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V předvečer Památky zesnulých

Jednou z činností, jimiž se člověk liší od ostatních živočiš-
ných druhů, je uctívání památky zesnulých předků v místě 
jejich posledního odpočinku. Máme na to dokonce den 
v kalendáři, kdy navštěvujeme a upravujeme hroby svých 
blízkých, zapalujeme svíčky a vzpomínáme.
Vždy začátkem listopadu se hřbitovy rozzáří desítkami 
svíček. Má manželka měla v dětství ze svého pokoje výhled 
na hřbitov, a protože má v této době narozeniny, usoudila její 

dětská mysl, že ta kouzelná světélka za oknem hoří na počest jejího výročí.
Na své rodiče vzpomínáme všichni. Někdo v dobrém, někdo možná ne tak docela. 
Ale vždy se vší vážností a ve víru emocí. Je to příležitost k zastavení a zamyšlení 
nad tím, co bylo, co mohlo být, co bylo jinak anebo vůbec nebylo. 
Někteří tvrdí, že s nimi jejich blízcí mluví. Je to určitě nevědecké, ale věda taky 
neumí všechno vysvětlit. A nakonec, co na tom, jestli skutečně komunikujeme 
s dušemi zemřelých, nebo jenom pracuje naše podvědomí. Důležité je to intimní 
poselství, kterého se nám tím dostává, ať je jeho původ jakýkoli.
Odcházení z tohoto světa je přirozenou součástí života. Postupně nás opouštějí 
starší generace, pak i naši spolužáci, přátelé a známí. Je to připomínka toho, že ani 
my tu nebudeme věčně. A že bychom svůj vyměřený čas neměli promrhat zbyteč-
nostmi a zlobou. l

  Jaroslav Drda
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Gratulujeme  
roztockému občanu  
Davidu Lomosovi  

k titulu středočeský  
živnostník roku!  

Davida Lomose můžete podpořit 
svým hlasem v celostátním finále 
SMS hlasováním do 15. 11. 2016.  

Hlasy posílejte na číslo 900 11 09  
ve tvaru: ZIV 13. Z jednoho čísla je 

možno poslat nejvýše 10 hlasů.  
Cena jedné SMS je 9 Kč vč. DPH.
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Doprava a Praha 6
Hlavním tématem tohoto vydání Odrazu 
je doprava. Děkuji kolegům Caltovi a Při-
krylovi za  obsažné zpracování tohoto té-
matu, které naleznete dále.

V druhé půli října jsem absolvoval jed-
nání s  místostarostou Prahy 6 Martinem 
Poláchem, který má na starosti právě do-
pravu. Jsem rád, že i zástupci Prahy 6 vní-
mají, že zavedení modrých zón bez dalších 
opatření není ideálním řešením. Praha 6 
hledá lokality na  svém území i  ve  svém 
okolí, kde by se dala zřídit záchytná parko-
viště. Jsem přesvědčen, že tato diskuse 
měla být vedena dávno před zavedením 
parkovacích zón, ale jsem rád, že si před-
stavitelé Prahy tento zásadní problém uvě-
domují a  chtějí být nápomocni při jeho 
řešení. V  brzké době bychom měli mít 
k dispozici studii, kterou připravujeme již 
několik měsíců, ohledně rozšíření kapaci-
ty parkoviště u našeho nádraží. Pan mís-
tostarosta přislíbil v této věci finanční po-
moc z  jejich strany. Jakmile bude studie 
hotová, vyvolám jednání nejen s  panem 
místostarostou Poláchem, ale i  s  panem 
náměstkem pražské primátorky Dolín-
kem, abychom se již bavili o  konkrétní 
spoluúčasti jednotlivých zúčastněných 
stran. O výsledku Vás budu informovat.

Bavili jsme se samozřejmě i  o  kolabující 
dopravní situaci v Praze 6. Dobrou zprávou 
je, že se blíží konec uzavírky Korunovační 

ulice, což by mělo pomoci průjezdnosti Ví-
tězného náměstí. Korunovační ulice by 
měla být otevřena dříve, než bylo plánová-
no, tedy ještě před Vánocemi. Praha 6 se 
pokoušela zavádět různá dopravní opatření, 
která ovšem byla spíše méně úspěšná. Pan 
místostarosta mě ubezpečil, že tzv. světel-
nou závoru (tedy omezení průjezdnosti za-
vedením semaforu) v ulici Podbabské ne-
zavedou. Také k uzavírání výjezdů z tunelu 
Blanka do Svatovítské ulice by již nemělo 
docházet. Praha 6 by v  budoucnu ráda 
ukončila naše autobusy už v Podbabě. Toto 
jsem zásadně odmítl, a pokud nebude v bu-
doucnu vyřešeno pěší propojení mezi tram-
vajovou zastávkou a  metrem na  Dejvické 
bez křížení s pozemní komunikací, nedojde 
k tomu. Věřím, že se neblahá situace s prů-
jezdností Prahy 6 po Novém roce zlepší. Zá-
roveň je ale nezbytné, abychom spolu se zá-
stupci Prahy 6 na  toto jednání navázali 
a dopravní opatření vzájemně konzultovali.

Umístění nové budovy ZŠ
V minulém Odraze jeden kolega spekuloval 
o  možnostech umístění nové budovy zá-
kladní školy, kterou plánujeme v  Žalově 
v  lokalitě bývalé cihelny (bývalý Barum). 
Samozřejmě že jsme před tímto rozhodnu-
tím zvažovali nejrůznější varianty. Důleži-
tým aspektem rozhodování je i skutečnost, 
že novou budovu školy potřebujeme v hori-
zontu dvou, maximálně tří let. Kolega navr-

hoval školu postavit místo starých pavilonů 
školky v Havlíčkově ulici. To je sice hezké, 
ale přišli bychom o tři třídy v mateřské ško-
le, což rozhodně nepřichází v  tuto chvíli 
v úvahu. Dále navrhoval vykoupit objekt sa-
moobsluhy (dříve označované U  Blažka). 
Tato varianta je podle mého v  brzké době 
také nereálná. Jednotlivé části tohoto objek-
tu vlastní celkem čtyři různí majitelé, z če-
hož jeden je podle katastru nemovitostí ne-
dostatečně identifikovatelný. I  kdybychom 
se nakonec se všemi vlastníky dohodli, cel-
ková cena by jistě dosahovala řádu desetimi-
lionů korun. Pozemek na Dubečnici, jenž je 
v  budoucnu určen pro výstavbu školy, je 
ve  vlastnictví developera, se  kterým město 
v tuto chvíli bojuje o celkovou intenzitu zá-
stavby této lokality. Proto je případná stavba 
školy zde v nedohlednu. Zvažovali jsme sa-
mozřejmě několik dalších variant, ale jako 
nejlepší jsme jednoznačně vyhodnotili tu 
žalovskou v areálu bývalého Barumu.

Živnostník roku 
Středočeského kraje
Je mi velkou ctí, že mohu i touto formou 
pogratulovat roztockému občanu Davi-
du Lomosovi, který se stal středočeským 
živnostníkem roku. Jsem na  něj hrdý 
a  velmi si jeho práce vážím. Děkuji mu 
za  opravdu úžasnou reprezentaci našeho 
města. Zároveň mu přeji, aby postoupil 
do  celostátního kola této soutěže a  uspěl 
i tam. Davide, moc děkuji!  l

Se srdečným pozdravem

Vážení spoluobčané, ze všeho nejdříve bych chtěl poděkovat 
roztockým voličům za nadprůměrnou volební účast. Roztočtí 
voliči tak dokázali, že jsou velmi rozumní, čehož si velmi vá-
žím. Rád bych také poděkoval za velkou podporu, kterou jste 
projevili mně osobně. Je to pro mě nejen povzbuzení k další 
práci, ale i velký závazek. Děkuji všem mým spolupracovní-
kům v zastupitelstvu i na městském úřadu.

Slovo starosty

Úřad práce  
v Roztokách končí
Radní souhlasili s výpovědí smlouvy o pro-
nájmu prostor v  Havlíčkově ulici, ve  kte-
rých jsou poskytovány služby státní sociál-
ní podpory občanům Roztok a přilehlých 
obcí. Na  pracovišti v  Roztokách mohou 
klienti podávat pouze žádosti s tím, že dal-
ší úkony je třeba dokončit na  centrálním 

pracovišti na Praze 7. Z tohoto důvodu vy-
užívají služby pouze 2 až 3 klienti denně. 
Pracoviště úřadu práce ukončí svou čin-
nost k 31. lednu 2017. Poté budou prove-
deny stavební úpravy a  na  jaře příštího 
roku zde vznikne nová ordinace pro dět-
skou lékařku MUDr. Kateřinu Malou. Veš-
keré služby úřadu práce budou občanům 
Roztok poskytovány na  Praze 7, v  ulici 
Dobrovského 1278/25. 

Město má svého správce
Od 1. listopadu má město nového správce 
bytového a nebytového fondu – pana Holí-
ka. Vedle starosti o  bytové a  nebytové 
domy se nový pracovník už pustil také 
do  práce na  základní škole, kde pomáhá 
s  dokončením realizace několika staveb. 
Pan Holík byl do  konce října zaměstnan-
cem Mivy a měl na starosti právě naše měs-
to. Je tedy zaručena kontinuita jeho práce, 
se kterou jsou zaměstnanci města i nájem-
níci velmi spokojeni. Se společností Miva 
probíhají jednání o  ukončení spolupráce 

O čem jednala rada
V září se radní sešli pouze jednou. Zato projednali pětatřicet bodů. Vybrala 
jsem pro vás několik z nich, které by vás mohly zajímat. 

Jan Jakob
starosta města Roztoky
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dohodou. Naším cílem je, aby Miva předa-
la v lednu městu účetní závěrku. Účetního, 
který by měl účetní část bytové správy 
města zajišťovat od ledna 2017, město stále 
hledá. 

Nová budova základní školy
Před schválením varianty výstavby nové 
základní školy v Žalově si zastupitelé vyžá-

dali stanovisko stavební komise ke dvěma 
navrženým variantám. Odhad finančních 
nákladů levnější varianty je 40 milionů 
korun. Druhá varianta, v pasivním prove-
dení, je odhadnuta na 69 milionů korun. 
Vzhledem k  tomu, že v roce 2020 budou 
muset být všechny městské budovy stavě-
ny v pasivním standardu a také je pasivní 
standard podmínkou pro získání dotace, 

stavební komise doporučila ke  schválení 
právě tuto variantu. Doporučení komise 
následovali i radní. Radní také doporučili 
zastupitelům ke schválení, aby bylo dispo-
ziční a  konstrukční řešení navrženo 
s ohledem na možnost navýšení kapacity 
školy v  budoucnosti formou nástavby či 
přístavby.  l

Marie Šlancarová

Těsná nadpoloviční většina zastupitelů 
zvládla vše potřebné projednat za necelé tři 
hodiny. Diskuse byla konstruktivní a věcná. 

Správu bytového fondu 
Zastupitelé diskutovali o možnostech zajiš-
tění správy bytového a  nebytového fondu 
města vlastními silami. V pořadí již druhá 
společnost, která služby pro město zajišťu-
je, se totiž neosvědčila, o čemž jsem čtená-
ře informovala v minulém čísle Odrazu. 

Zajištění skalního 
masivu v serpentině 
Zastupitelé schválili smlouvu o spolupráci 
mezi městem Roztoky a Krajským úřadem 

Středočeského kraje. Obě strany se 
ve  smlouvě zavazují ke  spolupráci při sa-
naci skal v serpentině. Město připraví pro-
jektovou dokumentaci včetně vydání sta-
vebního povolení. Na samotném zajištění 
stavebních objektů, které slouží k zabezpe-
čení silnice a chodníků, se bude finančně 
spolupodílet město Roztoky i Středočeský 
kraj. Smlouvu musí ještě odsouhlasit Rada 
Středočeského kraje a podepsat hejtman. 

Pořízení nového 
herního prvku
Vzhledem k požadovaným vysokým stan-
dardům – tropickému dřevu, nerezové 
oceli a vysoce kvalitnímu plastu – byl zú-

žen počet firem, které byly schopny tako-
vou kvalitu nabídnout. Variantu levnějšího 
a dražšího řešení projednávali na svém dří-
vějším zasedání radní. Z  důvodu každo-
denního využívání hřiště mnoha dětmi 
rozhodli o poptání prvku v nejvyšší možné 
kvalitě, s  čímž koresponduje také cena – 
cca 750  000 korun. Firma, která podala 
nejlepší nabídku, se ve  smlouvě zavázala 
k záruce 10 a půl roku. Běžná záruční doba 
společností, které nepoužívají tropické 
dřevo, je 5 let.  Finanční výbor doporučil 
zastupitelstvu, aby byl postup při zadávání 
podmínek zkontrolován, s čímž zastupitelé 
jednomyslně souhlasili. � l

Prvním, náročným a dlouhým, skoro dvou-
hodinovým bodem byla debata o  regulač-
ním plánu v  lokalitě Panenská I, které se 
zúčastnil i majitel pozemků Ing. Bláha a ar-
chitekt p. Turek. Zastupitelé rozhodli o eta-
pizaci výstavby tak, že poté, co bude vysta-
věna polovina plánovaných rodinných nebo 
bytových domů, musí být vybudována nová 
mateřská škola a související park. To zástup-
ci města vnímají jako jistou pojistku při vý-
stavbě, jakkoli jsou v dobré víře, že stavební 
činnost proběhne korektně a radostně. 

Zastupitelé poté souhlasili s tím, aby vy-
dání změny RP navázalo na předchozí plá-
novací smlouvy mezi městem a majitelem 
dosud nezastavěných pozemků, a vyslechli 
informaci k  regulačnímu plánu Dubečni-
ce. 
Zajímavým bodem byl otevřený dopis za-
stupitelům, který za občany Levého Hrad-
ce přečetla restaurátorka Zlata Dobošová. 

Obyvatelé Levého Hradce v něm vyjádřili 
jednoznačný nesouhlas s  tím, aby v  ko-
morním prostředí naší národní komorní 
památky byla instalována rozměrná socha 
sv. Vojtěcha, kterou před časem radnici na-
bídlo pražské arcibiskupství. 

