízení. Na druhou stranu, stoupenci této 
víry v  ní zatím nejsou natolik pevní, aby 
pro ni na sobě například odpálili bombu 
v  autobuse, což představuje relativní tak-

tickou nevýhodu. Je ale možné, že je to jen 
dočasným nedostatkem multikulturního 
obohacení a časem se to srovná.

Text jsem psal záměrně trochu odlehče-
nou formou. Nemá smysl propadat hyste-
rii. ČR jistě zvládne ubytovat pár tisíc mig-
rantů (i kdyby šlo o 15 tisíc, je to relativně 
kapka – v přepočtu na Roztoky by šlo o ně-
jakých 12 lidí – už teď jich v našem městě 
žijí stovky a  žádné problémy to nezpůso-
buje). Také jistě není každý migrant mus-
limem a každý muslim teroristou. A žádná 
mešita se v Roztokách, pokud vím, zatím 
neplánuje. Bojím se ale „sluníčkové“ po-
litiky, která má představu, že dobro lze 
zabetonovat do zákonů a všechny kultury 
jsou si rovné. Lidská práva jsou fantastic-
kým vynálezem naší, západní křesťansko-
-židovské civilizace (byť momentálně v po-
někud degenerované podobě vycházející 
z  Všeobecné deklarace OSN – šaškovské 
organizace a produktu své doby). Přísluš-
níkům primitivnějších kultur ale nedávají 
smysl a  jsou často považována za slabost. 
Tvrdošíjné ignorování tohoto faktu jen po-
žene vodu na mlýn extremistickým doda-
vatelům jednoduchých řešení. Idealismus 
je fajn, ale začíná prkotinami, pokračuje 
pokrytectvím a končívá katastrofou.  l

  Tomáš Šalamon

Měl by územní plán pamatovat na mešitu?
Přiznávám se, že nadpis článku jsem volil trochu účelově. Rozvoj města – 
pokud vím – s prostorem pro svatostánek sice počítá, co se ale týče kon-
krétního náboženství, myslím, že ještě není rozhodnuto. Nelze si ovšem 
nevšimnout, že každičkým koutem Evropy rezonuje migrační krize a tep 
doby určuje korektní sluníčková politika – a přináší samá pozitiva.
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V mezičase jsme o problematice debatovali 
jak s občany města Roztoky, tak s odbornou 
veřejností i  s  ředitelem roztocké základní 
školy. Zatím jsou reakce většinou kladné, a to 
i  ze strany ZŠ Roztoky. Vnímáme i  připo-
mínky nesouhlasné, které reprezentovala na-
příklad paní Olejníková svým komentářem 
v  Odrazu. Dle našeho názoru by základní 
školství obecně mělo připravit děti na život, 
ve kterém by pokud možno všechny obstály 
v neúprosné konkurenci na pracovním trhu 
a  české společnosti. V  ideálním případě by 
u toho dítě mělo rozvíjet svůj specifický ta-
lent. Nemůžeme samozřejmě tvrdit, že dítě, 
které není talentované například na matema-
tiku, není absolutně talentované. Lze i namít-
nout, že k vyhledávání talentů slouží víceletá 
gymnázia. To je jistě pravda, ale například 
mně osobně k cestě na gymnázium pomoh-

la právě „matematická třída“, na kterou jsem 
začal v 5. třídě docházet a která možná i moje 
rodiče upozornila na fakt, že možnost více-
letého gymnázia vůbec existuje. Úspěch vý-
běrové třídy z počátku 90. let je aspoň z mé 
zkušenosti nesporný, ale vděčili jsme za něj 
v neposlední řadě i výborným učitelům ma-
tematiky, což bude alfou a  omegou i  dnes. 
Argument, že jsou v  Roztokách pouze dvě 
paralelky, nebude brzy platit. Roztoky jsou 
zároveň spádovou školou i pro okolní obce 
a ne všichni rodiče chtějí své dítě v 11 letech 
vypustit samotné do Prahy, ze které se dost 
často odstěhovali právě kvůli  výchově dětí 
a roztockému klidu.

Zavádění výběrových tříd jde trošku 
proti současnému trendu, který razí Bru-
sel a  v  rámci novely školského zákona 
i současná vláda. Rušení praktických škol 

sdružujících zaostalejší či mentálně po-
stižené žáky je podle mě zásadní chybou, 
na kterou doplatí jak žáci praktických, tak 
i  žáci běžných základních škol. Z učitelů 
se stávají vychovatelé se stále větší odpo-
vědností a  stále menšími pravomocemi. 
Počet asistentů pedagogů možná časem 
převýší počet žáků a finanční prostředky, 
které bychom mohli dát kvalitním učite-
lům, se rozpliznou v průměrnosti. I pro-
to je myslím zavedení matematické třídy 
vhodné a může kvalitě roztocké základky 
prospět.

Nyní je čas, kdy mapujeme zájem rodi-
čů, a  z  malého průzkumu, jenž probíhá 
na serveru Roztoky.com, prozatím vyplý-
vá, že téměř polovina respondentů náš 
návrh podporuje a  další třetina by výbě-
rovou třídu podpořila, ale spíše v  jiném 
formátu. Budeme proto rádi, když nám 
svůj názor e -mailem napíšete i vy na adresu  
jandik@odsroztoky.cz.  l

  Ing. Roman Jandík
 předseda ODS Roztoky a zastupitel

Pod dojmy právě přijímané inkluzivní novely školského zákona bych rád 
navázal na téma „Měla by roztocká základka nabízet matematické třídy?“ 
z minulého Odrazu.

Obecná škola roztocká

Tak se asi ptali někteří občané Roztok 
(i  okolních obcí), když 13. ani 14. října 
prakticky nepocítili avizované potíže s do-
dáváním pitné vody. Musím přiznat, že jsem  
14. října ráno značně znervózněl, protože 
voda z  kohoutku stále tekla. S  velkou úle-
vou jsem se dozvěděl, že oprava již úspěšně 
a velmi rychle proběhla. Pro informaci uvá-
dím přibližný časový průběh akce:
n  13. 10. ve 22.00 hod. – uzavření vody 

u vodojemu a vypouštění potrubí na po-
třebnou hladinu;

n  ve 23 hod. zahájení vlastní demontáže sta-
rých armatur;

n  14. 10. ve 3.30 hod. dokončení montáže 
odtokové části, kontrola, začalo napouště-
ní vody do potrubí;

n  v 5.00 hod. dokončena i montáž nátokové 
části;

n  kolem 8 hod. obnovena dodávka vody 
i do sousedních obcí.
Rychlost prací umožnila zejména výbor-

ná příprava po stránce technické, logistic-
ké i organizační. SčVK posílil pracovníky 
v Roztokách o montéry a specialisty pod-
niku. Místní pracovníci věc pečlivě připra-
vili od technických detailů až po nácvik 
montáže. Takováto zásadní oprava není 
běžná ani u  tak velkého podniku, jakým 
náš provozovatel je, a v Roztokách a okolí 
asi nemá obdoby. Proto k  ní všichni při-
stupovali s respektem a opatrností. Nikdo 
nevěděl, jaké komplikace mohou nastat 
se starými armaturami, navazujícím sys-
témem apod., byly i  oprávněné obavy ze 
zhoršeného počasí. Proto také bylo připra-
veno náhradní zásobování pitnou vodou. 
Nakonec vše dobře dopadlo a  na mnoha 

místech občané opravu prakticky nepo-
cítili. Zbyly jen zásoby vody, kterou jsme 
si opatrně připravili, ale i ta se dala dobře 
využít. Pracovníkům SčVK děkujeme za 
dobře odvedenou práci

Oprávněná výtka, kterou jsem zazna-
menal na adresu města, byla, že se obča-
né o  ukončení opravy dozvěděli pozdě. 
MěÚ sice zajistil publikování informa-
ce na webových stránkách města kolem  
10. hodiny a pro ty, kteří urgentně potřebo-
vali informace, byl také k dispozici dispe-
čink provozovatele, ale situace připomněla 
vedení města, že nám chybí plošné médi-
um pro rychlou informaci občanů, např. 
místní rozhlas nebo nějaký modernější 
systém. Vedení města se tímto nově připo-
menutým úkolem bude zabývat. l

  Martin Štifter

Mnoho povyku pro nic?

LUBOMÍR  VALÍK
VÁŠ OSOBNÍ FINANČNÍ PORADCE

INVESTICE POJIŠTĚNÍ

SPOŘENÍ
BANKOVNÍ SLUŽBY

INVESTIČNÍ ZLATO
HYPOTEČNÍ ÚVĚRY

728 799 442
www.lubomirvalik.cz
poradce@lubomirvalik.cz
Tyršovo náměstí 1576, Roztoky  252 63
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Číslo 1 má náš zámek
Bývalá vodní tvrz, dnes sídlo Středočeské-
ho muzea. Pominu -li kostel sv. Klimenta 
na Levém Hradci, jde zřejmě o  nejstarší 
zachovanou stavbu v  našem městě. Její 
počátky jsou již ve 13. století, kdy v mís-
tech dnešního zámku stála raně gotická 
tvrz o půdorysu 10 x 10 metrů. Půdorys 
jejích základů je vyznačen v  dláždění 
dnešního nádvoří. Tehdy zde mohl sídlit 
zeman Petr z Roztok, o němž se nám za-
chovala písemná zmínka v listině českého 
krále Václava I. z  roku 1233. Od toho-
to data také odvozujeme stáří naší obce, 
i  když lze předpokládat, že osídlení zde 
bylo mnohem starší. Svůj dům zde měl 
i opat břevnovského kláštera benediktinů 
Pavel Bavor z Nečtin, významná osobnost 
přelomu 13. a 14. století. Opatský dům se 
nacházel (snad?) jižně od tvrze za únětic-
kým potokem.

Roztocká tvrz záhy nevyhovovala ná-
rokům dalších vlastníků, a  proto prošla 
mnoha přestavbami. První a  radikální je 
spojena s pražskými měšťany Eberhardem 
a  Reinhardem z  Mühlhausenu na konci 
14. století, kteří zřejmě starou tvrz úpl-
ně zbořili a  postavili novou na mnohem 
rozměrnějších základech. K další přestav-

bě dochází ve druhé polovině 15. století, 
ale zásadní je až ta, kterou uskutečňuje 
v  renesančním slohu rytíř David Boryně 
ze Lhoty a na Míkovicích. David Boryně, 
hejtman Slánského kraje, byl značně ne-
oblíbenou, kontroverzní osobou. V  roce 
1590 byl na svém roztockém sídle přepa-
den, krutě mučen a mlácen a také okraden 
o 30 až 50 tisíc zlatých. Na následky zra-
nění napřesrok také zemřel a  je pohřben 
na Levém Hradci, kde můžeme vidět jeho 
pěkný náhrobek. Další stavební úpravy si 
vynutilo zpustošení tvrze saskými a švéd-
skými vojsky v  období třicetileté války. 
Druhé patro zámku již nebylo obnoveno. 
To již vlastnili Roztoky Lichtenštejnové. 
Vzhledem k  tomu, že v Roztokách nebyl 
kostel, sloužilo horní patro zámku od 
konce 18. století do roku 1855 jako boho-
služebný prostor.

Damoklův meč visel nad roztockým 
zámkem v  padesátých letech 20. století, 
kdy v  souvislosti s  výstavbou čistírny od-
padních vod byl na zchátralý objekt vy-
dán demoliční výměr. Je velkou zásluhou 
místního vlastivědného klubu a  zejména 
budoucího ředitele muzea Jiřího Bayera, 
že bylo od demolice ustoupeno a  zámek 
byl – převážně svépomocí – rekonstruo-

ván na Okresní vlastivědné muzeum. Re-
konstrukce probíhala postupně mnoho let, 
až do počátku let sedmdesátých, ovšem 
katastrofální povodeň v  srpnu roku 2002 
opět celý areál značně zdevastovala. Úpl-
né obnovy se dočkal zámek až v minulém 
roce. Kromě prohlídky stálých expozic i te-
matických výstav můžete v tomto krásném 
prostředí uzavřít i sňatek.

Číslo 2 patřilo tradičně 
školním budovám
Číslo 2 nesla bývalá obecní škola na Kos-
telním náměstí, dnes náměstí 5. května, 
využívaná již 83  let coby radnice neboli 
Městský úřad. Tato budova zcela jistě není 
druhou nejstarší stavbou v Roztokách, své 
číslo převzala školní budova od své daleko 
skromnější předchůdkyně, která se nachá-
zela v  zahradě roztockého zámku. Tento 
nevelký školní domek byl zbořen již v roce 
1822. Nová jednopatrová školní budova se 
posléze nacházela mezi zámkem a statkem 
čp. 6 v  místě dnešního drážního tělesa. 
V roce 1847 byla proto i tato, v souvislos-
ti se stavbou železnice, zbořena. „Nová“ 
škola byla postavena v roce 1855 na Ovčí-
ně, přístavba pak v  roce 1896, 23. května 
1897 byla slavnostně vysvěcena. Škola zde 
působila až do září roku 1932, kdy byla na 
Školním náměstí zprovozněna současná 
budova základní školy.

Číslo 3 byl grunt Vojtěcha Želivy, poz-
dější panská kovárna. Stával v sousedství 
domu čp. 150 v  ulici Za Potokem, která 
je pozůstatkem původní cesty ku Praze. 
Nepřímým dokladem toho je i malá kap-
lička P. Marie, údajně z roku 1832. Statek 
č. 3, jehož stavba byla doložena již ve dru-
hé polovině 17. století, dnes neexistuje. 
Po ničivém požáru v roce 1681 ho koupil 
Šimon Mls. Rod Mlsů zde hospodařil až 
do 30. let 19. století. V roce 1851 přechá-
zí majetek na Josefa Ledera st., držitele 
roztockého velkostatku, po jeho smrti 
na jeho syna, který zemřel v  roce 1914. 
Počátkem 20. let 20. století nový majitel 
Václav Prášek, spoluvlastník roztockého 
velkostatku, kovárnu zrušil.

To číslo 4 (U Čáslavských) se zachova-
lo, ale nikoli na původním místě. Když 
musela stavba ustoupit nově budované 
železniční trati, byla v polovině 19. století 
postavena na novém místě, cca o 30 met-
rů stranou. V 17. a 18. století (až do roku 
1778) zde hospodařil rod Švejdů. Od roku 

Nedávno jsem byl otázán na deset nejstarších staveb v Roz-
tokách. Na tuto zdánlivě jednoduchou otázku je ale obtížné 
odpovědět, lze ale připomenout deset domů s nejnižšími 
čísly popisnými, i když to zároveň neznamená, že jsou také 
nejstaršími.

Nejstarších deset čísel v Roztokách (1. část)

Dům čp. 4 U Čáslavských
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V Solníkách

Nad Vltavou

V Úvoze

Pronájem pozemků 

ZDARMA
pro sekání trávy

Roztoky 
u Prahy

Pronájem parcel č.: 

2443/1, 2443/200, 
2443/239, 2443/304 

a 2443/27

Více informací na tel.: +420 233 372 021 
nebo e-mailu: recepce@ekospol.cz

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT 
PŘESNOU CENU?

Zašlete rozměry 
skel e-mailem  
nebo SMSkou,  
tentýž den obdržíte  
cenovou nabídku.

Dlouholetá praxe–22 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž  
přímo od výrobce! 
Dodání od 3 do 7 dnů! 
Záruka 42 měsíců!

777 208 491
info@har.cz
www.har.cz

SLEVA 30 % z montáže.
Po předložení 
tohoto inzerátu

inz HAR 42 mes_A6_22_let.indd   2 05.02.14   19:40

INZERCE

1825 vlastnil statek Václav Čáslavský se 
svou ženou Annou. Po nich Jan Čáslavský, 
dlouholetý člen obecního zastupitelstva, 
který zemřel r. 1889. Nemovitost zdědil 
jeho syn Otokar Čáslavský, provozující 
povoznictví, pozdější roztocký starosta 
(v letech 1911až 1919). V osmdesátých le-
tech 20. století byl vydán demoliční výměr 
na odstranění stavby, neboť dům v zatáčce 
překážel narůstajícímu automobilovému 
(zejména autobusovému) provozu. Na 
straně druhé, nikdy v té pravoúhlé zatáčce 
nedošlo k vážné dopravní nehodě, neboť 
neumožňovala rychlou jízdu, naopak vy-
žadovala značnou obezřetnost řidičů.

Snad se mohu trochu pochlubit tím, že 
jsem spolu s bývalým ředitelem roztocké-
ho muzea Jiřím Bayerem přispěl k zacho-
vání tohoto zajímavého domu, který přiro-
zeně uzavírá vilovou zástavbu v Riegrově, 
dříve Pražské ulici.

Letní sídlo rodiny Braunerů
Hned v  sousedství se nachází čp. 5, tzv. 
Braunerův, původně Malý mlýn. Již po-
čátkem 18. století zde živnost mlynářskou 
provozoval rod Vlčků, a  to až do roku 
1785. V  roce 1826 koupil mlýn majitel 
roztockého velkostatku a zámku JUDr. Jo-

sef Löhner, ale prakticky obratem ho dále 
prodal. Zajímavé je, že v roce 1838 koupil 
mlýn Jan Lábler se svou ženou Barborou, 
jenž byl posléze posledním roztockým 
rychtářem. Koupil ho zřejmě výhodně, za 
6 000 zl., zatímco J. Löhner za něj zaplatil 
9 266 zl.

V  roce 1861 koupil mlýn jako své let-
ní sídlo JUDr.  František August Brauner 
(1810–1880), významný staročeský politik, 
poslanec říšského sněmu. Významnými 

osobnostmi byli i  jeho dva synové; Vladi-
mír, který následoval svého otce v  advo-
kátní praxi a  byl dlouholetým roztockým 
zastupitelem, a Bohuslav, věhlasný chemik, 
spolupracovník Měndělejeva. Zejména 
ale tuto nemovitost spojujeme s malířkou 
Zdenkou Braunerovou (1858–1934), která 
si v letech 1903 až 1904 postavila v zahra-
dě ateliér. Zejména díky ní pak mlýn i ate-
liér hostily řadu významných osobností 
kulturního i  veřejného života. K  Malému 
mlýnu se váže i  krátká epizoda pobytu 
Zdenky Havlíčkové, dcery Karla Havlíč-
ka Borovského, které byl F. A. Brauner po 
smrti obou rodičů ustanoven za opatrovní-
ka. V roce 1872 pan poslanec zachraňoval 
„dceru národa“, jak byla nazývána, před 
vodním živlem při povodni oknem v prv-
ním patře. Svému nešťastnému osudu však 
stejně neunikla, neboť již v září téhož roku 
zemřela ve věku necelých 24 let na tuber-
kulózu.  l

Dokončení v příštím čísle

Ideální rekonstrukce nejstarší roztocké tvrze (převza-
to z videoprojekce Středočeského muzea v Roztokách) 

Stanislav Boloňský
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Naše sdružení dlouhodobě postrádá pro-
story pro svoje aktivity. Například činnost 
dětského oddílu je tím značně omezena 
a  kroužek probíhá v  zapůjčených prosto-
rách. Proto jsme se rozhodli postavit vlast-
ní objekt, který však nemá sloužit jako vý-
jezdní místo dobrovolných hasičů.

Dům se dvěma nadzemními podlažími 
se bude nacházet na Solníkách v  Masa-
rykově ulici v  blízkosti hřiště s  umělým 

povrchem, na okraji současné zástavby, 
kde máme svůj vlastní pozemek. V příze-
mí bude sklad materiálu pro výjezdovou 
jednotku SDH (např. vybavení proti po-
vodním), dále zde bude místo pro naše 
historické vozidlo a  pro malé muzeum. 
V  prvním patře pak bude společenská 
místnost se zázemím, která se bude využí-
vat i jako učebna. Část domu bude určena 
ke komerčnímu k pronájmu.

Objekt bude vystavěn z vlastních prostředků, 
případně s přispěním dárců. Stavba je v sou-
ladu s územním plánem města. Na stavbu již 
byla zpracována studie, která byla schválena 
stavební komisí města Roztoky. Nyní se zpra-
covává projektová dokumentace pro stavební 
povolení. Barevné řešení fasády bude navrže-
no ve spolupráci s architektem města. Případ-
né dotazy či připomínky lze zasílat na e -mail: 
stavba.hasici.roztoky@seznam.cz nebo na tel. 
607 843 815 (velitel René Šmíd). l

  Vlastimil Drchota
 starosta sboru

Po registraci, nástupu a seznámením se s tra-
sou se Pavlínka Roučková, Eliška Černá, Te-
rezka Čápová, Adam Stadler a Saša Kalynyč 
připravili ke startu. Trasa měřila cca 2 kilo-
metry, ve kterých děti zdolávaly úkoly s ha-
sičskou tématikou. Děti absolvovaly střelbu, 
vázání uzlů, poznávání topografických zna-

ček, zdravovědu, orientaci s mapou a požár-
ní ochranu. Výsledkem bylo třinácté místo 
z dvaceti družstev (hlídek) mladých hasičů.

Velké poděkování patří dětem, které se 
snahou a  zaujetím plnily úkoly co možná 
nejlépe, dále děkuji SDH Úholičky za nema-
lou práci na přípravě soutěže, občerstvení 

a  výborně odvedenou pořadatelskou práci, 
všem pořadatelům, mezi které se svým vlíd-
ným přijetím a osobní účastí při vyhlašování 
výsledků spojeném s  oceňováním malých 
hasičů zařadila paní starostka obce Úholičky 
Ing. Terezie Kořínková. A v neposlední řadě 
patří poděkování Vlastovi Drchotovi za do-
pravu našich mladých hasičů, podporu a po-
moc při celém trvání soutěže.  l

  Simona Mádlová
 vedoucí mladých hasičů SDH Roztoky

Rádi bychom vás tímto seznámili se záměrem výstavby poly-
funkčního objektu pro činnost našeho sboru.

Zázemí pro sbor dobrovolných hasičů Roztoky

Soutěž mladých hasičů
Na začátku podzimu se mladí hasiči z SDH Roztoky zúčastnili hasičské hry 
Plamen, která se konala v Úholičkách.

INZERCE
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• důvody a řešení 
současné migrační 
krize

• má EU strategii ve 
vztahu k uprchlíkům?

• co s rostoucími 
ambicemi Moskvy?

s Alexandrem 
Vondrou

vstup volný

Ohrožuje živelná 
migrace Evropu?

diskusní večer
19. listopadu 2015 od 18:00

zasedačka ZŠ Roztoky

Roztoky

Dětské středisko Roztoky
ve spolupráci s

Městem Roztoky
pořádá

II. ROZTOCKÝ 
LÉKAŘSKÝ 
VEČER
v úterý 24.11.2015 od 18:00

v zasedací místnosti Základní školy Roztoky

— MUDr. Margita Poláková
Infekční nemoci v ordinaci praktického lékaře
— MUDr. Milan Trojánek
Cestovní medicína, očkování před cestou do zahraničí

vstup volný • změna programu vyhrazena • těšíme se na Vás!

INZERCE

Svou širokou členskou základnou patříme 
mezi největší roztocké neziskové organiza-
ce. Sdružujeme lidi bez rozdílu věku, posti-
žené civilizačními chorobami.

Cílem naší práce a našich aktivit je začle-
nění lidí se zdravotním či věkovým handi-
capem do běžného života. Zaměřujeme se 
na prevenci civilizačních chorob, kam patří 
například kardiovaskulární onemocnění, 
diabetes mellitus (cukrovka), respirační 
onemocnění (astma, alergie), onkologická 
onemocnění, epilepsie, vertebrogenní one-
mocnění, tělesné postižení.

Organizujeme přednášky o  zdravém ži-
votním stylu zdravotně postižených a senio-
rů, v úzké spolupráci se sociálním odborem 
městského úřadu informujeme o důležitých 
změnách v oblasti právní a sociální.

Jedenkrát týdně pod vedením odborné 
cvičitelky paní Blanky Humplové pro-
bíhá cvičení kardiaků. Od nového roku 
začneme s  nordic walkingem. Plánuje-
me zakoupit cca 10 párů holí pro nordic 
walking, které vždy zájemcům zapůjčíme, 
a  budeme pravidelně vyrážet na skupi-
nové zdravotní vycházky po Roztokách. 
Každý pátek od 16 hodin můžeme za zvý-

hodněných podmínek využít plavecký ba-
zén v Suchdole.