Protože podobný nesouhlasný názor vyjá-
dřili několik dní před zastupitelstvem i čle-
nové roztocké farnosti, odeslalo vedení měs-
ta kardinálu Dukovi dopis s vyrozuměním, 
že tento dar není v obci pozitivně přijímán.
(Pro pořádek je třeba dodat, že následně, 
zkraje listopadu, obdržel starosta dopis, 
kterým D. Duka svůj návrh bere v kontex-
tu situace zpět.) 
Zastupitelé se dále zabývali majetkovými 
poměry na Holém vrchu a nabídli vlastní-
kům zastoupeným panem Koktanem od-
kup části tamních pozemků za  100 Kč 
za metr, aby se tak alespoň částečně zhojila 
křivda vzniklá záborem a  neoprávněným 

používáním jejich pozemků za  minulého 
režimu.

Na pořadu pak byla rozpočtová opatře-
ní, přehled o čerpání rozpočtu, rozhodnutí 
o  variantě nové základní škole v  Žalově. 
Zde shromáždění odhlasovalo tzv. varian-
tu v  pasivním standardu, který odpovídá 
soudobým trendům. 

Následovaly zápisy z výborů a informace 
o využití daru od Letiště Praha.  Zastupite-
lé nesouhlasili s  navrženým rozvolněním 
doby nočního klidu během různých slav-
ností a kulturních podniků a naopak zved-
li ruku pro záměr prodat několik pozemků 
pod garážemi. 

V závěru jednání podal pan starosta in-
formaci o výstavbě pomníku Jana Palacha 
ve stejnojmenné ulici.  l

Vzhledem k tomu, že na zářijovém jednání limit pěti hodin pro projednání 
všech navržených bodů nestačil, pan starosta svolal na 5. října zastupitelstvo 
mimořádné. 

Šestnáct zastupitelů projednalo ve středu před státním svátkem řadu bodů 
dotýkajících se života našeho města. 

Mimořádné zastupitelstvo trhlo časový rekord

Říjnové zastupitelstvo ve znamení změny regulačního plánu

Marie Šlancarová
místostarostka

Tomáš Novotný
místostarosta
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Účast občanů Roztok ve volbách (42,54 pro-
centa) byla ve srovnání s celostátním prů-
měrem výjimečná, stejně jako jejich vý-
sledky. Celorepublikově nejčastěji volené 
strany ANO a ČSSD se v Roztokách muse-
ly spokojit až s  pátým a  šestým místem. 
Roztočáci dali nejvíce hlasů (24,59 procen-
ta) TOP 09.  Takto vysoké procento lze 
chápat také jako vyjádření spokojenosti 
s prací svého starosty a jeho týmu. 

Jak vidí výsledky voleb a především svo-
ji práci na krajské úrovni sám starosta Ja-
kob, jsem se zeptala přímo jeho. (Pozn.: 
doufám, že mi čtenář promine, když vyne-
chám zdvořilostní vykání, neb by bylo pou-
ze formální.)

Výsledky voleb jsou startem pro povoleb-
ní koaliční vyjednávání. Ta teprve určí, 
kdo s kým bude kraj řídit. Doprovází je 
mnoho zvratů a kotrmelců. Nejinak tomu 
bylo i ve Středočeském kraji. Top 09 zís-
kala v kraji 6,54 procenta a s tím 5 židlí 
v krajském zastupitelstvu. Chvíli to vypa-
dalo, že bude mít v rámci koalice i 2 mís-
ta v krajské radě. Chceš průběh a výsle-
dek povolebních jednání ještě nějak 
komentovat? Co to znamená pro tvoji 
další práci krajského zastupitele?

Ze všeho nejdříve bych chtěl poděkovat 
roztockým voličům za  nejlepší výsledek 
TOP 09 v  celém Středočeském kraji. Této 
podpory si velmi vážím. Je to pro mě i náš 

roztocký tým nejen povzbuzení k další práci, 
ale i velký závazek.

Vyjednávání o budoucí koalici vypukla již 
v průběhu sčítání hlasů. Byla to pro mě ob-
rovská životní zkušenost. Byl jsem svědkem 
tvrdého vyjednávání, precizně připravených 
kolegů na  jednání a  férového chování 
na straně jedné, ale i věcného tápání, lhaní 
do  očí, podrazů a  schopnosti udělat cokoli 
pro získání funkce na straně druhé. V průbě-
hu těchto jednání se ukázalo, že několika po-
tenciálním koaličním partnerům bohužel 
nelze důvěřovat, a  zároveň nám nakonec 
byly nabídnuty zcela nedůstojné podmínky, 
to znamená několik nepříliš významných, 
ale zároveň dobře placených pozic a postave-
ní v koalici takové, že bychom neměli mož-
nost cokoli ovlivnit. Za takovýchto podmínek 
jsem se jako vyjednavač za TOP 09 rozhodl 
do koalice nevstoupit.

Pro mě jako krajského zastupitele to bude 
znamenat pozici opozičního zastupitele, 
který však již na úvod ukázal, že jen tak ne-
ohne svou páteř. Hodlám být konstruktiv-
ním opozičním zastupitelem. Nemám pro-
blém hlasovat pro dobrý návrh, i když ho 
navrhne někdo z koalice. Na druhou stranu 
budu kolegům z koalice vždy upřímně říkat, 
co si myslím.

Před volbami zaznívaly v  Roztokách 
upřímné obavy, zda při tvém úspěchu 
v krajských volbách nepřijdeme o staros-
tu. Od těch, kdo ti fandí méně, zase při-
pomínky, že tvá práce pro kraj tě bude 
omezovat v  práci pro město. Jak lze 
skloubit obě činnosti?

Vzhledem k tomu, že budu řadovým kraj-
ským zastupitelem, tedy v takzvané neuvol-
něné funkci, kterou i ostatní zastupitelé vy-
konávají vedle svého zaměstnání, nevidím 
v tom zásadní problém. Krajské zastupitel-
stvo zasedá zpravidla jednou za dva měsíce 
a  zasedání trvá jeden den. Lze předpoklá-
dat, že budu ještě členem nějakého výboru. 
Intenzita jednání výborů je obdobná nebo 
spíše ještě nižší. Nejzásadnější bude, abych 
se na všechna jednání pečlivě připravil.

Co ze svých šestiletých zkušeností v čele 
města Roztoky asi nejvíce zúročíš nyní 
na krajské úrovni?

Je to především znalost komunální politi-
ky, jejího prostředí a  souvislostí, znalost 
problematiky a  potřeb měst a  obcí. To mi 
umožní předkládané materiály posoudit 
z  hlediska dopadu na  města a  obce, tím 

Cíle Jana Jakoba v pozici opozičního zastupitele Krajského úřadu Středočeského kraje
Jasná pravidla a transparentnost v investicích 

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva ve Středočeském kraji jsme  
stihli zařadit do minulého vydání Odrazu. V době, kdy jste dostali do schránek 
svůj výtisk, koaliční jednání ještě nebyla u konce. Kdo bude v dalším období 
řídit náš kraj? Na sedmi kandidátkách bylo celkem 14 roztockých občanů.  
Ty, kteří o to projevili zájem, jsme vám všechny představili v zářijovém Odra-
zu. Do krajského zastupitelstva se dostal pouze jeden z nich – starosta Roztok 
Jan Jakob (TOP 09).
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n�Dne 30. 9. ve schránce důvěry MP Rozto-
ky nalezena Lítačka – zjištěn majitel, nale-
zená karta mu byla následující den předá-
na, majitel by touto cestou chtěl poděkovat 
poctivému nálezci.
n�Dne 1. 10. oznámeno vloupání do vozi-
dla tov. zn. Škoda Fabia, zaparkovaného 
v  ulici Riegrova – předáno PČR k  jejich 
realizaci jako podezření z trestného činu.
n�Dne 2. 10. oznámena havárie vozidla tov. 
zn. Škoda Octavia na křižovatce ulic Lidic-
ká, Přemyslovská a U Školky, kdy řidič na-
razil s  vozidlem do  betonového citybloku 
a  poté z  místa nehody utekl – provedeno 
místní pátrání s  negativním výsledkem, 
na  místo policisté PČR skupiny doprav-
ních nehod, kteří věc převzali k jejich reali-
zaci jako dopravní nehodu.
n�Dne 5. 10. oznámen volně pobíhající pes 
v ulici V Chatách – výjezd na místo, prove-
den odchyt, pes umístěn do kotce MP, kva-
lifikováno a šetřeno jako podezření z pře-
stupku, následujícího dne zjištěn majitel, 
kterému byl pes v pořádku vydán, přestu-
pek vyřešen v blokovém řízení.
n�Dne 7. 10. v nočních hodinách spoluprá-
ce s PČR při pátrání po pohřešovaném ne-
zletilém, který se později sám přihlásil ro-
dičům.
n�Dne 8. 10. oznámen volně pobíhající pes 
v ulici Havlíčkova – výjezd na místě, pro-
veden odchyt, pes umístěn do záchytného 
kotce MP, podle čipu zjištěn majitel psa, 
který si jej převzal v  pořádku, přestupek 
vyřešen v blokovém řízení.
n�Dne 8. 10. oznámeno, že ve vlakové sou-
pravě ČD stojící v železniční stanici Rozto-

ky je pasažér bez platné jízdenky – výjezd 
na  místo, na  místě hlídka kontaktována 
průvodčím vlakové soupravy, zjištěn spící 
cestující, jenž po probuzení předložil plat-
nou jízdenku, na žádost průvodčího zjiště-
na totožnost cestujícího a totožnost osoby 
mající na  zjištění totožnosti cestujícího 
právní zájem.
n�Dne 11. 10. ve schránce důvěry MP Roz-
toky nalezen svazek klíčů – svazek uložen 
na MP, zveřejněno na webových stránkách 
MP Roztoky, města Roztoky a roztoky.com.
n�Dne 12. 10. oznámen nález dámské ka-
belky s doklady v ulici Masarykova – zjiš-
těna majitelka, které byla nalezená kabelka 
předána, majitelka by touto cestou chtěla 
poděkovat poctivému nálezci.
n�Dne 12. 10. oznámen nález OP před pro-
dejnou Albert na Tyršově náměstí – vyro-
zuměna majitelka dokladu, nalezený OP 
majitelce předán, majitelka by touto cestou 
chtěla poděkovat poctivému nálezci. 
n�Dne 13. 10. oznámeno vloupání do vozi-
dla tov. zn. VW, zaparkovaného v ulici Ma-
sarykova – předáno PČR k jejich realizaci 
jako podezření z trestného činu.
n�Dne 16. 10. oznámeno poškozené okno 
u  vozidla tov. zn. Fiat, zaparkovaného 
na pozemku domu v ulici Tiché údolí – vý-
jezd na místo, věc vzhledem k výši způso-
bené škody předána PČR k jejich realizaci 
jako podezření z  trestného činu poškozo-
vání cizí věci. 
n�Dne 17. 10. oznámen únik oleje z osob-
ního automobilu tov. zn. Renault v  ulici 
Olbrachtova – výjezd na  místo, na  místo 
rovněž hasiči, kteří zasypali místo ab-

sorpčním materiálem (sorbentem), prove-
deným šetřením zjištěno, že k úniku došlo 
v  důsledku technické závady na  motoru 
vozidla.
n�Dne 18. 10. oznámen nález peněženky 
s  doklady na  Tyršově náměstí – vyrozu-
měn majitel, kterému byla nalezená peně-
ženka s doklady i finanční hotovostí předá-
na, majitel by touto cestou chtěl poděkovat 
poctivému nálezci. 
n�Dne 22. 10. oznámena krádež zboží 
v  prodejně Centrum levného nákupu 
v Masarykově ulici s  tím, že byl prodavač 
fyzicky napaden a zraněn – výjezd na mís-
to, na místě zjištěn zraněný prodavač, věc 
na  místě předána PČR jako podezření 
z trestného činu, provedeno místní pátrání 
dle získaného popisu podezřelých osob 
s  negativním výsledkem, zraněnému pro-
davači přivolána rychlá lékařská pomoc. 

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

Pokud byste svým poznatkem mohli po-
moci při šetření výše uvedených událostí, 
obraťte se prosím buď osobní návštěvou, 
nebo telefonicky na Obvodní oddělení po-
licie ČR Libčice (tel. 974 882 730 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, a to za období  
od 29. 9. do 26. 10. 2016:  

na  každého obyvatele kraje. Byl bych rád, 
kdyby se zejména systém dotační politiky 
kraje a  rozhodování o  investičních priori-
tách posunuly směrem k jasným pravidlům, 
transparentnosti a  spravedlnosti. Tomu 
bych byl rád nápomocen.

V čem bude tvé působení v krajském zastu-
pitelstvu naopak přínosem pro Roztoky?

Ačkoli nebudu přímo členem krajské vlá-
dy, může být mé působení pro Roztoky pří-
nosem. Budu takzvaným insiderem, budu 
tedy vědět, co se na  kraji děje. Informace 
jsou v  dnešní době velmi důležité. Jsem 
přesvědčen, že z pozice krajského zastupi-
tele budu mít větší prostor pro to, abych 
mnohé pro Roztoky důležité záležitosti 
na krajském úřadu zařídil snadněji.

Máš před sebou velký kus práce, zbude ti 
čas také na  tvoji rodinu, oblíbené za-
hrádkaření či na pivo s přáteli?

Poslední dva měsíce byly v tomto směru 
nelehké. Veškerý svůj volný čas i  část své 
dovolené jsem věnoval výhradně volební 
kampani a  následně povolebnímu vyjed-
návání. Jsem rád, že jsem nyní mohl dva 
víkendy strávit s mou rodinou. Tento čas je 
pro mě velmi důležitý a dodává mi potřeb-
nou energii. Rád relaxuji také u  vaření, 
dokonce jsem nyní stihl na zahrádce zrýt 
všechny záhonky. Pivo s  přáteli mám rád 
a chodím především do roztockých restau-
rací, kde často slýchám názory a  připo-
mínky mnoha Roztockých, což je pro mě 
i  důležitou zpětnou vazbou. Doufám, že 
zejména klidných víkendů se svou rodi-
nousi i nadále užiji dostatek.  l

 Ptala se 
Eva Frindtová
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1. Trochu historie
Nebudeme se probírat vzdálenější minu-
lostí, kdy autobusovou dopravu zajišťovalo 
ČSAD Klíčov, ale ohlédneme se do  doby 
poměrně nedávné.

Roztoky byly zapojeny do  Pražské inte-
grované dopravy (PID) v červenci 1997, kdy 
začala jezdit linka 350 z Dejvické na Okoř. 
O rok později z ní byla „naklonována“ linka 
340, která zajišťovala spojení z  Dejvické 
do  Velkých Přílep se zajížděním na  Levý 
Hradec. Obě linky provozovalo tehdy 
ČSAD Kladno a byly provozně spojeny.

Tento model fungoval do  konce roku 
2008, kdy došlo k  provoznímu rozdělení 
těchto linek. Linka 340 byla důsledně zkrá-
cena na  Levý Hradec a  spoje do  Velkých 
Přílep přešly na linku 350. Současně došlo 
ke změně dopravce a na lince 340 začal jez-
dit DP Praha. V roce 2000 se součástí PID 
staly i vlakové linky v okolí Prahy.

2. Současný stav
a) železnice

V našem městě se nacházejí dvě železniční 
stanice: nádraží Roztoky u Prahy a zastávka 
Roztoky-Žalov. Vzhledem k  umístění že-
lezniční trati podél břehu Vltavy jsou obě 
zastávky v  docházkové vzdálenosti mini-
málního počtu obyvatel a většinu obyvatel 
dělí od  železniční dopravy kromě vzdále-
nosti i  velké převýšení (znatelné zejména 
při cestě zpět, či za  nevlídného počasí). 
Tato skutečnost limituje masovější využívá-
ní kolejové dopravy občany města. Dalším 
limitujícím faktorem je možnost zaparko-
vat osobní automobil v  blízkosti nádraží 
a zastávky, ale to je samostatná kapitola.
Příměstská doprava pod označením S4 
(Praha-Masarykovo nádraží – Kralupy nad 
Vltavou / Roudnice nad Labem) je provo-
zována jednotkami 451 a 471 s půlhodino-
vými intervaly ve  špičce všedního dne 
s další posilou ráno a hodinovými v sedle, 

večer a o víkendu. Kapacita dopravy je jak 
do  intervalu, tak kapacity nedostatečná 
a  ve  špičkách již neodpovídá standardu 
kultury cestování 21. století. 

Linka S41 Roztoky – Praha-Libeň je pro-
vozovaná ve  všední den jednotkami 
451/452. O víkendech je linka provozova-
ná motorovými vozy 809 a  protažena 
do  Prahy-Hostivaře. Kapacita linky S41 
ve  všední den plně vyhovuje, avšak o  ví-
kendech brzy stačit nebude.

b) autobusy
Městem Roztoky projíždějí nebo jsou 
v něm ukončeny tři denní příměstské auto-
busové linky 340, 350, 359 a  noční linka 
604. Na území Roztok je celkem 7 autobu-
sových zastávek v docházkové vzdálenos-
ti do  cca 1 km. Linky 340 a  350 můžeme 
nazvat „páteřními“, protože projíždějí 
po hlavní komunikaci středem města, stej-
ně jako noční linka 604. Autobusy linek 
340 a 350 zajišťují dohromady v pracovní 
den 78 spojů z Roztok na Dejvickou.

Linka 359 byla od prvopočátku myšlena 
jako doplňková, která by obsáhla širší území 
a mohla by tak fungovat jako návoz ke kole-
jové dopravě pro občany s delší docházko-
vou vzdáleností k zastávkám linek 340 a 350 
a zároveň usnadnit dopravu roztockým ob-
čanům pracujícím či studujícím v Suchdole.

Délka linek ze zastávky Sedlecký Přívoz 
je 4,5 km na  Rozcestí Žalov a  5,1 km 
na Levý Hradec. Linka 359 ujede z Únětic 
do Běliny 6,8 km. Tyto kilometry dofinan-
covává město Roztoky ze svého rozpočtu.

c)  financování  
Nápad, že by některé „naše“ autobusy měly 
v Praze zastavovat jen u zastávky  nádraží 
Podbaba či na Dejvické, by se nám hodně 
prodražil. Takový „rychlíkový“ spoj by na-
razil nejen na  nepropustnost ulice Jugo-
slávských partyzánů, ale je třeba si uvědo-

mit, že v rámci PID Praha dofinancovává 
finanční ztrátu dopravní obslužnosti 
na  území hlavního města. A  to včetně li-
nek, které do Prahy dovážejí občany Stře-
dočeského kraje.

Financování provozu autobusů po území 
kraje je složeno z vybraného jízdného a pří-
spěvků kraje a obcí. Dříve používané srozu-
mitelné termíny základní dopravní obsluž-
nost (dojíždění do  zaměstnání, školy, 
k lékaři a na úřady), kterou hradil ze svého 
rozpočtu Středočeský kraj) a ostatní doprav-
ní obslužnost (doplatek obcí na ostatní ces-
ty), byly nahrazeny méně srozumitelnými, 
ale bohužel realitu lépe vystihujícími termí-
ny objednávka kraje a  objednávka obcí. 
Z  výše uvedených důvodů tedy kraj nedo-
plácí noční linku. Zažitou praxí je, že jaké-
koli navýšení vozokilometrů doplácí obce. 
Vybraným jízdným není myšleno to, co řidi-
či autobusů vyberou na jízdném na konkrét-
ní lince. Je to součet prodeje všech jízdenek 
a předplatného v rámci PID, který je násled-
ně rozpočítán podle dopravního průzkumu 
vytížení jednotlivých linek. Bohužel součet 
těchto částek zdaleka nepokryje provoz, 
a  tak město Roztoky doplácí na  autobuso-
vou dopravu ze svého rozpočtu 2 173 000 Kč 
na dopravní obslužnost (rozpočet 2016).

Železniční doprava není dofinancovává-
na z  městského rozpočtu. Je objednávána 
středočeským krajským úřadem a  ztráty 
jsou hrazeny z jeho rozpočtu.

d) problémy
1. Linky 340 a zejména 350, ale i S4 jsou 

ve špičkách přetížené.
2. Dojezd linek 340 a 350 na konečnou 

v  Praze komplikují dopravní opatření 
v ulici Jugoslávských partyzánů, které pů-
sobí dojmem, že jejich důvodem je právě 
komplikovat dojezd autobusových linek 
na Vítězné náměstí.

3. Trasování linky 359 po  městě není 
efektivní z provozního ani ekonomického 
hlediska a je potřeba řešit její změnu.

4. Interval linky 359 v ranní špičce zcela 
neodpovídá záměru, že by svážela cestující 
na vlak nebo směrem do Suchdola a reflek-
tovala na začátky vyučování na ČZU.

5. Autobusy a  železnice nemají, i  přes 
pozitivní změny v tomto smyslu, stále pře-
stupní návaznost, která by umožnila větší 
využívání vlakové dopravy.

3. Budoucnost
Upřednostňování hromadné dopravy 
na  úkor individuální a  v  rámci hromadné 
dopravy pak upřednostňování dopravy kole-

Veřejná hromadná doprava v Roztokách
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jové před silniční je základním programem 
EU. Je dáno především ekologickými fakto-
ry. Součástí prosazování této politiky naším 
velkým sousedem – Prahou 6 – jsou a ještě 
budou i  změny v  regionu, které se našeho 
města nedotknou vždy jen pozitivně. A naše 
město má možnost tento negativní dopad 
pouze minimalizovat. Je otázka, jakým způ-
sobem se bude řešit dopad otevření tunelu 
Blanka na  kolabující dopravu v  Dejvicích, 
což výrazně ovlivňuje (ne)pravidelnost do-
držování jízdních řádů autobusů.

Velmi negativní dopad na individuální do-
pravu mělo také zavedení modrých parkova-
cích zón na Praze 6, které občanům Roztok 
prodražilo možnost auto zde „odložit“ a po-
kračovat MHD. Jak již bylo řečeno výše, není 
roztocké nádraží pro většinu občanů snadno 
pěšky dostupné a zvýšila se tak potřeba řešit 
kapacitu parkoviště u nádraží, zejména nut-
nost ještě více svázat autobusovou a  vlako-
vou dopravu. Máme výhodu, že Roztoky, 
díky jejich umístění, neprojíždí žádná tran-
zitní automobilová doprava ani nejsou spá-
dově výhodné k přestupu na veřejnou dopra-
vu pro vzdálenější obce. Parkoviště u nádraží 
si dokážeme zaplnit sami vlastními vozidly. 

a) Železnice
V případě S4 Kralupy – Praha-Masaryko-
vo nádraží je plánován interval 30 minut 
ve všední den a 60 minut o víkendu. Ranní 
špička směrem do  Prahy ale posílena ne-
bude. Trať slouží i mezinárodní a dálkové 
osobní a také nákladní dopravě.

Linka S41 bude v budoucnu prodlouže-
na přes Malešice do  Hostivaře denně. 
Na její trase se předpokládá zřízení zastáv-
ky Libeň U Kříže v prostoru křížení s tram-
vají a v Malešicích.

Nejpozději začátkem roku 2017 mají být 
staženy z provozu zbylé jednotky 451 / 452. 
Na  lince S4 budou nahrazeny jednotkami 
471, na lince S41 budou již od nového JŘ 
nahrazeny jednotkami RegioNova.

Se snahou vedení Prahy dostat obyvatele 
Roztok a okolí ekonomickými tlaky do ko-
lejové dopravy poněkud koliduje skuteč-
nost, že v roce 2017 má být zahájena rekon-
strukce Negrelliho viaduktu, které výrazně 
zkomplikuje cestu na Masarykovo nádraží.

b) autobusy a tramvaje
V roce 2011 byla prodloužena tramvajová 
trať od  hotelu International k  železniční 
zastávce (v  té době ještě nezbudované) 
Praha-Podbaba. Umožňuje přestup z auto-
busu na  tramvaje, které dále pokračují 
do centra Prahy. Vzhledem k dopravní si-
tuaci v  ulici Jugoslávských partyzánů je 
cestujícími tento přestup stále více využí-
ván (i těmi, kteří z Dejvické pokračují me-

trem, a nikoli tramvají).  Podporuje to sna-
hu Prahy 6 vymístit autobusy z Vítězného 
náměstí, a  tedy ukončit zde i  autobusové 
linky ze Suchdola a Roztok.

Bude-li vybudován silniční okruh kolem 
Prahy v  trase přes Suchdol (varianta J), 
zvýší se pravděpodobně i  automobilová 
doprava v Podbabě a v ulici Jugoslávských 
partyzánů. Kolabující doprava zcela zahltí 
tuto část Prahy 6, což se projeví i na auto-
busovém spojení. Jako řešení by se nabízelo 
zrušení parkovacích modrých zón v  ulici 
Jugoslávských partyzánů a vyhrazený pruh 
pro BUS zřídit už od zastávky Čínská.

Tramvajová trať se v delším časovém hori-
zontu možná přece jen dočká svého pokračo-
vání do Suchdola. Poté lze předpokládat sna-

hu končit i autobusové spoje z regionu zde. 
Bude-li vyřešen kapacitně průjezd Únětice-
mi, z Roztok by v takovém případě jezdil au-
tobus pouze v trase „tramvaj Suchdol – ná-
draží Roztoky“, de facto linka 359. Vyřešil by 
se tak sice problém vytížení dopravních pro-
středků, které je ve špičkách v případě Such-
dola a Roztok zcela opačné, ale přineslo by to 
neúnosné zatížení průjezdu Úněticemi. 

Protažení tramvajových linek za hranice 
Prahy se stává stále reálnějším. O tramva-
jové trati do  Vestce a  Jesenice se hovoří 
jako o realitě, v hledáčku jsou i další obce, 
například Horoměřice, odkud je to z mož-
né budoucí konečné v Suchdole jen o něco 
blíž než do Roztok (do Horoměřic lze vést 
tramvajovou trať i z Dědiny).

Bez ohledu na to, zda a kam bude prodlu-
žována tramvajová trať či zda se podaří nalézt 
nové možnosti spojení s  Prahou západním 
směrem, vyvstává naléhavý úkol vybudování 
prostoru pro otáčení autobusů u nádraží, aby 
byl využitelný i během povodňových objíž-
děk (Sedlecká silnice i podjezd pod tratí jsou 
konstruovány na dvouletou vodu).

Další posilování linky 340 vyvolá pro-
blém kapacity autobusové točny na Levém 
Hradci a bude třeba uvažovat o alternativní 
konečné autobusů v oblasti Žalova tak, aby 
některé spoje na  Levý Hradec nezajížděly 
a otáčely už na Rozcestí Žalov. Toto by se 
dalo realizovat v případě vybudování kru-
hové křižovatky Přemyslovská, Lidická 
a U školky.

Co je třeba udělat
1. Přetrasovat vedení linky 359 ve měs-
tě tak, aby se snížila docházková vzdá-
lenost na zastávku především tam, kde 
se toto týká většího počtu cestujících. 
Ty autobusy létat nebudou, nějakou ulicí 
tedy jezdit musí.

2. Návazností jízdních řádů autobusů 
na vlaky usnadnit občanům Roztok pou-
žívání  vlakové dopravy. Doporučujeme 
důsledně svázat jízdní řády autobusů 
a vlaků tak, že autobus do horních 
Roztok bude ze stanice Roztoky-nádraží 
odjíždět cca 7 minut po příjezdu vlaku 
od Prahy a z horních Roztok přijíždět 
cca 5 minut před odjezdem vlaků 
do Prahy. Uvedené časy by měly být 
dostačující i pro cestující do/ze zastávek 
a stanic ležících od Roztok dál směrem 
od Prahy.

3. Upravit JŘ páteřních autobusů (340 
a 350). Ve všední den zavést souhrnný 
interval ráno 6 minut, dopoledne 15 mi-
nut, odpoledne 7,5 minuty, večer 30 mi-
nut (o víkendu přes den 20 minut, večer 
30). Tento interval funguje u některých 
pražských linek a věříme, že u nás by se 
také osvědčil. V dlouhodobém výhledu 
bude potřeba alespoň o víkendu přidat 
jeden noční spoj (02.45).

4. Zřídit zastávku u Tesca a nadále sle-
dovat možnost zřízení zastávky u Lidlu 
v Horoměřicích (v případě, že tento 
změní svůj negativní postoj).