Od dubna do prosince organizujeme po-
znávací zájezdy po českých a moravských hra-
dech, zámcích a jiných zajímavých místech.

Společně vyrážíme do lázní, nejen v Če-
chách a na Slovensku. Letos jsme navštívili 
maďarské termální lázně Tapolca u Bada-
conu.

Pravidelně navštěvujeme pražská diva-
dla a  také využíváme slevy na divadelní 
představení v hotelu Academic.

Spolupracujeme s  okresním výborem 
SPCCH, kde získáváme spoustu důleži-
tých informací potřebných k naší činnosti. 
Členka výboru naší organizace paní Jaro-
slava Pařízková je předsedkyní okresního 
výboru SPCCH, a tak máme všechno po-
třebné z první ruky.

Samozřejmě, že naší prioritou je život 
občanů v našem městě. Proto se aktivně za-
pojujeme do veřejného života. Upozorňuje-
me na nedostatky, které se týkají nejenom 
občanů handicapovaných a které je potřeba 
řešit. Velice důležité je vybudování domova 
pro seniory v Roztokách. Na tom se chceme 
podílet a nabízíme zde svůj potenciál.

K našemu společnému setkávání v Rozto-
kách využíváme Klubu důchodců v  Hav- 
líčkově ulici, který zřizuje město a kde se 
můžeme setkávat každé úterý a čtvrtek od 
14 do 16 hodin. Jste všichni srdečně zvá-
ni. Přijďte si třeba jenom popovídat, dát si 
dobrou kávu či popít čaj.

Dne 30. června 2015 jsme si na výborové 
schůzi zvolili po paní Marii Nadrchalové 
svou novou předsedkyni paní Vladimíru 
Drdovou, místopředsedkyni paní Blan-
ku Humplovou a  hospodářku paní Marii 
Dittrichovou.

Máte -li zájem stát se našimi členy, kon-
takujte nás. Jste mezi námi srdečně vítáni.

Kontakty: Vladimíra Drdová, tel. 606 893 
292, e -mail: v.drdova@volny.cz

Helena Manhartová, tel. 733 544 075, 
e -mail: helaman@centrum.cz

Přihlásit se můžete i  přímo v  klubovně 
důchodců každé úterý a čtvrtek od 14 do 
16 hodin.
Od ledna 2016 zprovozníme i  naše nové 
webové stránky, kde vás budeme o našich ak-
tivitách a činnosti pravidelně informovat.  l

 Za SPCCH Roztoky
  Vladimíra Drdová

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – pobočný spolek Roztoky
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Akce pro roztockou veřej-
nost v Husově sboru CČSH 
listopad a prosinec 2015:
n Neděle 15. listopadu v 15 hod. – přednáš-
ka Ing. Miloslava Kuklíka Biblický herbář – 
povídání o rostlinách, které známe z Bible

n Čtvrtek 26. listopadu od 15 hod. – 
adventní dílna – výroba věnečků, svícnů 
a dekorace na advent a Vánoce

n Neděle 29. listopadu v 15 hod. – I. neděle 
adventní – koncert známé skupiny OBOROH

n Sobota 5. prosince od 17 hod. – Mikuláš 
s nadílkou v kostele – tradiční setkání dětí 
s Mikulášem a anděly

n Čtvrtek 24. 12. Štědrý den od 14 hod. – 
četba vánočního příběhu, koledy, strom 
vánočních přání, prohlídka jesliček

n Hod Boží vánoční 25. 12. od 9 hod. –  
vánoční bohoslužba

n Neděle 27.12 od 9 hod. – bohoslužba

n Neděle 3. ledna 2016 – první novoroční 
bohoslužba

Kromě těchto akcí nepravidelných se schází-
me pravidelně k bohoslužbám, pobožnostem, 
biblickým hodinám. Středa dopoledne je 
vyhrazena těm, kteří si chtějí popovídat, po-
modlit se, ztišit se. Pravidelně každý čtvrtek 
je otevřena Kavárna pro seniory od 14 do 
15.30 hod. Poslední čtvrtek v měsíci od 20 
hod. se schází Klub Jeroným – zde mohou se 
ptát a diskutovat nad Písmem a o životě spíše 
ti mladší, ale Klub je otevřen všem věkovým 
kategoriím bez rozdílu vyznání, pro všechny 
duchovně naladěné. Vždy první neděli po 
bohoslužbách je tzv. nedělní škola, mohou 
přijít i rodiče či prarodiče – malování, origami, 
výlety po okolí a do Prahy na různé výstavy 
atd. – otevřeno pro všechny duchovně nala-
děné. Přijďte, srdečně vás zveme.

Kolumbárium v Husově sboru je otevřeno 
v neděli od 10 hod do 12 hod., v úředních 
hodinách nebo podle dohovoru  
(tel. 220 951 051).

Máte -li zájem o jakoukoli duchovní službu 
(křest, sňatek, pohřební rozloučení, návště-
vu nemocného doma či ve zdravotnickém 
zařízení atd.), obraťte se na farní úřad, 
farářku či kazatele (tel. 220 951 051).

Husitská diakonie CČSH v Roztokách nabízí 
pomoc osamělým, nemocným a jejich 
rodinám, lidem v těžké životní situaci. Vedle 
farářky působí i kazatel Alberto Rocchini 
a pastorační asistentka Helena Kantorová –  
pohovoří, dohlédne, doprovodí nemocné 
k lékařům v Roztokách a v Praze a obstará 
drobnou pomoc.

Již běží školní rok, pro děti nabízíme křes-
ťanskou výchovu přímo v Husově sboru, 
v naší klubovně. Zveme děti, které by 
tak mohly poznat, že vedle toho běžného 
života existuje duchovní svět plný záhad 
a tajemství, které můžeme objevovat spo-
lečně. V případě zájmu volejte na tel.  
220 951 051.  l

Na stejném stánku s  námi stála paní 
Maruška, pocházející z  Ukrajiny, která 
sbírala dary na pomoc pro válkou sužo-
vané lidi na Ukrajině. Vzájemně jsme se 
podporovaly a bylo to velmi milé. Velké 
poděkování patří Báře Hlavičková, na 
jejímž stánku jsme měly možnost se za-
bydlet a realizovat naše plány. Bára Olej-
níková a  já jsme shromažďovaly dětské 
knihy a hry, výtvarné a sportovní potře-
by, věci pro rukodělné práce pro ženy, 
bundy a  boty pro muže. Vybraly jsme 
toho docela pěkné množství na to, že šlo 
o  tak specifické věci. Vše jsme s  man-
želem odvezli v  pátek 9. října na Sprá-
vu uprchlických zařízení a  do Zastávky 
u  Brna. Na obou místech jsme dostali 
pěkné poděkování.

Doufejme, že těch 12 zimních pán-
ských bund a  18 svetrů zahřeje dobro-
srdečné muže, kteří mají za sebou ces-
tu dlouhou a  nebezpečnou a  její konec 
v  nedohlednu. Že těch 15 párů zimních 
a  sportovních bot trefí z  Bělé pod Bez-
dězem do nějakého hezkého místa, které 

se stane novým domovem, ať už trvalým, 
nebo dočasným. Doufejme, že využití 
krabice pastelek, barviček, fix a  mode-
lín, omalovánek, pexes, her a  obrázko-
vých knížek vyloudí mnoho úsměvů na 
tvářích dětí, které toho nejspíš už zažily 
více, než si dokážeme představit. Doufej-
me, že několik míčků, fresbee, soft tenis 
a švihadlo zkrátí chvíle dlouhého čekání 
na to, až budou opět na svobodě a budou 
moci s  rodiči pokračovat za vysněným 
cílem. A také doufám, že ta krásná sada 
háčkování, pletení, sada korálků na na-
vlékání a  předlohy k  vyšívání zaměstná 
ruce a zklidní víření myšlenek mnohým 
utrápeným ženám a  matkám, zavřeným 
za ostnatým drátem.

Moc děkujeme všem dárcům, děkujeme 
Zuzaně Šrůmové za organizaci, plakáty 
a možnost sbírku uspořádat.  l

 

  Ladislava Jakobová
  členka sociální a zdravotní komise 
 za Stranu zelených

Sbírka pro utečence na Blešáku
V rámci podzimního blešího trhu jsme uspořádali malou  
sbírku pro běžence, kteří se nešťastnou náhodou nacházejí 
v českých uprchlických zařízeních. Měla jsem konkrétní za-
dání, co které zařízení nutně potřebuje. Moje původní před-
stava, že lidé opouštějící blešák nám nechají na vyhrazeném 
místě pytle plné oblečení, se trochu minula s realitou. Nako-
nec ale vše dobře dopadlo a lidé přinesli...
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Business & Profesional Women Praha II

Spolupracujeme s:

MÌSTO
ROZTOKY

Zveme vás na semináø

Já a moje peníze

Pøednášející: Lenka Petržílková

19. 11. 2015,  od 10 do 12.00 hod.

ROZTOCKÉ MATEØSKÉ CENTRUM

V pøípadì zájmu prosíme o potvrzení úèasti na e-mail: lenka.svecova@bpwcr.cz

Místo konání: Mìstská knihovna, Jungmannova 966, Roztoky 252 63

Vstup zdarma

Co ovlivòuje náš vztah k penìzùm a jak si otevøít cestu k jejich dostatku 

INZERCE

Pro roztocké účastníky po-
chodu bude v 8.00 hodin při-
staven autobus před sokolov-
nou. Cena jízdného je 30 Kč.
Nově lze využít i metro A z Dej-
vické do stanice Veleslavín.

Vezměte si s sebou:
tužku, papír, mapu KČT č. 36 
(Okolí Prahy-západ), případně 

mapu KČT č. 9 (Podřipsko), 
jídlo, dobré obutí a oblečení, 
dobrou náladu. 

Jsou připraveny tradiční trasy 
13, 16, 28 a 44 km, cíl je ve Stře-
dočeském muzeu – zámku do 
17,30 hodin. Cestou se můžete 
občerstvit u sv. Juliány dobrý-
mi buřtíky, na hradě Okoři Vás 
čeká turistické sázení a malé 
překvapení.

Těšíme se na Vás, přijďte se 
po Vánocích příjemně protáh-
nout!  l

  Roztocké turistické oddíly mládeže

Pozvání na 48. ročník novoročního 
pochodu Tříkrálová Okoř
Vážení přátelé, příznivci turistiky!
Dovolujeme si Vás již nyní pozvat na tradič-
ní novoroční pochod Tříkrálová Okoř, který 
proběhne v sobotu 9. ledna 2016.
Startuje se od 7.30 do 9.00 hodin u staré 
školy ve Vokovicích – Veleslavíně, Praha 6.
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Středočeské muzeum v  Roztokách u  Prahy 
připravilo ve spolupráci se spolkem Art and 
Craft Mozaika jedinečnou výstavu mapující 
vývoj evropské a  zejména české mozaikové 
tvorby od jejích antických kořenů až po sou-
časnost. Diváci budou mít možnost zhlédnout 
věrné kopie významných antických a středo-
věkých muzívních děl, originální práce sou-
časných i  minulých českých a  zahraničních 
mozaikářských mistrů, ale také ukázky mo-
zaikářských materiálů a pomůcek nebo třeba 

původní předlohy, podle kterých mozaiky 
vznikaly. Výstava Opus musivum: mozaika 
ve výtvarném umění potrvá od 20. listopadu 
2015 do 1. května 2016.

Výstavní projekt je výsledkem desetileté 
takřka detektivní práce Magdaleny Kracík 
Štorkánové a  jejích spolupracovníků. Před-
stavuje důležitý krok v celkovém úsilí rehabi-
litovat techniky mozaiky v českých podmín-
kách, kde podobná souborná výstava dosud 
chyběla. Projekt přibližuje autorka výstavy 
těmito slovy: „Provází, informuje, analyzuje 
i provokuje. Ostatně technika mozaiky je pro‑
vokativním uměním. Je to cesta k využití nej‑
slabšího paprsku světla, který se jen tak toulá 
atmosférou…“

Autorka Magdalena Kracík Štorkánová se 
mozaice začala věnovat během studií na Aka-
demii výtvarných umění v  Praze v  ateliéru 
figurálního sochařství Jana Hendrycha (ab-
solutorium v r. 2006). Účastnila se odborných 
stáží v Itálii a USA. Umělecky působí v dvoj-
roli – jako výtvarnice a zároveň jako restaurá-
torka. Je zakladatelkou asociace Art and Craft 
Mozaika, která vznikla v roce 2012 za účelem 
ochrany, péče a  restaurování muzívních pa-
mátek a  s  cílem pokračovat v  české tradici 
tvorby autorských mozaik. Spoluautorkou vý-
stavy je Jana Fořtová Torňošová, která pracuje 
ve Středočeském muzeu jako konzervátorka.