5. Další změny tras linek je třeba zvážit 
v souvislosti s plánovanou zástavbou 
dle nového územního plánu.

6. Řešit dopravní obslužnost míst s delší 
docházkovou vzdáleností či obtížnou 
dostupností (Tichého údolí a oblasti 
Vršek).

7. Snažit se ve spolupráci s okolními ob-
cemi na obou březích Vltavy o prosazení 
výstavby „nízkého“ (tedy nikoli dálniční-
ho) mostu mezi Podbabou a Trojou, kte-
rý by mohl odvést z Dejvic část dopravy 
směrem na Prahu 8 a Prahu 9. O tomto 
mostě se mluví také jako o eventualitě 
pokračování tramvajové trati z Podbaby 
směrem do Bohnic. 

8. Vybudovat zejména, ale nejen pro 
případ povodní, točnu standardních 
autobusů u nádraží.

9. Zvýšit kapacitu parkoviště u nádraží.

10. Otevřít diskusi o zavedení modrých 
zón v Roztokách v okolí Tyršova náměs-
tí a nádraží.

11. Neuzavřít v územním plánu možnost 
někdy v budoucnu přivést do Roztok 
jinou než silniční dopravu ze Suchdola. 

� l

Vít Calta, Michal Přikryl

V době uzávěrky tohoto čísla ještě nebyly známy nové 
jízdní řády. Naleznete je na městských webových 
stránkách.
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Název „hlavní“ patří RWY 06/24 plným 
právem. Jedná se o dráhu, na které je rea-
lizována většina vzletů a  přistání na  ru-
zyňském letišti. V běžných letech, za které 
se dají považovat například roky 2014 
a 2015, je využívána takřka v 96 procen-
tech veškerého provozu na  letišti Praha 
Ruzyně. 

RWY lze využívat v obou směrech (sa-
mozřejmě vždy v  konkrétní době pouze 
v jednom) a provoz v obou směrech se po-
važuje za  standardní. Změna směru má 
vždy svůj důvod. Z  hlediska bezpečnosti 
provedení letu je zásadním prvkem rych-
lost a směr větru. Platí pravidlo, že se vzlé-
tá a přistává proti větru. V případě, že vítr 
přichází ze západních směrů, využívá se 
RWY 24. Pokud fouká z východních smě-

rů, převádí Řízení letového provozu, které 
je odpovědné za bezpečný provoz letadel 
ve  vzduchu, provoz do  opačného směru 
na RWY 06. Provoz na hlavní RWY 06/24 
může probíhat až do kritické hodnoty me-
teorologických dráhových parametrů, 
jako je např. mezinárodními předpisy sta-
novená síla bočního nebo zádového větru. 
V takovém případě převádí Řízení letové-
ho provozu provoz na vedlejší dráhu RWY 
12/30, jejíž prodloužená osa vede z jedné 
strany na Prahu, z druhé na Kladno.  

Roztoky jsou ovlivněny v případě pro-
vozu RWY 24 přistáními, v případě RWY 
06 vzlety. Z pohledu dlouhodobé statis-
tiky vane vítr častěji od  západu, a  proto  
cca 70 procent z ročního provozu na RWY 
06/24 připadá právě na RWY 24. V letoš-

ním roce z  důvodu zmiňované opravy 
TWY F předpokládáme, že RWY 06 bude 
využívána méně než obvykle, odhad činí 
cca 15 procent provozu. To znamená, že 
provoz dotýkající se Roztok bude tvořit 
cca 15 procent vzletů a  zbytek připadne 
na  přistání. Toto číslo je relativně nízké 
a může vzbuzovat zdání, že nekorespon-
duje s  realitou několika týdnů letošního 
září a října. Je však potřeba zdůraznit, že 
se jedná o  odhad provozu za  celý rok 
2016.

Hluková zátěž 
Většinu čtenářů bude určitě zajímat hlu-
ková zátěž Roztok a způsob její kvantifika-
ce. Aby bylo možné tuto problematiku 
řádně popsat, je třeba uvést některá zá-
kladní fakta z  teorie ochrany zdraví před 
hlukem a národní hlukové legislativy, opí-
rající se o české i zahraniční studie dopadů 
hluku na  lidské zdraví. Hluk z  leteckého 
provozu je podobně jako hluk ze silniční 
či železniční dopravy hodnocen průměr-
nými hladinami akustického tlaku za  ur-
čené období. Noční dobu popisuje v pod-
mínkách české legislativy průměr za 8 ho- 
din od 22.00 do 06.00, zatímco denní dobu 
průměr za 16 hodin od 06.00 do 22.00. Li-
mitní hodnota pro hluk z leteckého provo-
zu v  chráněném venkovním prostoru 
a chráněném venkovním prostoru stavby 
je 50 dB, pro denní dobu 60 dB. Tyto limi-
ty jsou vztaženy k tzv. charakteristickému 
letovému dni. Charakteristický letový den 
odpovídá průměrným provozním pod-
mínkám za šest po sobě následujících mě-
síců s  největším provozem (květen až ří-
jen), oddělí se starty a  přistání v  denní 
a noční době. V letecké dopravě není kaž-
dý den stejný nebo podobný jako v želez-

Letecký provoz nad městem Roztoky
Roztoky jsou dotčeny provozem hlavní dráhy 06/24 (dále 
také RWY 06/24) mezinárodního letiště Praha Ruzyně. 

Navštívil jsem proto paní Hanu van der 
Hoeven, specialistku externí komunikace 
firmy Letiště Praha, a požádal ji a její kolegy 
o vysvětlení a zvážení, zda by nebylo možné 
občany, kteří kvůli umístění svých nemovi-
tostí v hlukem postiženém koridoru pociťu-
jí újmu, individuálně odškodnit, například 
výměnou oken. Odpověď byla negativní 
s poukazem na to, že Letiště Praha poskytu-

je naší obci téměř milion korun v programu 
Dobré sousedství a  Žijeme zde společně. 
(Tyto prostředky využíváme na  grantové 
programy našich spolků a také třeba na re-
konstrukce silnic ve městě.) S individuální-
mi odškodněními se podle mluvčí letiště 
paní van Hoeven počítat nedá. 

Domluvili jsme se ale na tom, že se Letiš-
tě Praha pokusí občanům Roztok a Žalova 

vysvětlit, jak to s  přelety letadel v  součas-
nosti je. Dnešní Odraz tento hutný a obsáh-
lý text přináší. Jeho čtení chce dobré sou-
středění, případně Wikipedii u ruky. 

Druhým krokem bude veřejné slyšení, 
které se bude konat 17. ledna od 18 hodin 
ve sborovně ZŠ Roztoky a na kterém zá-
stupci Letiště Praha vysvětlí zájemcům 
o  tuto problematiku možnosti, plány a  li-
mity letiště a vyslechnou jejich argumenty. 
 l

Tomáš Novotný
místostarosta

S letadly nad hlavou
V uplynulých měsících se na mne obrátilo několik spoluobčanů s dotazem, 
zda obec nemůže nějak intervenovat na letišti. Přišlo jim – a myslím, že jim je 
třeba dát za pravdu –, že hlučnost letecké dopravy vzrůstá a že posedět v létě 
večer venku například v ulici Nad Vinicemi či v Tichém údolí znamená doslova 
na sebe při rozhovoru křičet. 

Obrázek 1: Dráhový systém letiště Praha Ruzyně s naznačenými směry
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niční a silniční dopravě. Nad jednou loka-
litou mohou být jak starty, tak přistání. 
Dráhy letů nejsou úplně identické. Provoz 
je významně ovlivněn počasím (hluk je fy-
zikální veličina). Proto tedy průměrný den 
s  průměrnými provozními podmínkami. 
Jedině tak lze hluk z  leteckého provozu 
hodnotit a porovnávat. 

V území, kde mohou být nebo jsou opa-
kovaně překračovány hlukové limity, musí 
provozovatel letiště s více než 50 000 po-
hyby ročně v souladu se zákonem o ochra-
ně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. podat 
návrh na  vyhlášení ochranného hlukové-
ho pásma. Opatřením obecné povahy je 
vyhlašuje Úřad pro civilní letectví. Na ce-
lém území ochranného hlukového pásma 
jsou důležité tzv. chráněné objekty – ro-
dinné domy, bytové domy, školská a zdra-
votnická zařízení a  stavby pro sociální 
účely. U těchto objektů musí provozovatel 
letiště zajistit, aby uvnitř chráněných míst-
ností (kuchyně, obývací pokoje, dětské po-
koje, ložnice, obytné haly) byly splněny 
hlukové limity pro vnitřní prostor stavby, 
které jsou o 20 dB nižší než limity hluku 
pro chráněný venkovní prostor stavby 
a chráněný venkovní prostor, tedy v noci 
30 dB, ve dne 40 dB.  Zásadní je, že ochran-
né hlukové pásmo včetně jeho podmínek 
se vyhlašuje tak, aby mělo dlouhodobou 
platnost. Předpokladem je, že podmínky 
budou postupně naplňovány v  souladu 
s prognózami provozu. Nejdůležitější pod-
mínkou je tvar dráhového systému. Jakmi-
le by se změnily podmínky, musí provozo-
vatel letiště Praha Ruzyně podat návrh 
na  nový rozsah ochranného hlukového 
pásma, který bude mít opět určitou rezer-
vu pro dlouhodobou platnost. Je to logic-
ké, protože ochranné hlukové pásmo je 
prvkem územního plánování a  mělo by 
spolu s jinými prvky určovat využití území 
okolo velkého letiště s více než 50 000 po-
hyby (starty a  přistáními). Každý rok se 
vyhodnocená skutečná provozní data 
a  naměřené hodnoty hluku porovnávají  
s rozsahem vyhlášeného ochranného hlu-
kového pásma a případně používají k na-
stavení úprav provozu tak, aby za hranicí 
ochranného hlukového pásma byly hluko-
vé limity jak pro vnější, tak pro vnitřní 
chráněný prostor staveb splněny. Kromě 
celoročního nepřetržitého měření hluku 
13 stálými stanicemi monitorovacího sys-
tému hluku z leteckého provozu a letových 
tratí, který provozuje pro Letiště Praha, a. s., 
externí hluková laboratoř, provádí provo-
zovatel letiště Praha Ruzyně kontrolní mě-
ření a ověřuje hlukovou situaci přímo v te-
rénu, zejména tam, kde není umístěna 
stacionární monitorovací stanice.

Měření hluku v oblasti Roztok
Měření hluku v  oblasti Roztok proběhlo 
naposledy na  podzim roku 2015. Jednalo 
se o neakreditované orientační měření hlu-
ku, které Letiště Praha, a. s., průběžně reali-
zuje vlastními silami. Hlukoměr byl umís-
těn v  ulici Na  Dubečnici. Zaznamenáno 
bylo cca 50 vzletů z RWY 06 a cca 70 přistá-
ní na RWY 24. Po vztažení výsledků k cha-
rakteristickému letovému dni byly vypo-
čteny následující hodnoty: 50,9 dB v denní 
době a 45,2 dB v noční době. Hygienické 
limity hluku z  letecké dopravy tedy byly 
s velkou rezervou dodrženy.

Mnoho lidí zajímá, zda je hlučnější vzlet 
či přistání. Na tuto otázku nelze jednoznač-
ně odpovědět a vždy závisí na místě měření, 
typu letadla atd. Obecně lze říci, že čím dále 
od letiště, tím více je hlučnější přistání, při 
kterém je letadlo níže než při vzletu. Ovšem 
i toto tvrzení má svá „ale“. Pokud sledujeme 
akustickou situaci přímo pod prodlouže-
nou osou dráhy, kde se do určité vzdálenos-
ti od letiště nachází naprostá většina přistá-
vajících a  povětšinou i  vzlétajících letadel, 
tak již s  pár kilometry od  konce RWY se 
situace obrací ve prospěch vzletů. Toto však 
neplatí v  okamžiku, kdy se vzdalujete 
od osy dráhy. Pokud je letadlo níže, šíření 
hluku do  stran částečně zabraňuje pohlti-

vost terénu. Pokud je letadlo výše, jako 
v  případě vzletů, má pohltivost terénu 
na  hluk ze vzlétajícího letadla minimální 
vliv. Toto je i  případ Roztok, které jsou 
od konce RWY relativně daleko, takže pří-
mo pod osou bude hluk z přistání výrazněj-
ší než v  případě vzletů, avšak v  oblastech 
nacházejících se na  svahu přikloněném 
k ose dráhy jsou přistání a vzlety v průměru 
hlukově rovnocenné. Může docházet k roz-
dílům u jednotlivých typů letadel, svou roli 
hraje také aktuální naložení letadla. 

Řešení hlukové problematiky
Řešení hlukové problematiky z  leteckého 
provozu nespočívá pouze v měření hluku 
a  případné instalaci protihlukových oken 
ke splnění hygienického limitu pro vnitřní 
chráněné prostory. Vzhledem k  tomu, že 
letecký hluk nelze snadno odstínit pro-
tihlukovou zdí jako v  případě železnice 
a silnice, je třeba přicházet s organizační-
mi, provozními i ekonomickými opatření-
mi, která umožní hlukovou zátěž z letecké-
ho provozu omezit na  nejnižší možnou 
míru. 

Většina provozních opatření ke snížení 
hluku je uvedena v  Letecké informační 
příručce České republiky (AIP ČR), která 
je souhrnem místních pravidel  ➔

Obrázek 2: Vyhlášené ochranné hlukové pásmo letiště Praha Ruzyně se stálými monitorovacími stanicemi

Obrázek 3: Trajektorie přistávajících letadel na RWY 24 za 7 dní v říjnu 2016
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a  postupů sloužících zejména posádkám 
letadel jako podklad pro plánování letu 
do Prahy. Obsah AIP ČR vychází z mezi-
národních leteckých předpisů. Provozní 
opatření se týkají postupů pro odlet, po-
stupů pro přistání, přednostního využívá-
ní hlavní dráhy a jiných pravidel pro leti-
ště Praha Ruzyně. Jsou souhrnně uvedeny 
v části AD 2.21. a  jsou veřejně dostupné 
na  stránkách Řízení letového provozu: 
http://lis.rlp.cz/ais_data/aip/data/valid/
a2-pr-txt2.pdf.

Provozní omezení zahrnují omezení pří-
stupu na letiště starým a hlučným letadlům 
a  omezení provozu v  noční době, kdy je 
povolen pouze přístup typů a verzí letadel 
zařazených do zvláštního seznamu (Bonus 
listu) a  zároveň splňujících kritéria pro 
první dvě nejméně hlučné kategorie, které 
stanovilo Letiště Praha, a. s., jako provozo-
vatel letiště Praha Ruzyně. Dále je také 
omezen počet vzletů a  přistání v  noční 
době, kdy je plánováno maximálně 48 po-
hybů.

Na obrázku 3 jsou vyobrazeny reálné tra-
jektorie letadel přistávajících na  RWY 24. 
Na úrovni Roztok jsou již letadla seřazena 

na ose konečného přiblížení a klesají pod 
úhlem 3° až do závěru přistání. Přistávající 
letadla se na  úrovni Roztok nacházejí 
ve  výšce cca 630 m nad terénem středu 
města.

Na obrázku 4 a 5 jsou zobrazeny trajek-
torie vzletů proudových letadel (obr. 4) 
a vrtulových letadel (obr. 5). Je patrné, že 
radionavigační technologie pro odlet ne-
jsou tak přesné jako pro přistání. Vzlet je 
také více ovlivněn meteorologickými pod-
mínkami.  Proudová letadla se mohou dle 
postupů pro omezení hluku odklánět až 
po minutí modře označeného bodu. Vrtu-
lová letadla mají odlišné odletové tratě 
a možnost odklonu z nich je určena mini-
mální výškou. Obvykle nebývají příčinou 
obtěžování leteckým hlukem, protože jsou 
tišší, lehčí a lépe stoupají než proudová le-
tadla. Výška vzlétajících letadel nad oblastí 
Roztok je rozdílná, závisí na  typu letadla, 
jeho aktuálním naložení a  meteorologic-
kých podmínkách. V průměru se pohybuje 
na  úrovni necelých 1300 m nad terénem 
v oblasti ulice Nad Vinicemi. Rozpětí vý-
šek se však může pohybovat od cca 750 m 
v  případě některých těžkých dálkových 

proudových letadel až do  2700 m u  rych-
lých dobře stoupajících malých proudo-
vých letadel.

Hluková problematika související s  le-
teckým provozem je velmi složitá a  tento 
článek zdaleka nezachycuje všechny její 
součásti. S  případnými dotazy a  podněty 
nejen k  tomuto textu se neváhejte obrátit 
na adresu Zivotni.Prostredi@prg.aero. l

Letiště Praha a.s.

Obrázek 4: Trajektorie vzletů proudových letadel z RWY 06 za 7 dní v říjnu 2016. Umístění odletového bodu znázorněno modrou barvou

Obrázek 5: Trajektorie vzletů vrtulových letadel za 7 dní v říjnu 2016 

Vysvětlení některých tech-
nických údajů pro zájemce: 
RWY je zkratka za anglický název 
runway (počeštěně ranvej), značící 
vzletovou a přistávací dráhu.

Čísla za tímto označením zna-
menají azimut neboli odchylku 
dráhy od severního směru. Údaj 06 
znamená úhel 60°, číslo 24 před-
stavuje 240°. Dráhy se používají 
obousměrně, proto jsou u každé 
dráhy údaje dva. RWY 06/24 tedy 
označuje dráhu, jejíž azimut je 
v jednom směru 60° a ve směru 
opačném 240°. 
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V článku jsou uvedeny celkem objektivně 
některé skutečnosti, které vedly město 
a ostatní obce – Únětice, Statenice a měst-
skou část Praha-Suchdol – k  řešení z  let 
2007 až 2009. Zaslouží si však upřesnění. Je 
faktem, že původní čistírna vznikla jako 
společná pro město a tehdejší Penicilin, n. p.

Ovšem tento průmyslový podnik byl 
jednoznačně dominantní. V  té době měl 
strategický význam jako první výrobce an-
tibiotik ve východním sektoru. Myslím, že 
tenkrát produkce odpadních vod městysu 
Roztoky nikoho nezajímala. Nicméně 
i  tehdejší režim si uvědomoval, že není 
možné vysoce zatížené odpadní vody z vý-
roby antibiotik vypouštět přímo do  řeky. 
Od  té doby se traduje propojení města 
a fabriky. Od té doby určitá část našich od-
padních vod teče přes továrnu (dnešní 
VÚAB), máme společné napojení na ener-
gie atd.

Novější vývoj historie je také dobré si 
připomenout. Po  roce 2000 si postupně 
stát i obce uvědomovaly, že vypouštět od-
padní vody do  řek a  potoků bez čištění 
nelze. Byla reálně projednávána výstavba 
4 menších čistíren odpadních vod (dále jen 
ČOV) v oblasti Roztok – U Spáleného mlý-
na pro Suchdol, v  Úněticích (alternativně 
zvažovaná kořenová ČOV) a  ve  Stateni-
cích. Ve vzduchu se vznášel záměr H-systé-
mu, který měl podporu, peníze, pozemky. 
Kromě Roztok všechny ČOV odváděly 
vody do  Únětického potoka, kam již své 
vody dává letiště Ruzyně a obce proti prou-
du potoka. Představa perlivého potůčku 
v idylickém Tichém údolí dostávala poně-
kud chmurnou, hlavně páchnoucí per-
spektivu. Naštěstí v  té době mocné vodo-
hospodářské orgány i  ČIŽP daly jasné 
vyjádření: jedna centrální ČOV v  Rozto-
kách. Z toho plynula i podpora státu na vý-
stavbu sítí a intenzifikaci čistírny, která v té 
době byla nevyhovující. Po  letech diskusí 
a bojů se podařilo záměr realizovat, ovšem, 
díky pádu H-systému, v redukované podo-
bě. I  tak byla výstavba některými občany 
i zastupiteli považována za naddimenzova-
nou a  vyskytovaly se námitky, které jsou 
stejné jako v článku Mgr. Boloňského, jak 
budeme platit za provoz nevyužité čistírny. 
Dá se s určitým zjednodušením říci, že to, 

o co byli v minulosti investoři nuceni kapa-
citu rekonstruované ČOV snížit, dnes re-
gionu i Roztokům chybí. Tvrdě za to zapla-
tíme. Co bylo tenkrát příčinou nesprávné 
redukce původního projektu? Krátkozraké 
zhodnocení záměru jeho oponenty a pro-
sazení jejich námitek v zastupitelstvu měs-
ta, přecenění momentálního ekonomické-
ho zatížení města. Dnes vím, že svou roli 
sehrály i  zájmy jiných dodavatelů, kteří 
oslovili tehdejší členy zastupitelstva. Výčet 
není asi úplný, ale je pravda, že posuzovat 
tak velkou a složitou investici je vždy obtíž-
né a po bitvě...

Tragický byl však i  postup některých 
představitelů obce v  letech 2002-2006, 
kdy byl vydán příslib obci Statenice 
na  5000 ekvivalentních obyvatel. Obce, 
které do té doby vložily do projektu pouze 
náklady na  vlastní kanalizační síť a  část 
přivaděče odpadních vod, plánovaly svůj 
další rozvoj s  tím, že problém je vyřešen 
vybudováním ČOV v  Roztokách. To při-
náší v současnosti značné potíže – zejména 
ve vztahu k  obci Statenice.

Velkým omylem některých bývalých za-
stupitelů je, že nedostatečná kapacita ČOV 
je zárukou, že město se prostě nebude roz-
růstat. Není to pravda. Jestliže platí územní 
plán a ten byl řádně projednán z iniciativy 
našich občanů, demokraticky schválen a je 
závazným dokumentem, je město povinno 
zajistit čištění odpadních vod pro počet 
obyvatel a  aktivit, které ÚP umožňuje. 
Město se o to prokazatelně pokusilo a vlo-
žilo do  své snahy značné finanční pro-
středky. Načas byla situace uspokojivě vy-
řešena, ale realita rozvoje regionu 
vybudovanou kapacitu v budoucnosti pře-
kračuje, a to v rámci platného i nově schva-
lovaného územního plánu. Musíme se tedy 
snažit situaci vyřešit, a pokud chceme mít 
šanci získat dotaci, hodně rychle. Poslední 
výzva OTŽP bude vypsána pravděpodob-
ně v  druhé polovině roku 2017. Z  tohoto 
důvodu se jeví možnost získat dotaci 
na  ČOV Žalov, nebo samostatnou ČOV 
Statenice, jako nereálná.

Podstatné při řešení společné ČOV je 
i  rozložení nákladů a  následně náklady 
provozní, které společný postup činí dlou-
hodobě přijatelnějšími. Při posuzování zá-

měrů je potřeba vzít v úvahu zpřísňování 
legislativy (která se nás již reálně dotkla) 
i to, že na naší ČOV již došlo k opotřebení 
a některá zařízení je nutno obměnit i ně-
která přidat (oddělování srážkových vod, 
mechanické předčištění apod.).

Město hledá reálné řešení problému, kte-
rý nebyl po mnoho let řešen, protože pano-
valo přesvědčení, že po intenzifikaci ČOV 
jsme „za vodou“. Pravdou ovšem je, že celé 
okolí metropole roste a podobné problémy 
má řada obcí v okolí Prahy. Společné řešení 
však není jen úvahou ekonomickou a soli-
dárním postupem v  jedné oblasti, ale je 
optimální i z hlediska životního prostředí. 
Nezabírá další půdu, je v oblasti chráněné 
před povodněmi na  100letou vodu, zaru-
čuje kvalitní čištění a  stálou kontrolu vy-
pouštěných odpadních vod. I  zpracování 
posudků, příprava podkladů a smluv stojí 
peníze. Abychom jimi neplýtvali a  nein-
vestovali je do  projektu, který bude pro 
ostatní nepřijatelný, navrhl zpracovatel 
studie proveditelnosti deklarovat společ-
nou vůli v memorandu. Starostové zúčast-
něných obcí tento záměr shledali rozum-
ným a  předložili memorandum svým 
zastupitelům. Většina z nich postup schva-
luje, protože ho považují za logický.

Z tohoto hlediska se mi jeví publikovaný 
článek kolegy Boloňského jako zveřejněný 
subjektivní názor, ve  kterém podcenil za-
stupitele města, což je osobní věcí každého, 
ale který může poškodit zájmy města při 
dalších jednáních a  snižuje jeho důvěry-
hodnost. To je také hlavní důvod, proč 
jsem napsal tuto reakci.   l

Martin Štifter

Některé reakce našich bližních nás překvapí. Mezi ně, pro 
mne, patří článek Mgr. Boloňského v Odrazu č. 10/2016 „Sli-
bem neurazíš?“. Ano slibem, jenž vychází z dobré vůle pomo-
ci dobré věci, není možné urazit. Veřejným konstatováním, 
že lidé, kteří mají jiný názor než vy, jednají nezodpovědně 
a snad licoměrně, však urazit jde! 

Boj o další ztráty

Poděkování voličům 
Vážení spoluobčané,  
chtěl bych vám jménem svým 
i svých kolegů spolukandidátů z Roz-
tok upřímně poděkovat na vaši pří-
zeň v krajských volbách. Kandidátka 
SPOLU PRO KRAJ KDU-ČSL, SZ a SNK 
Evropští demokraté získala v našem 
městě pěkných 13,17 procenta, což 
svědčí o vaší velké podpoře tohoto 
koaličního projektu. Bohužel v celo-
krajském součtu ani tento výsledek 
nestačil k překročení 5 procent 
volebního prahu nutného pro vstup 
do zastupitelstva. Bez ohledu 
na tuto negativní skutečnost je vaše 
podpora pro nás, a pro mě osobně, 
což jste vyjádřili preferenčními hla-
sy, velkým oceněním a závazkem.   l

Stanislav Boloňský
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V roce 2012 jsem se stal krajským zastu-
pitelem, od počátku mi bylo dáváno na-
jevo, že „nejsem Váš“, stejně jako v před-
volebním čísle, kde jste prezentovali 
pouze své kandidáty pro letošní volby 
s tím, že Vám ČSSD ani KSČM nevyho-
vuje. 

Po celé čtyři roky jsem určitě neviditelný 
nebyl, ani to neumím, byl jsem neuvolně-
ným řadovým krajským zastupitelem. Pra-
coval jsem ve  středočeském krajském za-
stupitelstvu jako místopředseda kulturní 
komise a památkové péče a byl členem vý-
boru pro výchovu, vzdělávání a zaměstna-
nost. Zúčastnil jsem se jednání všech zase-
dání krajského zastupitelstva. Přitom jsem 
i nadále členem kulturní komise v Rozto-
kách. 

Podílel jsem se na  všech projektech 
a problémech, které byly řešeny. Ať se už 
jednalo o  kompletní řešení školské pro-
blematiky, změny v zápisu rejstříku škol 
a  školských zařízení nabídkou středních 
a  vyšších škol, uplatnitelnosti na  trhu 
práce, stipendia studentům učebních 
oborů, střediska volnočasových aktivit 
jako primární prevence rizikového cho-
vání či Koncepce protidrogové politiky – 
vznikla 3 nová centra. Zabývali jsme se 
i mateřskými školami a speciálními ško-
lami, nevyhnuli jsme se ani inkluzi – 
koncepci vzdělávací soustavy ve  Středo-
českém kraji, na  které jsem se rovněž 
podílel zpracováním výstupů z  těchto 
projektů. Účastnil jsem se jednání v růz-
ných školských zařízeních.

V rámci činnosti v Kulturní komisi Středo-
českého krajského zastupitelstva se nám 
mj. podařilo napomoci zajištění nového 
zařízení pro restaurační práce pro Středo-
české muzeum v Roztokách, zúčastnil jsem 
se řady akcí pořádaných v  obcích a  měs-
tech kraje, úspěšná byla i koncepce kniho-
ven od vědeckých až po neprofesionální – 
městské, dobrovolné knihovny.   