Opus musivum: mozaika ve výtvarném 
umění: 20. 11. 2015 – 1. 5. 2016, Velká vý-
stavní síň. Vernisáž výstavy 19. listopadu 
2015 od 17 hodin!

O víkendech budou probíhat workshopy, pre‑
zentace techniky, komentované prohlídky.
Dílny budou zaměřené na různé věko‑
vé kategorie návštěvníků, s  využitím roz‑
ličných materiálů. Podrobný program na  
www.muzeum ‑roztoky.cz. l

Marcela Uhlíková
PR – informační a tiskové vztahy,  

Středočeské muzeum 
v Roztokách u Prahy, p. o.

 uhlikova@muzeum -roztoky.cz
 Tel.: 733 710 567; 233 029 042

Opus musivum: mozaika ve výtvarném umění

Oslava 
28. října 2015
ve Středočeském muzeu probíhala 
ve znamení mladých historiků – děti 
z roztocké základky, zaškolené mu-
zejní pedagožkou Marií Jelínkovou, 
se s nadšením zhostily rolí průvodců 
a provedly širokou veřejnost (přede-
vším své rodiče a známé) Ateliérem 
Zdenky Braunerové.  
A věřte, byla to velice vydařená akce, 
kterou si muzeum rádo na jaře  
(po otevření Ateliéru ZB po zimní pře-
stávce, která potrvá do 31. 3. 2016) 
zopakuje.  
DĚKUJEME VÁM,  
MILÍ MLADÍ PRŮVODCI!  l

Akci poctila svou účastí řada vzácných 
hostů v čele s Jeho Excelencí panem Jean-
-Pierrem Asvazadourianem, velvyslancem 
Francie v  ČR. Do Roztok se dostavili též 
generálporučík Ing. Josef Bečvář, náčelník 
Generálního štábu Armády ČR, s  chotí 
a plk. Mgr. Aleš Knížek, ředitel Vojenského 
historického ústavu. Samozřejmě nemoh-

la chybět ani Isabella Monzini Sandiford 
Pellé s manželem a dětmi.

V Historickém sále, kde se slavnostní část 
programu odehrávala, ředitelka muzea Zita 
Suchánková mimo jiné poděkovala tvůr-
cům výstavy – autorce Marcele Šášinkové 
a scénografovi Janu Růžičkovi za prvotřídně 
odvedenou práci. Děkovalo se i za finanční 

podporu výstavy, a to zřizovateli Středočes-
kému kraji a městu Roztoky. Nad výstavou, 
která potrvá do 28. března 2016, přijali zá-
štitu: generálporučík Ing.  Josef Bečvář, ar-
mádní generál Ing. Petr Pavel, M.A., bývalý 
náčelník GŠ AČR, a Ing. Miloš Petera, hejt-
man Středočeského kraje.

K  důstojnosti akce přispěla čestná stráž 
Československou obcí legionářskou, o pří-
jemnou atmosféru se postaralo hudebně 
literátské bratrstvo z Roztok Local Vocal.
Na vernisáž dorazilo téměř 200 lidí.  l

Ve čtvrtek 22. října v 17 hodin byla v muzeu v Roztokách slavnostní 
vernisáží zahájena výstava MAURICE PELLÉ – ZDENKA BRAUNEROVÁ, 
CESTY OSUDŮ MEZI ČECHAMI A FRANCIÍ.

Výstava věnovaná dvěma významným osobnostem zahájena!

Cestu mozaiky napříč staletími mapuje výstava v Roztokách

Magdalena Kracík Štorkánová, autorka výstavy

Vernisáž proběhla v Historickém sále zámku.  
V prvních řadách zasedli vzácní hosté… 
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Jeho Excelence pan Jean-Pierre Asvazadourian,  
velvyslanec Francie v ČR. 
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Generálporučík Ing. Josef Bečvář, náčelník Generálního 
štábu Armády ČR. 
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STÁLÉ EXPOZICE:
Jak bydlel a úřadoval pan správce / Vrch-
nostenská správa panství. Nahlédněte, 
jak a kde bydlel a pracoval vrchnostenský 
úředník Lichtenštejnského panství na kon-
ci 18. století.

Jak se jezdilo do Roztok na letní byt / Ži-
vot v  letovisku. Prostřednictvím vilových 
interiérů poznáme životní styl „lufťáků“ 
druhé poloviny 19. století, a to včetně pre-
zentované dobové módy.

VÝSTAVY:
do 16. 12.: PŘÍBĚHY ČESKÉ PŘÍRODY  
Fotografická výstava, která chce návštěvníky 
inspirovat k hledání a pozorování bohatství 
přírody všude kolem nás… Půda zámku
Do 28. 3. 2016: PELLÉ – BRAUNERO-
VÁ, cesty osudů mezi Čechami a Francií / 
PELLÉ –BRAUNER, chemins des destins 
entre la Bohême et la France
Francouzský generál, diplomat a  česká 
umělkyně – dvě zdánlivě rozdílné osobnos-
ti… Galerie / Kabinet

Do 31. 12.: Dobřichovické vily – pozo-
ruhodná sídla pražské honorace… Malá 
výstavní síň
20. 11. 2015 – 1. 5. 2016: OPUS MUSI-
VUM – mozaika ve výtvarném umění… 
Velká výstavní síň
Připravujeme: 13. 12. ADVENTNÍ NEDĚ-
LE – S PEČENÍM PERNÍČKŮ A PŘEKVA-
PENÍM ZE ZÁMECKÉ KUCHYNĚ…
Více informací na www.muzeum -roztoky.cz 
 l

Marcela Uhlíková

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.

Středočeskému muzeu se podařilo zorganizovat skvostnou výstavu 
mapující prolínání osudů prvního šéfa generálního štábu mladého 
československého státu, významného francouzského vojáka Maurice 
Pellého, a české umělkyně, roztocké patriotky Zdenky Braunerové.

Popisovat, co všechno je na výstavě k vidění, je myslím zbytečné –  
nejlepší je ji navštívit. Trvá až do 28. března příštího roku. Kdyby to 
pro některé spoluobčany bylo pobídkou, pak přece jen napíšu, že 
samozřejmostí jsou výtvarná díla Zdenky Braunerové, artefakty ze 
soukromých sbírek, ale třeba i z Vojenského historického ústavu či 
z muzea v Jílovém u Prahy. Nechybí tak například originál dekretu, 
jímž prezident Masaryk uděluje Řád bílého lva právě generálu Pellé-
mu. Na listině je podepsán prezidentův ceremoniář Guth Jarkovský…

Mimochodem, výrazná tvář francouzského generála se tu a tam objeví 
i na dobových záběrech z období první republiky, vysílaných pravidelně 
při připomínkách výročí vzniku Československa Českou televizí. I proto 
je roztocká výstava více než užitečná a neměla by minout vyšší ročníky 
naší základní školy. Jednoho z mnoha mužů, kteří ve starých filmových 
žurnálech dělají společnost prezidentu Masarykovi a zdraví nastoupené 
vojáky, pomůže expozice mladší generaci přiblížit, dát mu jméno, zmapo‑
vat jeho osudy, vazby s první republikou, kde v neteři Zdeny Braunerové 
našel životní partnerku, i přečetné kontakty s mezinárodními veličinami.

Vernisáž konaná 22. října 2015 přivedla do Roztok celou řadu 
osobností veřejného života. Nepřehlédnutelný byl, nejen uniformou 
a výškou, náčelník Generálního štábu Armády České republiky ge-
nerálporučík Josef Bečvář, pod jehož záštitou (a  též pod záštitou 
středočeského hejtmana) výstava probíhá. Vzácnou návštěvou pak 
byl francouzský velvyslanec, bezchybnou češtinou hovořící Pierre 
Asvazadourian, šéf Vojenského historického ústavu Aleš Knížek, 
milé bylo i to, že pozvání přijal někdejší ministr zahraničí Jaroslav 
Šedivý, nechyběl krajský radní pro kulturu Zdeněk Štefek.

Početně byla zastoupena rodina generála Pellého, jeho vnučka 
Isabelle Sandiford -Pellé Monzini pak na přípravě celé akce spolu-
pracovala s autorkou výstavy Marcelou Šášinkovou.

Příběhy české přírody
Dalším výtečným počinem, který je do 16. prosince k vidění na 
půdě našeho muzea, jsou Příběhy české přírody. Velkoformátové 
fotky živáčků, na které můžeme natrefit třeba ve městě či v národ-
ním parku, jsou překrásné, překvapivé, místy roztomilé – a potě-

ší i děti, které při zahájení výstavy 14. října rozhodně nechyběly. 
Možná právě pro ně bude výstava inspirativní a vyfotit zvíře či za-
jímavý přírodní úkaz bude stejně tak samozřejmé jako pořídit si 
mobilním telefonem dnes módní „selfíčko“.

Vernisáž moderoval herec Tomáš Pospíšil a pěvecky ji doprovo-
dily 4tetky, mladé pěvice luzných hlasů.

Byly vyhlášeny ceny v  kategoriích Příroda za dveřmi, Krajina 
zázraků, Příroda v akci. Byla udělena též Cena veřejnosti.

První místa v  popsaných kategoriích obsadili Jan Veber, Petr Or-
ság, Rostislav Štefánek a Miroslav Hlávko, nejlepší video představil Jiří 
Brázda. Ceny předávali spolu s ředitelkou muzea a zástupcem naší obce 
pánové D. Štorch, ředitel centra pro teoretická studia UK, a šéf správy 
národního parku Podyjí Tomáš Rothrötckl. Patrony, resp. kurátory vý-
stavy jsou renomovaní fotografové Ondřej Prosický a Pavel Radosta.
Výstavu iniciovala Veronika Němcová ze sdružení Beleco.  l

  Tomáš Novotný

Roztocký zámek se stal v říjnu centrem společenského 
dění v Roztokách. Zní to jako fráze, ale o vernisáži vý-
stavy Maurice Pellé – Zdenka Braunerová, cesty osudů 
mezi Čechami a Francií, se nic jiného říci nedá.

Pellé a Braunerová ve Středočeském muzeu
Město Roztoky a obec Únětice  

pořádají v předvečer nedožitých sedmdesátin

KONCERT PRO LADISLAVA KANTORA

C&K  VOCAL
zazní sonety Williama Shakespeara 

a písně s texty Ládi Kantora

24. LISTOPADU V 19.30
V SÁLE ROZTOCKÉHO 

HOTELU ACADEMIC 

K dispozici bude právě vydané  
čtyřcédéčko Supraphonu 1969–1989 

Vstupenky za 90 Kč je možné koupit  
v recepci hotelu Academic  

a na obecním úřadě v Úněticích od 9. 11. 2015
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INZERCE

Klasická pohádka o tom, jak se rybář a jeho žena 
zapletou se zlatou rybou a co z toho vzejde.

Historický sál  
Středočeského muzea  
v Roztokách
8. 12. 2015 od 18 hodin

Vstupné 50 Kč,  
předprodej vstupenek  
v akvaristice  
na Tyršově nám. 1733 –  
v pasáži

Ve Středočeském muzeu proběhla 22. října  
vernisáž výstavy, která je věnovaná dvěma 
významným osobnostem – generálu Pellému 
a  malířce Zdence Braunerové. Celá výstava 
propojuje cesty osudů mezi Čechami a Fran-
cií a je možné ji navštívit do 27. 3. 2016.

Nabídku zpívat na této zajímavé akci přijal 
sbor Local Vocal s radostí. Na žádost spoluau-
torky výstavy Marcely Šášinkové nastudovali 
členové sboru dvě písně, které v  tehdejších 
dobách patřily mezi oblíbené. Na vernisáži 
zazněla mimo jiné lidová píseň z Hradecka 
„Když jsem plela len“ a píseň od Karla Haš-
lera „V  roztockých zahradách“. Čtyřhlasou 
úpravu těchto písní zpracoval speciálně pro 
tuto příležitost sbormistr sboru Martin Šmíd.