Zpracovával jsem žádosti o dotace, a to 
nejen pro Roztoky, ale v rámci celého kra-
je. Peníze šly jak do  školství, tak ŽP či 
na společenské nebo kulturní akce ve měs-
tech či vesnicích. Roztoky nebyly rozhod-
ně opomenuty. Pokud se týká výstavby 
školy v Roztokách, dostali jste 49,5 milio-
nu Kč přímo od MF, a to v roce 2014, pro-
jednáno bylo již v  roce 2013. Školy však 
potřebují i v dalších městech a obcích kra-
je, ať již nové či opravu nebo přístavbu. 
Do  Roztok byly transponovány další ne-
malé částky do  rozličných oblastí, abych 
uvedl alespoň některé, např. 225  000 Kč 
na výstavbu a obnovu veřejné zeleně v in-
travilánu města, 304  200 Kč příspěvek 
na  repasování a  dovybavení zásahového 
vozu CAS32 pro hasiče, pomoc přišla 
i na obnovu po povodních pro Středočeské 
muzeum a  Braunerův mlýn, městská 
knihovna dostala příspěvek 50  000 Kč 
na  vybavení dětského oddělení městské 
knihovny novými regály a  další částka 
80 000 Kč přišla na vybavení studovny no-
vým mobiliářem; nebyly opomenuty ani 
jiné akce pořádané v  Roztokách, např. 
Dětský den v loňském roce, a tak bych 

mohl pokračovat. Podařilo se prosadit 
i odsouhlasení dotace v částce 400 000 Kč 
na obnovu krovu, střechy a stropu nad su-
terénem kostela sv. Klimenta na  Levém 
Hradci. V  této souvislosti bych jako kon-
trast uvedl, že jsme několikrát upozorňo-
vali, že je třeba opravit památník obětem 
války před hřbitovem, ale město o  dotaci 
nepožádalo. Byla požadována rovněž část-
ka 1  233  000 Kč jako dotace z  programu 
Středočeského fondu životního prostředí 
a zemědělství na výsadbu a obnovu uliční-
ho stromořadí v  lokalitě ul. Jana Palacha, 
avšak nebyla kompletní, chyběla příloha 
č. 6, proto musela být vyřazena. A tak bych 
mohl pokračovat...

Takže, vidět jsem byl a přitom jsem vše 
vykonával při zaměstnání.  l

 

Ano, M. K., jsem to já.

Reakce na článek „Neviditelný zastupitel“

Při první, menší, bylo vylepšeno prostran-
ství kolem posledního věžáku (u dětského 
hřiště v ulici Obránců míru čp. 882 a 881). 
Stará a  polorozpadlá přístupová plocha 
k oběma vchodům byla nahrazena novou, 
své povinnosti starat se o obecní majetek 
dostálo i  město, kterému část pozemku 
patří. 

Druhá, větší, finančně i organizačně ná-
ročnější akce v  těchto dnech finišuje 
v Braunerově ulici. Nízký věžák (resp. jeho 

polovina – vchody čp. 1021, 1022, 1023) 
prochází zásadní opravou fasády, výmě-
nou oken a  opravou nástavby, poněkud 
divoce přistavěné na dům v devadesátých 
letech.  Tyto opravy si financují nájemníci 
z  vlastních zdrojů a  město se podílí ade-
kvátní částí, protože v objektu vlastní ně-
kolik bytů. 

Souběžně s  tím město nechalo opravit 
přístupový chodník v majetku obce, zřídit 
zde osvětlení a prostor celkově kultivovat. 

Dík zaslouží iniciátorky a  tahounky obou 
akcí. V prvním případě jsou to paní Rubí-
nová a Dobiášová, v druhém Petra Vodráž-
ková, která se akce náročné po všech strán-
kách ujala s  nemalou vervou. Všechny 
jmenované se velmi zasadily o  vylepšení 
vzhledu místa i zvýšení komfortu bydlení 
pro své spoluobčany.   l

Převzetí zapovězeno

Věžáky v Braunerově a Masarykově ulici se dočkaly vylepšení
Je potěšitelné, že z iniciativy společenství vlastníků jednotek 
dvou panelových domů proběhly v uplynulém půlroce dvě 
zásadní rekonstrukce v Masarykově a Braunerově ulici. 

První středočeský  
zastupitel v Roztokách
Martin Krajdl

Tomáš Novotný
místostarosta

Redakční poznámka k první 
větě článku pana Krajdla: 
Všechny strany kandidující do krajské-
ho zastupitelstva byly v Odraze  
č. 7–8/2016 na str. 3 červeně zvýraz-
něným textem vyzvány, aby prezenta-
ce svých kandidátů poslaly do uzávěr-
ky zářijového čísla. To, že strana pana 
Krajdla této možnosti nevyužila, určitě 
není vinou redakční rady. l
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K vyhlášení výzev chybí ještě formální vy-
dání akceptačního dopisu, schválení „in-
terních postupů“ pro jednotlivé programy 
(máme už připomínkované verze) a schvá-
lení samotných výzev. A co si za ty miliony 
mohou žadatelé pořídit?

Operační program zaměstnanost prová-
zí pověst, že každá koruna, která je z něj 
užitečně využita, je zázrak. Není to úplně 
nepravda. Tím zázrakem by mohla být tře-
ba podpora asistentů prevence kriminality 
anebo pořádání příměstských táborů. Nej-
menší projekt musí být za  400  000 ko-
run, ale může jít až o tříleté projekty, třeba 

sada čtyř táborů, a pak jde už o rozumnou 
částku.
Program rozvoje venkova se v tomto obdo-
bí zaměřuje téměř výhradně na  podporu 
zemědělských podnikatelů, kteří mohou 
vedle vlastní produkce a uvádění výrobků 
na trh žádat třeba i na diverzifikaci činnos-
tí (ubytování, pohostinství). Z  PRV jsou 
podporovány však také například rekon-
strukce lesních cest, určitě znáte i tu, která 
vede z Běliny k Suchdolu.

Nejvíc prostředků (asi 114 milionů) roz-
dáme z Integrovaného regionálního operač-
ního programu, skoro polovinu z  toho 

na základní a mateřské školy. Počkají Rozto-
ky s malou školkou pro 25 dětí? Další pro-
středky jsou určeny na  cyklostezky a  bez-
pečnostní opatření v  dopravě, na  opravy 
národních kulturních památek a jejich záze-
mí (ano, i na Levý Hradec by se mělo dostat, 
protože konkurence je slabá), na  sociální 
byty a komunitní centra (ovšem skromného 
rozsahu) a  na  podporu hasičů, pohříchu 
spíše těch profesionálních. Ale i náš SDH by 
mohl o něco požádat, koneckonců rozepsa-
ná žádost spočívá dosud v systému, jak jsem 
ji před půl rokem opustil.

A  kdy to skutečně vypukne? V  PRV 
a OPZ nejspíš v prosinci, v  IROP po No-
vém roce. Všechny podrobnosti najdete 
na  www.premyslovci.cz anebo přímo 
u toho, kdo je podepsán.  l

Konečně… Téměř přesně po roce od podání žádosti a čtyři 
roky od doby, kdy jsme začali nové období připravovat,  
se Přemyslovské střední Čechy, o.p.s., patrně jako šestá 
ze 180 místních akčních skupin, které o to usilují, dočkala 
schválení své strategie, jež téměř ironicky nese v titulku, že 
je určena na roky 2014 až 2020. Dveře od pokladny, v níž je 
ve třech operačních programech ukryto pro žadatele dohro-
mady asi 170 milionů korun, se tak značně pootevřela. 

Poklady se otevírají

1) Z  jakých finančních zdrojů bude fi-
nancována výstavba školy, pokud město 
v současnosti plánuje její otevření již v roce 
2018?

2) Má město k  dispozici průzkum geo-
morfologické situace terénu dotčené loka-
lity, jejíž situace byla v minulosti ovlivněna 
provozem cihelny? Pokud ano, opíralo se 
o její výsledky při dojednávání „Memoran-
da o  spolupráci při výstavbě areálu VTP 
Žalov a ZŠ Žalov“ mezi firmou Trigema, a. s., 
a městem Roztoky?

3) Z  jakých finančních zdrojů budou 
hrazeny případné sanační a  stabilizační 
práce v terénu, které mohou být vyvolány 
nad rámec revitalizačních prací provede-
ných firmou Trigema, a. s.?

4) Byly zkoumány hydrogeologické pod-
mínky místa a dopad jejich změn na nižší 
polohy? Pokud dojde k  významným hyd-
rogeologickým změnám, je město připra-
veno poskytovat majitelům pozemků, je-
jichž majetek by byl tímto prokazatelně 
znehodnocen (např. ztráta vody ve  stud-
ních atp.), pomoc?

5) Jak, kdy a z jakých finančních zdrojů 
bude řešena celková úprava vodotoče po-
dél ulice U Zastávky a Žalovského potoka, 
jež už dnes těžce snáší dopady výše polože-
né výstavby v oblasti Horního Žalova, a to 
ve  vazbě na  plánované rozsáhlé terénní 
změny v areálu bývalé cihelny?

6) Co vedlo projektanta/y k návrhu, že 
blíže směřoval/i k dosud nerekultivované-

mu zemníku budovu školy, a  nikoli pro-
stor hřiště?

7) Proč nebyly v  materiálu předkláda-
ném Zastupitelstvu města Roztoky dne 
21. 9. 2016 zahrnuty do kalkulace nákladů 
na  vrub města náklady na  záchranný ar-
cheologický výzkum? A proč již k tomuto 
datu nebyla vedena komunikace s  místně 
příslušnými archeology v této věci, pokud 
je známo, že i přes starší drastické zásahy 
do terénu se jedná o území s archeologic-
kými nálezy v blízkosti dvou významných 
archeologických památek?

8) Má město zpracovaný pasport vodo-
vodní sítě v Žalově a je tak přesně znám její 
skutečný celkový stav? Jak je časově pláno-
vána a  v  jakém stavu zpracování je její 
oprava a  zajištění její dostatečné kapacity 
na území Žalova tak, aby ji neovlivnilo bu-
dování areálu VTP Žalov a  nové budovy 
ZŠ Žalov?

9) Jak je město připraveno vypořádat se 
s odůvodněnými argumenty ve věci rozší-
ření kapacity ČOV, které shrnul ve  svém 
článku „Slibem neurazíš?“2 S. Boloňský 
a s nimiž v jistém smyslu souvisí také bu-
dování komplexu budov v  areálu bývalé 
cihelny?

10) Na základě jakých kritérií jsou ur-
čovány priority v rámci oprav komunika-
cí v  Roztokách? Kde se lze s  tímto 

Co by se měl nejen Žalov dozvědět?!
Vydání posledního čísla časopisu Odraz (10/2016) bylo z velké části vě-
nováno diskusi nad dvěma velkými tématy, a to nad novou budovou školy 
v Žalově a rozšířením kapacity ČOV. Obě témata dostala po právu dostateč-
ný prostor, neboť vyvolávají řadu otázek, které se dotýkají jak hospodaření 
města, tak finančního zatížení jeho obyvatel. Oba důvody jsou však natolik 
silné, že si zaslouží jim věnovat pozornost nejen v jednom čísle. A protože mi 
po pečlivém přečtení všech článků i nadále nedávají mnohé otázky, pokud 
jde o budoucí stavební a urbanistický rozvoj města, klidného spaní, musím se 
opětovně ptát. Zejména pokud „možná už za dva roky“1, tj. v roce 2018, má 
stát v areálu bývalé cihelny v Žalově nová budova základní školy a budovy 
VTP a město má jako každý dobrý hospodář jasné odpovědi na níže položené 
otázky (u odpovědí, prosím, s ohledem na ostatní občany bez odkazů na stra-
tegické a plánovací dokumenty): 

Jarda Huk
předseda správní rady 
Přemyslovské střední 
Čechy o.p.s.
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Jste člověk, kterého zajímá,  
jaká práce je za ním vidět? 

 
Pomáháte rád (a) lidem? 
Hledáte smysluplnou práci? 

 
Pak neváhejte  

a přijďte mezi nás! 
 

Jsme soukromé pobytové zařízení, 
domov pro osoby  

s Alzheimerovou chorobou 
a jinými typy demencí. 

 
V současné chvíli hledáme nového 

kolegu nebo kolegyni na pozice: 
 

Zdravotní sestra/bratr 
Fyzioterapeut 

Pracovník v sociálních 
službách 

Pracovník úklidu 
Pomocná síla do kuchyně 

 
 

Nabízíme práci v organizaci, která 
poskytuje kvalitní péči, příjemné 

pracovní prostředí, stabilní finanční 
ohodnocení, podporu ve vzdělávání, 

ubytování a další firemní benefity. 

 
Pro více informací volejte na tel. číslo: 

+420 775 170 210, 
své životopisy zasílejte na email: 

roztoky@domovalzheimer.cz 
 

Adresa: Domov Alzheimer Roztoky o.p.s. 
             Nádražní 1640, 252 63 Roztoky 

seznámit, aby bylo zřejmé, jak 
systémově v  dané věci město 
postupuje?

11) Jak a čím je do budoucna 
plánováno a  zajištěno zázemí 
a  parkovací kapacita pro ná-
rodní kulturní památku výšin-
né opevněné sídliště – hradiště 
Levý Hradec a kulturní památ-
ku výšinné opevněné sídliště 
hradiště Řivnáč v  Žalově, a  to 
s  ohledem na  významné kul-
turně-společenské akce s těmi-
to místy spojené?

12) S  ohledem na  součas-
nou masivní bytovou výstavbu 
na území Žalova, jak město řeší 
zajištění základní občanské vy-
bavenosti pro toto území, pro 
něž chybí například lékaři, lé-
kárna, četné služby, komunitní 
centrum, domov pro seniory 
a mnohé další?

13) Diskutovalo město s  fir-
mou Bláha, s. r. o., v rámci pro-
jednávaného zadání změny č. 1 
regulačního plánu Panenská II 
v únoru až březnu 2015 poža-
davek na začlenění nové budo-
vy základní školy? Pokud ano, 
s jakým výsledkem? Pokud ni-
koli, z jakého důvodu?

14) Město od  investora 
za  možnost odkoupit část po-
zemku pro vybudování nové 
budovy školy získá na svou in-
frastrukturu namísto původ-
ních devíti milionů, milionů 
šest. Na základě jakých kritérií 
byla kalkulována výše původní 
částky, pokud víme, že město 
při určení výše příspěvku 
na výstavbu své infrastruktury 
neuplatňuje u  investorů žádné 
jednotné podmínky pro vymě-
ření výše příspěvku? Jak se 
město hodlá s  tímto faktem 
do budoucna vypořádat, pokud 
ve městě operují a budou i na-
dále operovat silní investoři?