Připomenout si přední českou malířku 
Zdeňku Braunerovou i  osobnost generá-
la Maurice Pellého si přišli mezi dalšími 
pozvanými hosty také velvyslanec Francie 
v  České republice Pierre Asvazadourian, 
náčelník generálního štábu Armády Čes-
ké republiky Josef Bečvár a  především 
samotná vnučka generála Pellého Isabelle 
Sandiford -Pellé Monzini.

Zpívat před takovým publikem bylo pro 
členy sboru Local Vocal potěšením a rádi 
přispěli k vytvoření atmosféry, která mohla 
připomínat dobu kulturních Roztok první 
republiky.  l

  Anna Kaucká
 členka sboru Local Vocal

Local Vocal zpíval na významné akci v Roztokách

Každoročně na konci října se tanečnice  
Po špičkách účastní Podzimní fantazie.

Otevřený festival scénického tance a pohy-
bového divadla se koná v krásném prostředí 
Městského divadla Jablonec nad Nisou a za-
hajuje pravidelně týden tance v tomto městě, 
který vrcholí celostátní přehlídkou scénické-
ho tance mládeže a dospělých.

V  letošním roce odjely do podhůří  
Jizerských hor hned čtyři skupiny Studia  
Po špičkách. Choreografie Hebounké tla-
pičky, nezbedné tlamičky (IV. skupina), 
Den a  noc (III. skupina), Můry (II. sku-
pina) a Krystal I (I. skupina). Téměř třicet 
tanečnic z Roztok se kromě programu v di-
vadle účastnilo i  výtvarných dílen, které 
jsou tradiční součástí festivalu Podzimní 
fantazie a  symbolizují jeho zaměření na 
propojení uměleckých žánrů, především 
výtvarna a tance.

Ačkoli je přehlídka nesoutěžní, byla 
hodnocena odbornou porotou (Bohumí-
ra Cveklová, Radana Kodetová, Lada Ca-
poušková) a svůj názor mohli hlasováním 
projevit i diváci. Obě strany došly ke shodě 
a choreografie Můry obdržela Cenu poro-
ty i Cenu diváků. Studio Po špičkách bylo 
ještě porotou oceněno Za vynikající peda-
gogickou práci a taneční tvorbu.  l

  Zuzana Smugalová

Podzimní ocenění pro  
Studio Po špičkách

Ave Maris Stella
Zveme Vás na adventní koncert duchov-
ní hudby smíšeného komorního sboru 
Local Vocal v neděli 29. 11. od 18 hodin 
v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci.
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Vážení inzerenti,
naší snahou je, aby váš inzerát byl maximálně účinný, proto velmi dbáme na 
jeho tiskovou kvalitu. K tomu ale potřebujeme vaši spolupráci. Věnujte prosím 
před zasláním podkladů pro vaši inzerci pozornost níže uvedeným technickým 
parametrům, bez jejichž dodržení nemůžeme zaručit kvalitu vaší prezentace  
a tím i její účinnost.

HOTOVÉ PODKLADY:
n  Adobe 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.

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. 304 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)
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Inzerce v měsíčníku Roztok a Žalova 

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – LISTOPAD
15. 10. – 16. 12. Příběhy české přírody – výstava fotografií. Středočeské muzeum, Roztoky

23. 10. – 29. 3. 
2016

Pellé – Braunerová – zkřížené osudy mezi Čechami a Francií Středočeské muzeum, Roztoky

Čt 12. 11 Roztocký podzim – 10. ročník hudebního festivalu – účinkují žáci a učitelé hudebního, 
tanečního a literárně dramatického odd. ZUŠ. Od: 18.00 hod. 

Historický sál, zámek Roztoky

Ne 15. 11. Zvířecí dobrodružství – divadelní představení pro děti.
Od: 15.00 hod. 

Hotel Academic

Ne 15. 11. Carlo Goldoni. Burani – klasická divadelní komedie.
Od: 19.30 hod.

Hotel Academic

St 18. 11. Kašmír a Ladakh – cestovatelsko-pastevecká přednáška. 
Od: 19.00 hod.

Ateliér Roztoč, Havlíčkova, Roztoky

19. 11. – 1. 5. 
2016

Opus Musivum – mozaika ve výtvarném umění. Středočeské muzeum, Roztoky

Ne 22. 11. Biblický herbář – povídání o rostlinách, Ing. Miroslav Kuklík.  
Od: 15.00 hod.

Husův sbor, Roztoky

Ne 22. 11. Čarovná rybí kostička – Divadlo v kufru, divadelní představení pro děti.  
Od: 15.00 hod.

TJ Sokol, Tyršovo nám.

Út 24. 11. Lékařský večer – infekční nemoci, cestovní medicína.  
Od: 18.00 hod.

Zasedací místnost ZŠ, Roztoky

Út 24. 11. C&K Vocal – koncert k nedožitým 70. narozeninám Ladislava Kantora.  
Od: 19.00 hod.

Hotel Academic

Čt 26. 11. Adventní dílna – výroba věnečků, svícnů.  
Od: 15.00 hod. 

Husův sbor, Roztoky

Ne 29. 11. Adventní koncert skupiny OBOROH  
Od: 15.00 hod.

Husův sbor, Roztoky

Ne 29. 11. Ave Maris Stella – adventní koncert duchovní hudby smíšeného komorního sboru  
Local Vocal. Od: 18:00 hod. 

Kostel sv. Klimenta, Levý Hradec

Ne 29. 11. Rozsvícení vánočního stromu – s mikulášskou nadílkou, vánočními trhy,  
divadlem a koncertem. Od: 14.00 do 18.00 hod.

Tyršovo náměstí, Roztoky

St 2. 12. Záchrana antilopy Derbyho – vyprávění o práci českého týmu odborníků v Senegalu. 
Od: 19:00 hod.

Ateliér Roztoč, Havlíčkova

Pá 4. 12. Předvánoční knihkupectví putující z Roztok do Únětic.  
Více na www.roztoc.cz 

Ateliér Roztoč, Jungmannova,  
U Lasíků, Tiché údolí, Únětice

Ne 6. 12. Vánoční příběh – divadlo KáKá, divadelní představení pro děti.  
Od: 15:00 hod.

TJ Sokol, Tyršovo nám.

Ne 6. 12. Mikulášský karneval s Beruška bandem a nadílkou. 
Od: 15.00 hod

Hotel Academic

Čt 10. 12. Vánoční koncert – zve ZUŠ, účinkují žáci všech oddělení ZUŠ.
Od: 18:00 hod.

Historický sál, zámek Roztoky

So 12. 12. Venkovské vánoční trhy dětských prací.  
Od: 14.00 do 15.30 hod. 

Dvůr ateliéru Roztoč, Jungmannova

St 23. 12. Živé jesličky – tradiční setkání s hudbou a obrazy bude upřesněno

Odešel 
Ladislav Kantor 
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Již tradičně v prosinci bude programů v knihovně málo, stejně vím, že máte určitě jiné starosti.

Městská knihovna informuje

Nabízíme vám výběr  
z nových knih, zakoupe-
ných do městské knihovny 
během měsíce října 2015.

BELETRIE

Cass, K., Elita (Do Selekce vstoupilo 
35 dívek. Nyní jich je již jen šest.)
Di Fulvio, L., Chlapec, který rozdával sny
Moriarty, L., Sedmilhářky
Urban, M., Urbo Kune (Sci -fi román)

DETEKTIVKY

Brown, S., Nízký tlak
Deaver, J., Říjnový seznam
Persson, L. G. W., Linda – příběh zločinu

PRO DĚTI

Cowell, C., Jak zlomit dračí prokletí. 
Škyťák Šelmovská Štika III. (kniha čtvrtá)
Sís, P., Strom života (další ze série obráz-
kových životopisů – tentokrát Darwin)
Stančík, P., Jezevec Chrujda staví nejdřív 
urychlovač a pak zase pomalič

NAUČNÁ

Kondo, M., Zázračný úklid
Murphy, S., Běh pro ženy

Více informací o  programu, přihlášení 
a mnoho dalšího můžete zjistit osobně 
v knihovně.  l

 Za městskou knihovnu
 Mgr. Michal Špaček

8. 12. Smích – Pokud máte těžkou hlavu, tak si jí přijďte vysmát 
– přihlášení v knihovn, nebo na spacek@roztoky.cz –  
začátek 18.30 (vstupné dobrovolné.)

9. 12. Hravé čtení s Adélou – čtení pro děti od 3 do 6 let,  
16.15 až 17.15 (zdarma)

10. 11. Smích – Pokud máte těžkou hlavu, tak si ji přijďte vysmát –  
přihlášení v knihovně nebo na spacek@roztoky.cz –  
začátek 18.30 (vstupné dobrovolné)

11. 11. Hravé čtení s Adélou – čtení pro děti od 3 do 6 let,  
16.15 až 17.15 (zdarma) 

11. 11. Pletení s Andreou – Když se děti baví jinak, co se posadit 
s pletením? Můžete přijít i bez dětí. (příspěvek na materiál) 

19. 11. Já a moje peníze Co ovlivňuje náš vztah k penězům a jak si 
otevřít cestu k jejich dostatku. Přednášející: Lenka Petržíl-
ková, 10.00 až 12.00 (zdarma). V případě zájmu prosíme  
o potvrzení účasti na e-mail: lenka.svecova@bpwcr.cz

21. 11. Bazar oblečení pro dospělé ženy a dívky – Nabízíme 
zánovní i nošené značkové oblečení a doplňky, z prodeje 
podpoříme oceněný projekt Nejdřív střecha. 

24. 11. O včelách a včelařích – O společném životě včel a včelařů 
vám povypráví Jiří Macák, včelař, původně v Jílovém  
u Prahy a nyní v Chlumu u Dubé (okres Česká Lípa,  
Liberecký kraj), začátek 18.30 (vstupné dobrovolné.)

ROZTOKY

uvádějí klasickou komedii

BURANI
CARLO   GOLDONI

neděle 15. 11. 2015 
od 19:30

Hotel Academic
Tyršovo nám.

Roztoky

vstupné 180 Kč
předprodej
v recepci hotelu
nebo rezervace
na 606 893 292

Představení je podpořeno grantem města Roztoky

INZERCE

25. 11. Hravé čtení s Adélou – čtení pro děti od 3 do 6 let,  
16.15 až 17.15 (zdarma)

25. 11. Pletení s Andreou – Když se děti baví jinak, co se posadit 
s pletením? Můžete přijít i bez dětí. (příspěvek na materiál)

28. 11. Mandaly – Pokud se Vám líbí mé mandaly a chcete si zkusit 
vytvořit vlastní, těším se na naše setkání. Lucka Vraná – 
délka malování 3,5 hod. Veškerý materiál je zajištěn, s sebou 
oblečení, kterému nevadí šmouhy od malování.  
10.00 až 14.00 (kurzovné dobrovolné, doporučené 100–300 Kč)

PROGRAM NA LISTOPAD:

PROGRAM NA PROSINEC:



Academic Hotel & Congress Centre a.s. www.academic.cz
+420 242 448 111

Tyršovo náměstí 2222
252 63 Roztoky

MYSLETE 
NA SVÁTKY 
JIŽ NYNÍ
Hotel Academic by vám rád v předvánočním 
shonu ušetřil čas potřebný k nákupům, či přípravě  
slavnostní tabule, a proto vám nabízíme pomoc 
formou „Vánočního Take Away“. Podle vašeho výběru 
vám připravíme polévku, salát, pomazánku, maso či  
cukroví, které si pak před vánočními svátky vyzvednete 
v hotelu, nebo si je necháte za příplatek dopravit až domů. 
Všechny nabízené pokrmy jsou vyrobeny z prvotřídních surovin 
a pocházejí od prověřených dodavatelů.

POLÉVKY
250 ml Tradiční vánoční polévka z třeboňského kapra (1a, 3, 4, 7) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������35 Kč 
250 ml Domácí bramborová polévka (1a, 9) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������35 Kč

STUDENÁ KUCHYNĚ
1000 g Tradiční bramborový salát z čerstvé zeleniny (3, 7) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������149 Kč 
250 g Lehký bramborový salát s jogurtem (3, 7) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������55 Kč 
250 g Domácí česneková pomazánka (3, 7) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 70 Kč

MASO V SYROVÉM STAVU
1000 g Filety z kapra s kůží (bez páteře) (4) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 299 Kč 
1000 g  Kapr obalovaný připravený ke smažení (1a, 3, 4, 7) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 250 Kč 
1000 g  Bílé vinné klobásy točené na špejli (1a) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 180 Kč 
1000 g  Losos naložený v olivovém oleji (4) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 410 Kč

DEZERTY
1000 g  Vánoční cukroví – domácí (1a, 3, 7, 8) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 390 Kč 
10 porcí Višňovo-jablečný štrúdl s vlašskými ořechy (1a, 3, 7, 8) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 180 Kč

Všechny polotovary jsou vakuově baleny. Vyrábí se v provoze řízeném systémem bezpečnosti potravin (HACCP). 

Objednávky na cukroví přijímáme do 30. 11. 2015. Objednávky ostatní přijímáme do 17. 12. 2015 osobně na hotelové recepci, 
na e-mailu info@academic.cz a nebo telefonicky na čísle 242 448 111� Vaše objednávka bude připravena k vyzvednutí v období 
od 21. do 24. 12. 2015 na recepci hotelu� Platbu provedete rovněž v hotelové recepci buď hotově, nebo kreditní kartou� Dřívější 
vyzvednutí (kromě masa) je možné po domluvě� Rozvoz v Roztokách u Prahy 50 Kč, rozvoz po Praze 260 Kč�

VÁNOČNÍ VEČÍREK
Plánujete vánoční večírek či oslavu pro kolegy nebo pro rodinu? Jako každým rokem očekáváme v předvánočním období zvýšený 
zájem o bowling, a to jak ze strany jednotlivců, tak zejména malých i velkých společností� Dobrý termín (listopadový a prosincový) 
pro vánoční večírek je ovšem nejlépe dojednat co nejdříve� Rádi s vámi projednáme nejenom skladbu občerstvení nebo přípravu 
turnaje, ale i zajištění zábavy a organizaci celého večera� Objednávky: kazdova@academic.cz

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ MENU 
Adventní a vánoční menu pro vás servírujeme každý večer v období 29. 11.– 26. 12. 2015

SILVESTR – NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Zveme vás na tradiční Novoroční ohňostroj, který odpálíme 1. 1. 2016 v 00:15 ze střechy hotelu� Čekáme vás na náměstí, kde se 
můžete těšit i na něco malého na zahřátí�
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Vážení rodiče,
v tomto čísle Vám přináším slíbený příspě-
vek o vůbec prvním výjezdu našich dětí na 
jazykový kurz do Vídně a také prvních pár 
informací ze zářijové činnosti ŠD a jedno-
ho z kroužků, který již také začal pracovat 
a  má velmi zajímavou náplň. Jsou to pří-
spěvky poněkud delší, proto se omezím jen 
na jednu informaci o  ředitelském volnu 
dne 16. 11. a  pozvu Vás na Den otevře-
ných dveří ZŠ, který se bude konat 14. 12. 
v Žalově a 15. 12. v Roztokách. Snad Vás 
čtení našeho „okénka“ v tomto sychravém 
podzimním počasí potěší a možná i trochu 
zahřeje. Na čtenou za měsíc se těší  l

  Věra Zelenková

Jazykový kurz ve Vídni
Díky získaným finančním prostředkům 
z EU, z projektu Kvalitně učit, se jedenácti 
dětem a dvěma pedagožkám podařilo vyjet 
na týdenní jazykový kurz do krásné pod-
zimní Vídně.

V  rámci tohoto projektu jsme měli 
všichni možnost ubytování a  stravování 
v centru města.

Děti z osmých a devátých tříd navštěvo-
valy každý všední den odpoledne jazykový 
kurz. Šlo o 2,5 hodiny německé konverzace 
a gramatiky s rodilou mluvčí na úrovní ja-
zykových schopností našich dětí. Děti, kte-
ré vyjely, se učí na naší ZŠ němčinu dru-
hým či třetím rokem. Souběžně s  tímto 
učením pro děti měla možnost náslechu 
v hodinách jazykové školy i jedna z učite-
lek. Byla to skvělá zkušenost pro děti i nás 
pedagožky, zkušenost v krásném městě pl-
ném kultury, kterou jsme se snažily dětem 
zprostředkovat, jak to jen šlo.

Co se děti naučily a co si upevnily, to se 
jistě promítne ve výuce němčiny v letošní 
školním roce, ale přivezly si i mnoho po-
znatků z historie, kultury a hudby. Navští-
vili jsme společně Schönbrunn, krásný zá-
mek Habsburků, jeho interiéry a zahrady, 
navštívili jsme interaktivní výstavu Time 
travel, která před dětmi rozprostřela his-
torii celého rodu Habsburků, Rakouské 
republiky a historii jejího hlavního města 
Vídně. Byli jsme v ní jako v hlavním městě 
Říše římské, s římskými vojáky u jednoho 
ohně, byli jsme u stavby chrámu svatého 
Štěpána, byli jsme ve městě plném moru, 
padaly na nás dělové koule Turků, kteří 
dvakrát Vídeň obléhali, slyšeli jsme hudbu 

valčíků otce a syna Straussových, popoví-
dali si s Mozartem, vyfotili se s Beethove-
nem a poznali i historii poměrně nedáv-
nou. V podzemním krytu, namačkáni tělo 
na tělo, se nám chvěla pod nohama zem, 
skrz světlíky jsme viděli průběh 2. světové 
války a slyšeli dobové nahrávky hlasů klí-
čových osobností této doby. Když bylo po 
všem a vyzval nás ruský voják k opuštění 
krytu, mnoho z nás mělo husí kůži. Tato 
interaktivní a také zábavná forma pozná-
ní historie rakouského státu a Vídně v 5D 
kině, v hudebním sále, v rozhovoru s his-
torickými osobnostmi a  také v  podzem-
ním krytu byla opravdu velmi působivá. 
Byli jsme společně v Belvederu, krásném 
zámku statečného prince Evžena Savoj-
ského, měli jsme možnost procházet se 
v  jeho krásných zahradách, prohlédnout 
si sbírky obrazů zakladatelů secese v Ra-
kousku Klimta, Schieleho, Kokoschky 
a  dalších. Mlsali jsme všichni na trhu 
Naschmarktu, bolelo nás společně za kr-
kem z  obdivování architektury navržené 
panem Hundertwasserem. Zhlédli jsme 
společně kus opery, kterou online sledu-
jí lidé před budovou vídeňské opery při 
večerních představeních, děti si užily dva-
krát Prátr a jeho lákadla, jen dvě ustraše-
né učitelky si netroufly vyletět do vzduchu 
na obřím kolotoči a svézt se velkou rych-
lostí na horské dráze. :) Loučili jsme  se 
s Vídní po krásném týdnu jen neradi, ale 
doufáme, že se nám v příštím roce podaří 
se sem vrátit.  l

  Petra Zwinz

Září ve školní družině
Je za námi první měsíc společně strávený 
ve školní družině. Již jsme se seznámi-
li s naší školní budovou i  s  jejím blízkým 
okolím. Objevujeme společně i okolí vzdá-
lenější. Byli jsme na vycházce v Potokách 
i u Vltavy. V den oslav svátku sv. Ludmily 
jsme navštívili Levý Hradec a vyprávěli si 
její příběh. Byli jsme u  toho, když se do 
znovuotevřeného kostela vracela její socha, 
kterou jsme si zblízka mohli prohlédnout, 
stejně tak jako celý kostel. Mnohé z nás za-
ujaly freskové malby, hledali jsme na nich 
známé postavy, vysvětlovali si, jak fresky 
vznikají, a ptali jsme se pana průvodce na 
mnoho různých věcí. V následujícím týdnu 
jsme si četli příběhy o patronu naší země, 
svatém Václavovi, jehož svátek si nyní při-
pomínáme. Poslední zářijový pátek jsme 
vyrazili na komentovanou prohlídku cesty 
z Únětic přes Tiché údolí a Holý vrch, při 
které jsme se seznámili s panem doktorem 
Čeňkem Rýznerem i s jeho paní, a navštívi-
li a pozdravili Vrbu zapomenutou a popřáli 
jí vítězství v soutěži Strom roku. Přejte jí ho 
i vy, je přece naše.  l

  7. oddělení ŠD

První „Putování“ 
v tomto školním roce
V  sobotu 26. září jsme vyrazili pod Říp, 
abychom strávili den s  archeology v Led-
čicích. Vstávat jsme museli sice brzy, ale 
stálo to za to. Vlakem jsme nejprve dojeli 
do Kralup a chvíle čekání na rychlík jsme 
si krátili čtením z  knih Eduarda Štorcha 
a  hraním her o  praotci Čechovi. Rychlí-
kem jsme pokračovali do Roudnice a pak 
dál autobusem až do Ledčic. Na vyko-
pávkách jsme se rozdělili do skupin, pro-
cházeli jsme různá stanoviště, pozorovali 
proměny života našich předků v  různých 
časových obdobích od pravěku až po první 
slovanská osídlení. Na dalších stanovištích 
pak někdo pracoval přímo na poli s  de-
tekčními přístroji, někdo ve stanu čistil 
nálezy – tedy kosti, nádoby a meč, někdo 
si zkoušel štípání pazourků, křesadlo, mletí 
obilí či broušení kamenné sekyrky. Mohli 
jsme také pracovat v  budově s  mikrosko-
py a nástroji na měření a s pomůckami na 
zakreslování nálezů anebo si zhotovovat 
nádoby a  sošky z  hlíny. Stanoviště jsme 
postupně střídali, abychom si vyzkouše-
li všechny druhy prací. Všichni jsme také 
obdivovali simulační krajinu z písku – ob-
rovské pískoviště, na kterém se přístrojem 
barevně pomocí projekce vytvářely vrstev-

Školní okénko
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nice a výškové stupně podle toho, jak jste si 
svou vlastní krajinu rukama nebo tvořítky 
formovali. Pracovali jsme až do odpoled-
ne, čas nám ale až moc rychle utíkal. Byli 
bychom tam určitě dodnes, jen posled-
ní autobus jel chvíli před čtvrtou. Cestou 
jsme ještě zastihli místní hasiče, jak pořá-
dají dětský den, a stihli jsme rychle prolézt 
některými překážkami. V  Roudnici jsme 
se pokoušeli otevřít zámeckou bránu, ale 
už byla zavřená. Alespoň jsme u  ní vyfo-
tili naši závěrečnou společnou fotografii. 
Takže zámek až někdy příště. Přesto to byl 
velice krásný a zajímavý den.  l

  Poutníci z kroužku Putování

Dětští průvodci v Ateliéru 
Zdenky Braunerové
Skupinka deseti dětí z  kroužku Putování 
se již od srpna připravuje na roli dětských 
průvodců ve Středočeském muzeu v Ate-
liéru Zdenky Braunerové. Od srpna se 
seznamujeme se Zdenkou, s  její rodinou, 
s jejím zajímavým životem plným překva-
pivých zážitků, s  jejími přáteli, i  s  těmi, 
které svou tvorbou inspirovala. Na za-
čátku jsme navštěvovali Ateliér, pracovali 
s  texty, sami si vytvářeli svůj vlastní text 
k vybranému úseku prohlídkové trasy. Ve 
chvílích odpočinku jsme vytvářeli grafic-

ké listy, kreslili zátiší, prohlíželi fotografie, 
knihy a  dopisy i  další expozice muzea. 
Krásné byly i  společné obědy a  svačiny 
nebo hry, to vše se odehrávalo v zámecké 
zahradě. Svou premiéru jsme měli 9. října, 
kdy jsme provedli naše nejmenší spolužá-
ky ze žalovské školní družiny. Dále nás 
čeká velké slavnostní provázení ve středu 
28. října. Pak se už Ateliér uloží k zimní-
mu spánku, na jaře se do něj určitě zase 
při nějaké příležitosti vrátíme. Děkujeme 
Madle Jelínkové za to, že to vše vymyslela, 
i  všem zaměstnancům muzea za ochotu 
a spolupráci.  l

  Dětští průvodci a J. Ramdanová

Úspěch nových 
profesních chův
Během října proběhly náročné závěreč-
né zkoušky na profesní chůvu. Úspěch 
sklidily především ženy 50+ z  pražských 
úřadů práce. Pilně se učily, a  tak všech-
ny účastnice projektu Profesionální péče 
o  děti úspěšně složily zkoušky a  staly se 
profesionálními chůvami. I ve třetím cyklu 
těchto rekvalifikací obdržela více než desít-
ka žen certifikát o absolvování přípravného 
kurzu, ale řada si odnesla i  vysvědčení se 
státním znakem ze zkoušky pod gescí Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí a dle Ná-
rodní soustavy kvalifikací – Chůva pro děti 
do zahájení školní docházky. Po dobrých 
zkušenostech se i  nadále budeme snažit 
pomáhat najít uplatnění pro ženy z úřadů 
práce.