15) Pokud situace v případě 
nové budovy základní školy 
znovu ukazuje, jak město zou-
fale bojuje s  nedostatkem 
vlastních pozemků ve  městě 
vhodných pro nezbytnou in-
frastrukturu, co mu znemož-
ňuje usilovat o získávání vhod-
ných rozvojových ploch do svého 
vlastnictví či vytvářet pobídky 
k zaplnění mezer v  této infra-
struktuře? 

16) Je ve  spolupráci města 
a  investora s ohledem k brzké-
mu termínu dokončení nové 
budovy ZŠ (2018) aktuálně roz-
pracováván materiál k  zajištění 
komfortu místních obyvatel bě-
hem stavebních aktivit, pro něž 
je komunikace Přemyslovská 
páteřní komunikací? Pokud 
bude nutno na čas odklonit do-
pravní provoz, jakým způsobem 
bude odkloněn a kudy bude ve-
dena linka autobusu č. 340?

Na  všechny tyto otázky jistě 
umí náležitě odpovědět součas-
ná vládnoucí koalice, a  to 
i přesto, že ve vyjádřeních jejích 
reprezentantů až příliš často za-
znívá „myslíme, věříme, rádi 
bychom, možná, teoreticky“ 
atp. Všechny případné potíže, 
které nás tak čekají a  za  které 
jejich strůjce nikdo příliš nepo-
chválí, se pak přejdou jen ti-
chým mlčením, už proto, že 
u nás v Roztokách se nekritizu-
je, ale jen chválí. Nadto bych 
čekala více než jen invektivy 
na stranu opozičních stran, na-
víc v kontextu toho, co zaznělo 
na  8. zasedání Zastupitelstva 
města Roztoky dne 21. září 
2016. Jiný názor, postoj či jiný 
pohled na věc není demagogie, 
ale říká se tomu demokracie 
a  svoboda projevu. Proto si 
také volíme své politické zá-
stupce, aby touto demokratic-
kou cestou hájili naše zájmy 
a mluvili a  jednali za nás tam, 
kde jim je určeno. A  je třeba 
podotknout, že od  opoziční 
strany její voliči rozhodně ne-
čekají, že bude prodlouženou 
rukou některé z  vládnoucích 
koaličních stran. Pravda, je těž-
ké jít s kůží na trh a vrhnout se 
všanc polemice, ale na  demo-
kracii je právě to krásné, že ne-
existuje jen jedno řešení 
a v kontextu všech pro a proti 
hledáme to nejvíce vhodné či 
přijatelné. A  strašit občany, že 
„dříve či později tu VTP či 
něco podobného, možná i hor-
šího, stát bude“3, to bych si 
opravdu jako zodpovědný poli-
tik hájící zájmy svého města 
nedovolila. Naopak bych v tom-
to případě čekala povzbuzení, 
že v daném území můžeme pro 
občany udělat více.
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Budování osobních pomníčků či prosazo-
vání osobních zájmů, vydávané za  zájem 
veřejný, je trochu laciný způsob, ale s ohle-
dem na míru současného občanského za-
pojení a  informovanosti veřejnosti v  na-
šem městě zjevně tento princip funguje 
a  bude fungovat i  nadále. Veřejná slyšení 
v Roztokách zatím ukázala, že veřejnost se 
k jednotlivým řešením dostává teprve teh-
dy, kdy vlastně už není možnost cokoli 
změnit, a tak logicky nezbývá než zatleskat 
a pochválit, i když zvolené řešení není tak 
zcela v zájmu občanů a v budoucnu je fi-
nančně zatíží. Je tak na  místě položit si 

otázku, zda veřejná slyšení v našem městě 
skutečně neslouží namísto demokratické 
diskuse jen jako nástroj politické sebepre-
zentace. A to již proto, že si zdejší spořáda-
ný občan musí být vědom, že garantovaná 
kvalitní vodovodní a kanalizační síť, opra-
vený chodník, uklizené město či dostupné 
zdravotnické zařízení a  jiné nejsou stan-
dardní a  neoddiskutovatelnou povinností 
zvolené reprezentace města, ale vlastně zá-
sluha, která se musí náležitě chválit a zdů-
razňovat kdekoli, kdykoli a jakkoli. Kdyby 
tak politici méně sledovali v  rámci svých 
politických ambicí osobní zásluhy a  více 

vnímali svou povinnost dobrého hospodá-
ře, byli bychom na tom v našem městě pře-
ce jen už dávno lépe. A roztocká veřejnost 
se jistě nechce z  úst politiků dozvídat, že 
není na výběr tam, kde by se mělo jednat 
v zájmu Žalova.  l

1 Jan Jakob, Slovo starosty. In: Odraz 10, 2016, s. 4.
2 Jan Jakob, Slovo starosty. In: Odraz 10, 2016, s. 4.
3 Michal Hadraba, Memorandum o VTP. In: Odraz 10, 
2016, s. 10.

Převzetí zapovězeno

Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D.,
 umělecký historik, zastupitelka města 

Roztoky za Stranu zelených 

Tak třeba dětské středisko. Pan místosta-
rosta s dnešní paní místostarostkou takhle 
jednou sledovali Facebook a  vzali si 
do  hlavy, že pediatrie v  Roztokách je 
v troskách, a před volbami slíbili nápravu. 
Chápu to. Člověk v  předvolebním rauši 
kolikrát navykládá kdejakou hovadinu. 
Pak se obvykle část slibů nepotká s reali-
tou. Nemělo by, ale stává se to i ve zralej-
ších demokraciích a bývá lepší o tom takt-
ně pomlčet, protože když se člověk snaží 
jít hlavou proti zdi, výsledek je často ještě 
daleko horší.

Předmětný problém představovala fluk-
tuace lékařů na středisku, ke které v minu-
losti bohužel skutečně docházelo, vrásky 
na čele nám to činilo hluboké a snažili jsme 
se dělat s tím, co bylo v našich silách. Bo-
hužel, stav českého zdravotnictví je katast-
rofální, lékařů je nedostatek a  bude hůř. 
Na druhou stranu, představa rozvratu roz-
tocké pediatrie je čirá fantasmagorie. Počet 
pacientů dětského střediska v  průměru 
dlouhodobě rostl a  pravidelné průzkumy 
nám jasně indikovaly spokojenost v  na-
prosté většině případů. Místodržící nejdřív 
chvíli zkoušeli pletichařit s  jinými provo-
zovateli, což jde špatně na malém písečku, 
kde se všichni znají. Pak následovala kont-
rola, jestli náhodou zaměstnance nevyko-

řisťuji. Jako fakt. Představte si, vážení roz-
točtí podnikatelé a  živnostníci, že vám 
do obchodu či dílny za vašimi zády vtrhne 
Pán velkomožný s  Annou proletářkou 
a ptají se vašich lidí, jak jsou s vámi spoko-
jeni. Zvlášť to sedí od člověka, jehož figur-
ku mají dvě třetiny městských úředníků 
v šuplíku a třikrát denně do ní bodají napí-
náčkem z nástěnky.

V minulém Odrazu jsme se dozvěděli, že 
pan místostarosta a  paní místostarostka 
sehnali novou lékařku, kterou chtějí v Roz-
tokách instalovat a všemožně podporovat. 
Má to dva háčky. Jednak je neuvěřitelně 
sobecké zneužít paní doktorku Malou 
k  realizaci svých předvolebních šílenství. 
Totiž, s podnikáním ve zdravotnictví mám 
jistou nepatrnou zkušenost (na  rozdíl 
od zmíněných, kteří nenesli podnikatelské 
riziko ani minutu svého života) a  tvrdím, 
že bude nesmírně obtížné zde uspět. Jít 
na saturovaný trh (s lékaři nejen ve městě, 
ale i  v  okolí) a  vybudovat praxi od  nuly 
na zelené louce je velmi, velmi složité. Že 
tu bylo a je jedno středisko, prostě není ná-
hoda. Provoz zdravotnického zařízení je 
poměrně drahý a při započtení tzv. impli-
citních nákladů (tj. platu, který by dostala 
jinde a který u lékařů dnes rozhodně není 
nízký), by musela v  krátké době převzít 

na  stávajícím trhu takové množství paci-
entů, že to patří do říše pohádek. Lidé jsou 
v tomto obecně značně konzervativní. Vy-
ložená past je pak závazek provozovat or-
dinaci po celý týden. Velmi podobný pří-
pad se odehrál v poměrně nedaleké obci, 
kde paní doktorka také doplatila na slibo-
technu tamního starosty. Utáhla to 8 měsí-
ců, a  to ani neměla konkurenci v  místě. 
Daleko lepší business plán, který obvykle 
pediatrům radím, pokud do toho chtějí jít 
sami za sebe, je pořídit praxi po končícím 
doktorovi. Na  trhu jich je nyní z  důvodu 
vysokého průměrného věku lékařů přehr-
šle, a  pokud příslušný doktor třeba kvůli 
nemoci spěchá, dá se koupit prakticky 
„za  hubičku“ a  banky se přetrhnou, aby 
na to půjčily. Tím lékař nejde proti konku-
renci, má okamžitě pacienty a  splaceno 
dřív než leasing na  auto. Pokud je dobrý, 
má vystaráno. Nicméně rozumím plánu 
místodržících. Do voleb to snad nějak pře-
klepe a co bude dál…

Druhá věc je riziko pro pašalik, ehm, 
město. To, co popsali v minulém Odrazu, 
a výstupy v předmětné věci z radnice jsou 
dle mého názoru nedovolenou veřejnou 
podporou jak z učebnice a mohlo by to sta-
čit na  slušný flastr od  antimonopolního 
úřadu, jestli ne na  kompenzaci škody. 
A nezdá se, že by město soudy právě vyhrá-
valo. Jde ale o  dobro, pravidla musí stra-
nou. Je ovšem potom nutné, aby opozice 
důsledně trvala na vymáhání regresu škod 
městu vzniklých po  škůdcích samotných. 
Naštěstí jsme v kultivovaných časech a jde 
jen o peníze, orientální správci kolikrát do-
padali mnohem hůř.  l

Tomáš Šalamon
Autor byl do léta 2016 spolumajitelem 

a ředitelem společnosti Zdravotnické 
zařízení s.r.o.

Vilájet (aneb jak zruinovat mladou lékařku)
Vítka Caltu čtu docela rád. Někdy se mu povede v jedné větě 
vystihnout to, na co bych já spotřeboval celý odstavec. Když 
jsem před časem viděl nadpis „Místostarosta není místodrží-
cí“, pocítil jsem naprosté souznění. Pan místostarosta a jeho 
suita si totiž dle mého názoru počínají v našem městě jako 
nějaký Paša Sokolović. Slovo „samospráva“ je jaksi odvozeno 
od „spravovat“. Pod tím si představuji zajišťovat, aby svítila 
světla a nesmrděly popelnice, a řešit jiné podružnosti, aby 
měli lidé čas nerušeně usilovat o vlastní záležitosti. Někomu 
to ovšem nestačí a má ambice starat se i o dobro jiných (vy-
braných). A když jde o dobro, pravidla musí stranou.
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Skutečnost je taková, že plocha u nádraží 
vlastněná SŽDC a využívaná jako parko-
viště je již dnes beznadějně zaplněná. Ja-
kékoli peníze utracené zde za  cokoli (as-
falt, obrubníky, závora, přístřešek pro 
výběrčího parkovného) nezvýší její kapa-
citu, spíše naopak. Roztoky přijmutím pe-
něz od magistrátu získají vyasfaltování již 
stávajícího zcela plného parkoviště, zatím-
co Praha získá oficiální P+R parkoviště, 
které bude doporučovat všem mimopraž-

ským řidičům: Jeďte do  Roztok! Tam za-
parkujete na P+R parkovišti! Co na  tom, 
že plné je již dnes. O jiné ploše poblíž ná-
draží, kde by bylo možné vybudovat nové 
velké P+R parkoviště, nevím a doufám, že 
ji ani nikdo z radních nehledá. Přivedení 
dalších stovek aut do serpentiny a Nádraž-
ní ulice by způsobilo ve špičkách dopravní 
kolaps.

Doufám, že na jiném místě zde v Odra-
zu někdo z městské rady detailně osvětlu-

je, proč je pro Roztoky výhodné mít zde 
pražské P+R parkoviště. Možná jsem jen 
nedostatečně informován, případně ne-
chápu širší souvislosti (podpora podnika-
telů v Roztokách?). Zatím však nenalézám 
žádný důvod, proč přijímat peníze 
od pražského magistrátu na řešení problé-
mu, který si v Praze uvařili a který chtějí 
vyřešit tím, že do Roztok pošlou pár drob-
ných (20 milionů korun je pro Prahu zao-
krouhlovací chyba). Zřejmě je to jedno-
dušší, než si běžný smrtelník dokáže 
představit. Stačí peníze nazvat dotací 
a  naše městská rada ráda udělá cokoli. 
Včetně sebevraždy Roztok.

Městská rada by měla jednat se zástupci 
Velkých Přílep, Statenic, Horoměřic a Úně-
tic o  koordinované vyjednávací pozici ku 
Praze, protože dopravní komplikace způ-
sobené pražskými parkovacími zónami 
jim způsobily ještě větší potíže než nám. 
O takovémto postupu města jsem se však 
zatím nikde nedočetl.  l

Michael Bernát

Dotovaná sebevražda Roztok
„Rada města zopakovala svůj kladný postoj k parkovišti P+R na nádraží v Roz-
tokách“ (zápis z jednání rady města ze dne 12. 10. 2016). „Rada města ukládá 
místostarostovi Novotnému vypravit dopis nám. primátorky hl. m. Prahy 
p. Dolínkovi ve věci dotace na výstavbu parkoviště“ (usnesení rady města 
Roztoky č. 428-16/16). Termín pro plnění usnesení byl 9. listopadu, předpo-
kládám tedy, že dopis panu Dolínkovi již odešel. Peníze, které Praha nabízí 
Roztokům na výstavbu parkoviště P+R, nejsou žádnou dotací, ale nástrojem 
permanentního umlčení Roztok. Pokud přijmeme byť jen jedinou korunu 
od pražského magistrátu nebo Prahy 6, tak již nikdy nebudeme moci úspěš-
ně jednat na téma oprávněnosti/smysluplnosti parkovacích zón v Praze, neb 
odpovědí Prahy vždy bude: „Vždyť máte P+R, které jsme vám zaplatili! Vůbec 
nechápeme, proč KAMKOLI v Praze chcete jezdit autem.“ Peníze totiž nabízí 
pražský magistrát a vznik celopražské parkovací zóny není až tak nereálný. 