V  lednu 2016 začíná další běh pro zá-
jemce, kteří se chystají profesionálně starat 
o  děti, otevřít si vlastní vázanou živnost, 
dětskou skupinu doma či ve firmách. Již 

nyní přicházejí přihlášky z celé republiky. 
Přípravný vzdělávací program na zkouš-
ku bude opět probíhat formou dálkového 
studia e -learningem a formou prezenčních 
dnů. Úspěšnost u  zkoušky nás také moc 
těší, protože je i  důkazem velmi kvalitní 
přípravy, kterou právě přípravný kurz 
nabízí.

PPP Lexik se stala „pověřenou 
osobou pro SPOD“ a chystá 
se na zápisy do školy
Naše pedagogicko -psychologická po-
radna se na základě kladného rozhod-
nutí Krajského úřadu Středočeského 
kraje úspěšně stala „poveřenou osobou 
k sociálně -právní ochraně dětí“, a tak bude 
rozvíjet svoji činnost i v této oblasti. Jedná 
se především o pomoc rodičům při řešení 
výchovných nebo jiných problémů sou-
visejících s péčí o dítě, činnost zaměřená 
na ochranu dětí před škodlivými vlivy 
a  předcházení jejich vzniku, pořádání 
přednášek a  seminářů zaměřených na 
řešení výchovných, sociálních a  jiných 
problémů.

PPP Lexik uskutečnila v okolních mateř-
ských školách zdarma orientační screenin-
gy (plošná vyšetření, která pomáhají včas 
doplnit či vylepšit přípravu předškoláků) 
a  během  listopadu se rodiče dozvědí, co 
by mohli do zápisu do školy zlepšit. Vy-
šetření školní zralosti dětí, které mají zápis 
do školy v  roce 2016, začnou co nevidět, 
a proto je třeba se objednat včas, abychom 
mohli všechny uspokojit v  dobrých časo-
vých termínech.

První kurzy grafomotoriky pro před-
školáky skončí začátkem ledna a budou na 

ně navazovat další, již nyní je možnost se 
přihlásit.

Příprava na víceletá gymnázia
Jazykové kurzy vstupují do dalšího 
měsíce… Příprava na gymnázia právě 
začala a  je plně obsazena. Pokud jste se 
nedostali do čtvrteční výuky, nezoufejte, 
ihned po Vánocích zahájíme sobotní pří-
pravku češtiny, matematiky a všeobecných 
studijních předpokladů. Přihlaste své děti 
již nyní, kapacita míst je z důvodu kvality 
výuky opět omezena maximálně do deseti 
míst.

Naučte se práci s médii 
či pro média
Oblíbený novinářský tábor pro děti již 
chystá další pokračování v roce 2016. Ten-
tokrát tady máme něco pro dospělé zájem-
ce o novinařinu…

Chcete se naučit psát články do novin? 
Rádi byste prosadili vaši firmu ve sdělo-
vacích prostředcích? Máte chuť mluvit na 
kameru či mikrofon? Zapojte se do pro-
gramu Základy redakční práce, který začne  
5. listopadu e -lerningovým studiem s  ná-
vazností prezenční soboty, a program Me-
diální obraz organizace zahajuje 19. listo-
padu e -learningové studium a  navazuje 
sobotní prezenční den 21. listopadu.

Více na www.lexik.cz, nově i na facebooku. 
V  případě jakýchkoli dotazů pište na  
info@lexik.cz nebo volejte na 739 035 000. 
 l

 
 Za kolektiv Lexiku

  Lenka Červenková

Lexik pokračuje ve vzdělávání i poradenství
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V pátek 2. října pořádalo MC Rožálek tra-
diční tancovačku pro děti od roku a půl –  
Podzimní rejdění. O hudbu a dobrou po-
hodu se postarala oblíbená skupina Beruš-
ka Vlaďky Drdové, která celou akci také 
moderovala. Pro děti byly připraveny sou-
těže, na výtvarné dílničce si vyrobily Ve-
černíčkovu čepici.

O několik dní dříve se v Rožálku konal 
bazárek podzimního a  zimního oblečení, 
který jsme spojili se sbírkou oblečků nej-
menších velikostí pro FN v Motole. Vybra-
li jsme dva pytle krásného oblečení, které 
udělalo velkou radost sestřičkám na novo-

rozeneckém oddělení. Moc za ně děkujeme 
všem štědrým dárcům!

Od října se do našeho harmonogramu 
vrátily sobotní Výtvarné laboratoře, těšit se 
na ně můžete každých 14 dní v dopoledních 
hodinách. První laboratoř nového školního 
roku byla svým tématem již vyloženě pod-
zimní – dlabali a  zdobili jsme dýně, všem 
zúčastněným se náramně povedly.

Rádi uvítáme nové návštěvníky také na 
našich pravidelných kroužcích pro děti od 
narození až do předškolního věku: Miminka, 
Batolátka, Výtvarka, Jóga pro děti, Flétnička 
i  Hravá angličtinka. Rodičům můžeme na-

bídnout zumbu a angličtinu s hlídáním dětí 
a  ve večerních hodinách italštinu s  rodilou 
mluvčí. Informace o kroužcích i připravova-
ných dílnách naleznete na www.rozalek.cz.  l
 Za kolektiv MC Rožálek 
  Eva Tluková, Václava Bromovská 
  a Simona Mádlová

Podzim v MC Rožálek

Předvánoční knihkupectví 
putující z Roztok do Únětic
Nejlepší přítel člověka je kniha. Kniha Vás 
nepokouše! Přijďte si pro novinky reno-
movaných nakladatelství, knihy, které ob-
držely cenu Magnesia Litera, knížky pro 
děti i rodinné kalendáře s nápadem. Poří-
díte vánoční dárky a zároveň přispějete na 
vybavení domečku pro občanské sdružení 
Roztoč.

  Martina Krátká

Venkovské vánoční trhy 
dětských prací
12. prosince 2015, 14.00–15.30, 
dvůr za knihovnou v Jungmannově ulici
Vánoční trhy, na kterých děti v rolích trhovců 
prodávají své originální rukodělné výrobky.

Těšit se můžete na pravé venkovní tržiš-
tě s ohněm, teplými nápoji, občerstvením, 
hudbou a lidovými zvyky.

Trhovcem mohou být všechny děti, kte-
ré přinesou své vlastní rukodělné výrobky 
k  prodeji. Tvořivosti, fantazii a  zvolenému 
materiálu se žádné meze nekladou. Rezer-
vace místa není nutná. S vyrobeným zbožím 

děti přijdou od 13.45 k andělům u vstupu, 
kteří jim udělí certifikát k prodeji a vyberou 
místo ve stáncích pod stříškou. V  ateliéru 
bude ohřívací zázemí, ale trhy budou probí-
hat venku, teplé oblečení na sebe.
Vánoční trhy letos doprovodí taneční a hu-
dební vystoupení dětí z kroužků sdružení 
Roztoč.

Přijďte se podívat, zazpívat si i nakoupit, 
potěšíte tím sebe a oceníte nemalou snahu 
malých trhovců.  l

  Dita Votavová

Představení lektorů  
ze sdružení Roztoč
Adam Krátký a Dorota Tichá
Lektoři kroužků a  kurzů organizovaných 
sdružením Roztoč jsou vybraní profesio-
nálové ve svých oborech, kteří mají zkuše-
nosti s prací s dětmi i s dospělými různého 
věku. Postupně bych zde chtěla představit 
náš lektorský tým.

První představovanou dvojicí je Adam 
Krátký a  Dorota Tichá. Společně vedou 
divadelní soubor Cára Carara, který byl 
s  autorským představením Čokoláda no-
minován na přehlídku dětského divadla 
Dětská scéna Svitavy 2014. Oba lektoři 
jsou studenti DAMU. Adam studuje Per-
formerství - Divadlo v netradičních pro-
storech a Dorota autorské herectví. Dvo-
jice má výhodu zkušeností z  více oborů: 
Dorota má za sebou též studium výtvar-
ných oborů a působí jako lektorka výtvar-
ných kroužků. Dětem z  výtvarné dílny 
Semišová myš pod jejím vedením byla 
udělena čestná uznání na mezinárodní 
dětské výstavě Lidice.

Váš nový společný projekt se jmenuje 
VYPER, proč? Co to znamená?
VYPER je zkratka pro výtvarně‑
‑performativní dílny a  výlety. Jedná se 
o spojení několika našich zájmů.
Navazujeme na zkušenosti z  různých 
workshopů a  studií (např. práce s  taneční‑
kem Frankem van de Venem, výtvarné sym‑
pozium Na hranici s výtvarníkem Milošem 
Šejnem, Umění místa s  Tomášem Žižkou, 
divadelní antropologie s  Janou Pilátovou 
atd.) a na aktivity sdružení Roztoč.

Co je cílem této skupiny, čím se bude pri-
márně zabývat? Co bude následovat po 
prvním projektu – Svátku světel?
Cílem skupiny je prozkoumávat možnosti 
vlastního těla, hlasu, výtvarného vyjádření 
v kontextu krajiny, ve které se pohybujeme.
Krom zmíněného Svátku světel máme v plá‑
nu zážitkové výlety na různá krajinně za‑
jímavá místa – nejbližší listopadový výlet 
bude v  Osinalicích. Pak budou následovat 
další víkendové dílny a  výlety, na kterých 
sesbíráme „materiál“ různého druhu. Na 
tomto základě by měly vyrůst větší projek‑
ty – například společná výstava, představení 
v krajině pro náhodné kolemjdoucí, realiza‑
ce „chodidlária“ (smyslového hřiště pro děti 
i dospělé) před Roztočím ateliérem v  Jung‑
mannově ulici za městskou knihovnou.

Na co se nejvíc těšíte?
Těším se na to, že zažijeme krajinu jinak, že 
se budeme vzájemně překvapovat a objevo‑
vat nové možnosti nejen uměleckého vyjád‑
ření. Doufáme, že by mohla v příštích letech 
vzniknout umělecká skupina, jejíž členové se 
budou vzájemně inspirovat.  l

  Kateřina Korychová

Zprávy ze sdružení Roztoč

n  pátek 4. 12. 2015 od 15.00 do 18.00  
v ateliéru Roztoč, Roztoky u Prahy, 
Jungmannova ulice (za knihovnou)

n  sobota 5. 12. 2015 od 10.00 do 16.00  
v ateliéru Roztoč, Roztoky u Prahy, 
Jungmannova ulice (za knihovnou)

n  neděle 6. 12. 2015 od 10.00 do 13.00  
v restauraci U Lasíků, Tiché údolí,  
Únětice  l
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                      soukromá  anglická  družina 

 intenzivní výuka anglického jazyka v rozsahu 10 hodin týdně 

 každodenní přítomnost rodilého mluvčího 

 aktuální příprava do školy, pomoc s vypracováním domácích úkolů apod. 

 využití moderních technologií pro podporu výuky (interaktivní tabule, iPady) 

 aktivity s nejrůznějším zaměřením – např. tenis, Vv, nabídka se bude postupně 
rozšířovat dle zájmu dětí 

 svoz dětí z místa základní školy  

 obzvláště vhodné pro děti již od 1. třídy, individuální přístup – malé skupinky 

 otevírací doba do 18.00, včetně školních prázdnin (od 7.30 – měsíční školné se již 
nenavyšuje) 

 nyní zaváděcí ceny školného, jen omezený počet míst, sídlíme na ul. Roztocká 6, 
Úholičky 

INZERCE

Podzim je již v  plném proudu a  počasí 
nám občas ukazuje i  svou zamračenou 
tvář. Nevíte, co s dětmi, když je venku oš-
klivo? Přijďte vyzkoušet novou Herničku 
Želvičku! Fungujeme každé úterý od 9.30 
do 11.30 v  prostorách dětského koutku 
Café baru Eiffel na Tyršově náměstí.

Hernička Želvička je určena pro rodiče 
či prarodiče s dětmi od 15 měsíců do 4 let, 
kterým je doma dlouhá chvíle. Dopoledne 
je rozděleno do tematických bloků zahrnu-
jících volnou hru, říkanky a  zpívání, hý-
bánky, tvoření a pohádku. Hernička obsa-
huje i prvky Montessori a k dispozici jsou 

kromě vybavení dětského koutku i Monte-
ssori materiály (jde především o  rozvoj 
motoriky, cvičí se vkládání, navlékání, pře-
sýpání, zapínání apod.). Pro děti je připra-
vena i svačinka v rámci aktivity „trénování 
stolování a  samoobslužných dovedností 
dětí“ a  rodiče si mohou vybrat z  nabídky 
občerstvení Cafe baru.

Neváhejte a  přijďte se podívat, těšíme 
se na Vás. Začínáme 24. listopadu 2015.  
Více informací na www.hernickazelvicka.
wgz.cz  l

  Betka Kořínková

Hernička Želvička

Jak jsme již informovali, na prosincových 
třídních schůzkách v  základní škole pro-
běhnou volby tří zástupců rodičů do škol-
ské rady. Je to jedna z  cest, jimiž mohou 
rodiče ovlivňovat dění ve škole a být o něm 
zevrubně informováni.

Zájemci z  řad rodičů se mohou během 
listopadu hlásit prostřednictvím e -mailu 
skolska.rada@zsroztoky.cz

V přihlášce nechť uvedou své jméno a pří-
jmení, povolání, třídu, do které chodí jejich 
dítě (děti), a krátce se představí.

Přihlášky budou následně zveřejněny, 
aby si rodiče před třídními schůzkami 
mohli vybrat kandidáty, kterým ve volbách 
dají svou důvěru.  l

  Jaroslav Drda

Volby zástupců rodičů do školské rady ANKETA čtenářů Odrazu
Jak by se měla jmenovat naše škola?

Vážení čtenáři, školská komise mě pověřila, 
abych vás jejím jménem oslovil a vyzval ke 
spolupráci při hledání nového názvu naší 
základní školy.

V současné době nese naše škola nepříliš  
atraktivní název Základní škola Roztoky,  
okres Praha ‑západ. Je jistě výstižný z geogra-
fického hlediska, ale jinak mu chybí nějaká  
takříkajíc přidaná hodnota – název, který by 
měl vazbu na místní reálie či významné  
osobnosti, které zde pobývaly.

Nejde o úkol jednoduchý, což dokládá i to,  
že stejný pokus před několika lety skončil 
neúspěchem, totiž doztracena… 
Striktně vzato, žádná osobnost není a nebyla 
černobíle, čítankově kladná, je jasné, že každý 
člověk má i nějakou tu slabost či slabůstku 
a občas šlápne vedle. Tak i každé období dějin 
– velkých i tzv. malých, místních, má své pozi-
tivní i negativní stránky. Vždy tedy jde o míru 
a váhu obou misek pomyslných vah.

Vážení čtenáři, chcete -li se podílet na hledání 
nového názvu naší školy, pošlete svůj návrh  
do konce listopadu letošního roku nejlépe  
elektronickou cestou do rukou odpovědného  
redaktora Odrazu a tajemníka MÚ pana Jarosla-
va Drdy (drda@roztoky.cz), nebo tradiční písem-
nou formou do podatelny MÚ. Obálku označte 
ANKETA a jménem pana redaktora Drdy.

Těším se na vaše zajímavé náměty. l 

  Stanislav Boloňský
 člen školské komise
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Úvodem chci pogratulovat nejúspěšněj-
ším účastníkům říjnového dětského tur-
naje pořádaného tenisovou školou VV –  
v kategorii minitenis zvítězila Zuzka Maš-
ková, která ve finále přehrála Ríšu Kysela. 
Na třetím místě skončil Péťa Kvíčala, když 
po vyrovnaném boji zdolal Martina Šeb-
ka. V babytenisu zvítězil Kuba Nešpůrek 
před Sárou Farfánovou, Aničkou Novo-
sadovou a  Davidem Jurečkou. V  mlad-
ším žactvu se po skvělém výkonu radoval 
z  vítězství Dan Červenka, druhý skončil 
Max Lukeš a v souboji o  třetí místo pře-
hrál Tom Kolínek Pepu Jarolímka. Byla to 
pecka, děcka… těšíme se na příště.

Ptáte se, jak souvisí Wimbledon a  Fed 
Cup? Vězte, že 14. 11. se odehraje první kolo 
Žalovského Wimbledonu ve čtyřhře pro ve-

řejnost se všemi dobrými tradicemi jako 
bílé oblečení či jahody se šlehačkou a  ve 
stejný den rozehrají české tenistky finálové 
utkání Fed Cupu, které můžete živě sledovat 
v areálu na Žalově. Jste srdečně zváni!

Zároveň máte poslední možnost přihlá-
sit svůj dvojčlenný tým do zimní nereli-
gy (liga amatérských hráčů v  kategoriích 
mužů, žen i  dětí), která snoubí zápasy 
dvouher i  čtyřher se zajímavými soupeři, 

přináší nová přátelství i nevšední zážitky – 
bližší informace na sramek@tenis -skola.cz 
nebo 602 457 867.

Naší hlavní radostí jsou však i  nadále 
děti… a právě pro ně je připraven tradiční 
Mikulášský turnaj, na který se všechny děti 
mohou hlásit u mě. Uskuteční se v sobotu 
5. 12. a přijdou samozřejmě i Mikuláš, čert 
a anděl…

Pokud se letos na Silvestra nechystáte 
mimo město, zveme Vás k nám do areálu, 
kde bude připraveno bohaté menu, luxusní 
drinky, příjemná hudba, ohňostroj a tajné 
překvapení – rezervace u  vedoucí areálu 
Martiny Šrámkové na tel. 773 640 311 nebo 
recepce@tenis -zalov.cz.

Další informace na tel. 602 457 867, sra-
mek@tenis-skola.cz, www. tenis-zalov.cz. l

 Se srdečným pozdravem
  Jan Šrámek

Tenisové okénko

n Koupím v Roztokách co nejdříve novou 
garsonku, popř.  po rekonstrukci. Volejte 
tel. 728 303 930
n Prodám prostorný (220 m2 OP) dvou-
generační RD v  Roztokách, ul. Spěšného. 
Lze zřídit 3. byt či nebyt. prostory. Výmě-
na za byt a doplatek možná. Vyšší odhad.  
Tel. 602 656 487
n Hledáme do svého týmu na částečný pra-
covní úvazek speciálního pedagoga (dia-
gnostika) s  vystudovanou jednooborovou 
speciální pedagogikou. Kontaktujte nás na 
tel. čísle 733 643 643
n Prodám autosedačku zn. Romer KID-
FIX (15–36 kg), barva černo -růžová, cena 
500 Kč. Tel. 602 607 196
n Prodej bytu, Přemyslovská ulice, Žalov. 
1+kk s  terasou 12,6 m2, o celkové výměře 
51,9 m2 + garážové stání. Osobní vlastnic-
tví. 4. patro, v novostavbě zděného domu 
s výtahem. Tel. 774 450 888 – majitel bytu
n Koupím byt v  Roztokách nebo okolí.  
Tel. 736 674 553

n Koupím dům nebo chatu na Praze-
-západ. Tel. 603 705 944
n Chcete s námi jezdit na kole? Jsme dva, 
on a  ona, z  Roztok. Jezdíme  na pohodu, 
celý den o  víkendech celoročně  a  dle po-
časí nad 50 km. Uvítáme střední generaci. 
Kontakt na e -mail: P. Wagner@seznam.cz
n Koupím pozemek  v  okolí Prahy.  
Tel. 604 687 148
n Pronajmu zděnou garáž v  Roztokách. 
Cena dohodou. Tel. 606 311 802
n Pronajmu nebytový prostor, obchod, 22 m2, 
pasáž Tyršovo nám., Roztoky. Tel. 603 851 651
n Pronajmu byt 1+kk na Solníkách, čás-
tečně vybaven. Nájem 7500 Kč + po-
platky.  Volný od 1/2016. Zájemci volejte 
773 636 730
n Prodám dětský zimní kožešinový fu-
sak, bílý beránek, velmi pěkný za 650 Kč.  
Tel. 723 909 806
n Pronajmu garáž v Roztokách u Prahy. Je 
menší, vhodná pro motocykl, čtyřkolku 
apod. Mobil: 606 828 265

n Byt 2+1 v  činžovním domě, 59 m2  
+ 2 balkony, 8500 Kč bez služeb.  
Tel. 728 701 133
n Nabízím výrobu  levných a  kvalit-
ních webových stránek. Ceny www stránek 
od 5000 Kč – výroba do 14 dnů. Vyrobím 
Vám stránky, které budou moderní a  bu-
dou aktivně shánět klienty na internetu  
+ budou mít příjemný a responsivní design 
pro mobilní telefony. Mezi moje další služ-
by patří realizace kompletních reklamních 
kampaní na internetu i mimo něj. Ozvěte 
se pro nezávaznou schůzku. Tomáš Plaček, 
tel. 606 178 030, e -mail: Tplacek83@gmail.com
n Sháním pronájem libovolného bytu 
v  Roztokách pro moje klienty z  Prahy 
a  zahraničí. Je možno nabídnout krátko-
dobé i dlouhodobé pronájmy. Zašlete pro-
sím informace o bytu + informace na info  
info@Lokace.cz. Ozvu se Vám obratem 
zpátky.  
 
 l

Truhlář

HLEDÁME NOVÉ POSILY

min. vyučení v oboru
spolehlivost
pečlivost 
samostatnost

Obsluha 5ti osého CNC
SŠ vzdělání v oboru nábytkářství
zkušenosti s CNC frézou
pečlivost, spolehlivost
samostatnost



Nejlevnější stromky přímo z plantáží

VÁNOČNÍ STROMKY
přímo u pěstitele

1. 12. – 23. 12. 2015
Denně 8–17 hod
Statek 

PALUPÍN u Strmilova

Velký výběr stromků

mobil: 731 763 581



PNEUSERVIS
Přílepská 1233 Roztoky

Prodej pneumatik a disků všech značek, typů a roz-
měrů: auto, moto, nákladní, stavební, hobby, spec. 
Provádíme odbornou montáž a opravy pneu na 
nejmodernějších strojích s nejmodernějšími tech-
nologiemi. Odborná konzultace pří výběru nabí-
zeného zboží. Nabízíme uskladnění i kompletních 
sad kol a jejich servis. Prodej příslušenství. Přímé 
zastoupení prémiových značek pneumatik a disků.

KONTAKT:	 Lumír Novotný 774115334 lumir.novotny@autohouser.cz  petr.houser@autohouser.cz
 Bohumil Houser 731151341 prodej a servis 220911128 www.autohouser.cz

AUTODÍLY
Přílepská 1233 Roztoky

Velkoobchod a maloobchod
Prodáváme široký sortiment náhradních dílů na 
většinu automobilů ve spolupráci se značkovými i 
neznačkovými dodavateli. Naši hlavní dodavatelé 
jsou: AUTO KELLY, APM, ACI, STAHLGRUBER, 
AŠ FINANCIAL, STUALARM a další. Po dohodě 
zajistíme i originální náhradní díly.
Samozřejmostí je dovoz až do vaší dílny.

KONTAKT:	 Martin Franc  739465534, 731151337   martin.franc@autohouser.cz

AUTOSERVIS
Přílepská 1707 Roztoky

Zajistíme pro vás STK včetně měření EMISÍ.
Opravy vozů všech značek.
Mechanické opravy, autoelektrika, servisní prohlíd-
ky po najetých kilometrech, výměny olejů, diagnos-
tika, výměny čelních i ostatních skel, servis klima-
tizace a dezinfekce ozónem, montáž příslušenství 
a zabezpečení vozů, opravy brzd, výměny výfuků, 
opravy podvozků, výměny tlumičů pérování a další. 
Zajistíme pro vás opravu havarovaného vozu včet-
ně kompletního zastupování v jednání s pojišťov-
nou. Seřídíme geometrii vašeho vozu na nejmoder-
nějším 3D zařízení. Zapůjčení náhradního vozu.
KONTAKT:			Josef Čížkovský  731151334   Miroslav Vejbora  731862462   STK EMISE  233910042   servis@autohouser.cz    www.autohouser.cz