Lidi hodně nadávají, těžko se divit, zvlášť 
když Praha 6 vylepšila celý koncept zave-
dením modrých zón, jež od odložení auto-
mobilu odradily všechny řidiče, kteří dříve 
před „Kulaťákem“ parkovali. Ti všichni tak 
jezdí parkovat do  centra, protože je to 
rychlejší a  levnější. Autobusem na  metro 
se to nevyplatí, i když jim Praha 6 udělala 
například v  Roztocké ulici vlastní pruh, 
kterým mimo jiné zablokovala dříve kapa-
citní ulici. Před semafory stojí autobusy 
skoro stejně dlouho jako auta, takže napří-
klad cesta z Roztok do Dejvic, která dříve 
vyšla na 15 minut, je dnes ve špičkách ně-
kdy téměř hodinová.

Pan Polách (ANO 2011), uvolněný zá-
stupce starosty pro dopravu, by měl ruku 
v ruce s koaličním partnerem, panem sta-
rostou Kolářem (TOP 09), za  situaci 
na  šestce nést politickou odpovědnost 

a  odstoupit. Chápu, že z  obce za  Prahou 
do toho nemám možná co kecat, ale Pra-
ha není kdejaká příhraniční víska, která 
plní přání pouze svých občanů. Praha do-
stává do  rozpočtu 2krát větší finance 
na  jednoho občana než třeba Roztoky, 
protože má plnit metropolitní funkci, a je 
to tak v  pořádku. Tedy není možné si 
kreslit modré čárky jako na  hodině vý-
tvarky bez jakékoliv odpovědnosti a  ko-
munikace se Středočeským krajem. On se 
tedy hejtman Petera probudil až po zave-
dení zón, budiž mu za to po volbách poli-
tická země lehká.

Ideologie „zakazování“ je podle mého 
zcela špatná. Čekal bych, že řešení, po kte-
rém bude magistrát i vedení Prahy 6 volat 
v první řadě, bude severní obchvat Prahy, 
o němž se téměř sto let jen mluví. Místo 
toho radní vymýšlejí, které další ulice za-

tarasit či zahradit, aby tudy auta jet ne-
mohla. Jenomže obyvatelé například 
Suchdola, Horoměřic nebo Roztok nemají 
jinou šanci než jet přes šestku, jinudy to 
vážně moc nejde. Možná by neškodilo po-
dívat se při projektování na mapu.

Dále je nutné řešit parkovací stání. Tisíc 
míst, která jsou připravena pod Blankou 
na Prašném mostě a na Letné, stále čeká 
na  provozovatele – volné parkoviště, ale 
zavřené!? Když už Praha neuměla zorga-
nizovat včas výběrové řízení, měla být 
platnost modrých zón minimálně odlože-
na. O tom se bohužel moc nemluví. Par-
koviště je nutné udělat někde na kraji Pra-
hy v  blízkosti metra. Jinak se Dejvicím 
neuleví. Požár je v první řadě nutné hasit 
urychlením výstavby severní větve ob-
chvatu. Pevně věřím, že aspoň nové vede-
ní Středočeského kraje se k tomu postaví 
čelem.   l

Ideologie zakazování a regulování už dospěla do své další 
bizarní fáze. Tentokrát s transmutací v dopravě na Praze 6. 
Jezdí moc aut? Tak je zakážeme! Za 42 miliard jsme si těžce 
zaplatili Blanku, a protože v ní chtějí všichni jezdit, tak se 
v Dejvicích dělají zácpy. Pro nezasvěcené – nejsou to jen tak 
běžné zácpy, kde napíšete pár e-mailů, zanadáváte si a jede-
te dál. Po zavření Korunovační jsou to zácpy totální, ve kte-
rých se pár set metrů jede třeba dvě hodiny.

sTopka na šestce

Ing. Roman Jandík
zastupitel města, 
předseda ODS Roztoky
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA 
SPOLEČNOU PŘIPOMÍNKU PODZIMNÍCH 

DNÍ LET 1939 A 1989. 

17. LISTOPAD 
DEN BOJE ZA SVOBODU 

A DEMOKRACII 
17. LISTOPADU 2016, OD 16.00 DO 20.00, 

TYRŠOVO NÁMĚSTÍ, ROZTOKY 

PROGRAM: 
16.00  ODHALENÍ PAMÁTNÍKU J. PALACHA 
16.30 TAJEMOJE 
17.45 SLAVNOSTNÍ PROMLUVA 
 DANIEL KORTE, JAN URBAN 

18.00 VLADIMÍR MERTA 
 PÍSNIČKÁŘ, ÚČASTNÍK LISTOPADOVÝCH MANIFESTACÍ 

K DISPOZICI BUDOU ZABIJAČKOVÉ SPECIALITY A DALŠÍ 
OBČERSTVENÍ, KTERÉ PŘIPRAVÍ FIRMA: 

 

MĚSTO ROZTOKY	  
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17. listopad
Na státní svátek 17. listopadu 
vzpomínají různými akcemi ve vel-
kých i malých městech a nebude 
tomu jinak ani u nás v Roztokách 
u Prahy na Tyršově náměstí. Bude 
připraven bohatý program. Řeč-
níky doprovodí hudební koncerty. 
Můžete se těšit na písničkáře, 
textaře, básníka, spisovatele, sce-
náristu a režiséra Vladimíra Mertu. 
Málokomu se podařilo vydat svoji 
první desku v zahraničí. Bylo to 
při jeho studiích ve Francii v roce 
1969, vyšla u společnosti Vogue. 
Po návratu ho omezila represe ko-
munistického režimu a nevyhnul se 
zákazům dalšího vydávání svých 
písní. Příležitostně koncertoval, 
psal scénáře a režíroval animova-
né filmy. Byl členem legendárního 
folkového sdružení Šafrán. Před 
Vladimírem Mertou vystoupí 
zpěvačka, textařka a skladatelka 
Katka Svobodová se svojí skupi-
nou Tajemoje, která zahraje z de-
butové desky s názvem V mlze. 
Její hudba je směsí jemného 
popu, poetických textů s prvky 
jazzu a blues. Jste srdečně zváni, 
začínáme od 16 hodin.  l

Pozvání na 49. ročník novoročního pochodu Tříkrálová Okoř
Vážení přátelé, příznivci turistiky!

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční novoroční  
pochod Tříkrálová Okoř, 

který proběhne v sobotu 7. ledna 2017.
Startuje se od 7.30 do 9.00 hodin u staré školy ve Vokovicích – Veleslavíně,  

ul. V Nových Vokovicích, Praha 6.   

Pro roztocké účastníky pochodu bude v 8.00 hodin přistaven  
autobus před sokolovnou. Cena jízdného je 30 Kč. 

Nově lze využít metro A z Dejvické 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 (ta nevede přes Okoř),  

28 a 44 km, cíl je ve Středočeském muzeu – zámku do 17.30 hodin.  
Cestou se můžete občerstvit u sv. Juliány dobrými buřtíky, na hradě Okoři Vás čeká  

turistické sázení a malé překvapení.

Těšíme se na Vás, přijďte se po Vánocích příjemně protáhnout!
Roztocké turistické oddíly mládeže                                 

Jeho projevy se nesou vždy na  podobné 
téma – a jak by ne. Vitální voják vzpomí-
ná na hrůzy války a vždy pozvedá hlas pro 
to, abychom nezapomněli. Přičiňuje se, 
aby děti a  mladí lidé vždy věděli, co byl 
nacismus a  holocaust, brojí proti totali-
tám. 

Dojemné bylo poslední setkání letos 
na jaře, kdy mu starosta mohl poblahopřát 
k právě slaveným pětadevadesátinám před 
všemi, kdo se na levohradecký hřbitov při-
šli poklonit památce padlých.
Proč to připomínám? Jistě nejsem v Rozto-
kách sám, kdo s úžasem sleduje doslova to-
talitní praktiky Svazu bojovníků za svobo-
du. V čele této organizace, které by si člověk 
chtěl vážit už proto, že ji zakládali lidé jako 

plukovník Vranský, stojí někdejší komunis-
ta Vodička. Nahrávka z nedávného sněmu 

svazu, kde se vylučovalo jako za  starých 
špatných bolševických časů, kde předsedají-
cí s použitím normalizačního slovníku a bez 
možnosti oponentury nechával odhlasovat 
zrušení jedné základní organizace za  dru-
hou, doslova šokovala. Důvod zrušení? Ne-
souhlas s představenými a jejich prohradní 
a xenofobní politikou... A kdo ve spolku zů-
stává? No přece Ovčáček a Bobošíková!

Česká televize tímto zpravodajstvím, 
zveřejněným v  neděli 23. října v  pořadu 
168 hodin, udělala veřejnosti dobrou služ-
bu – a  Roztoky by si to měly pamatovat 
dvojnásobně. 

Byl bych velmi rád, kdybychom na dub-
nová a květnová výročí pozvali právě pana 
Vranského, který na protest proti děsivým 
praktikám ze svazu doslova v přímém pře-
nosu vystoupil. K lidem, kvůli kterým ten-
to hrdina svaz opustil, by naše pozvání 
naopak nemělo doputovat v žádném pří-
padě.  l

Tomáš Novotný 
místostarosta

Roztočtí a žalovští občané se se jménem Pavla Vranského 
setkávají už celé čtvrtstoletí. Nejméně jednou ročně, zpravi-
dla při příležitosti oslav 8. května či uctění obětí transportu 
smrti, navštěvuje tento pětadevadesátiletý plukovník, letec, 
veterán bojů o Tobrúk, naše město. 

Čest odvaze Pavla Vranského 

Legendární letec plukovník Pavel Vranský
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V neděli 

27. 11. 2016 

15.00 Harmonikář Vojta Nižňanský

13.15 D� ivadelní představení pro děti: 
          Vánoční příběh aneb Cesta do Betléma 

14.15 Vánoční čtení s  Adélou
          J. Herriot: Vánoční koťátko

17.15 Pěvecký sbor Rosa: 
          Vánoční zpěvy a koledy

17.00 Rozsvícení vánočního stromu města 
          s  mikulášskou nadílkou

16.45 Promluva farářky J. Kučerové 
          a starosty J. Jakoba

16.15 Vystoupení Roztockých dětí

na Tyršově náměstí

od 13 do 18 hodin
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Roztoky, Zámek 1, tel. 233 029 011, 
e-mail: muzeum@muzeum-roztoky.cz 
Otevřeno: st–ne 10.00–18.00 hod. 
O Vánocích otevřeno: 24. 12. (čt) – zavře-
no, 31. 12. (čt) – otevřeno do 15.00 hod., 
1. 1. (pá) – otevřeno 10.00–18.00 hod.
V návštěvní době je otevřena kavárnička 
„Pro Vás“. 
Knihovna muzea otevřena: st 8.00–12.00 
a 12.30–16.30 hod.
Vstupné: Výstavy, Zámek – základní 
50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné (2 dospělí + 
max. 4 děti) 130 Kč.

STÁLÉ EXPOZICE:

Zámek:
n�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.

n�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:

n�do 15. ledna 2017: MALÁ VELKÁ AUTA –  
Rudolf Kocourek představuje část své ži-

votní sbírky modelů 1/43: Ferrari, Ford 
Mustang, Jaguar, Harley Davidson … Vel-
ká výstavní síň

n�do  19. února 2017: HISTORICKÉ VÁ-
NOČNÍ OZDOBY – tentokrát ze sbírky 
Věry Dvořáčkové … Malá výstavní síň

n�6. 12. 2016 – 26. 3. 2017: 
MARIE FISCHEROVÁ-KVĚCHOVÁ, tvor-
ba české malířky, ilustrátorky, oděvní návr-
hářky … Galerie/Kabinet

AKCE:

n�6. 12. od 18.00 hod.: O PRINCI Z KNÍŽ-
KY – hraje Jan Hrubec. Loutková pohádka 
pro celou rodinu … Historický sál

n�9. 12. od 20.00 hod.: PĚVECKÁ POCTA 
ANTONÍNU DVOŘÁKOVI – MORAV-
SKÉ DVOJZPĚVY; vystoupení sólistek ND 
Simony Procházkové a Jany Sýkorové, kla-

vír Bronislav Procházka. Pořádáno ve spo-
lupráci s  uměleckou agenturou RKM … 
Historický sál

n�11. 12. (13–16 hod.): ADVENTNÍ NEDĚ-
LE V MUZEU – výroba vánočních ozdob, 
dílny pro malé i  velké – ochutnávka kuby 
s malou přednáškou o tradičních pokrmech 
v  předvánočním a  svátečním období v  zá-
mecké kuchyni (ve 13.00, 14.00 a 15.00 hod.) 
– komentované prohlídky výstavy HISTO-
RICKÉ VÁNOČNÍ OZDOBY (ve  13.30, 
14.30 a 15.30 hod.) … Areál muzea

n�11. 12. v 16.00 hod.: Vánoční koncert pě-
veckého sboru ROSA … Historický sál

n�14., 16. a  17. 12. (9.00–12.00 hod. 
a  14.00–17.00 hod.): Adventní díLenky 
od Lenky:
Výroba z  kukuřičného šustí – Vánoční 
anděl
Výroba z korálků – Vánoční ozdoby z ba-
biččiny krabičky
Výroba originálního šperku – Anděl 
Strážný CHARLOTTE DE PARIS 
Určeno pro školy i jednotlivce. 
Podrobnosti na webu a FB muzea.
Nutná rezervace předem na: 
Lenka Frajerová; studiolines@studiolines.cz 
nebo tel. 608 956 450
Změna programu vyhrazena. Více infor-
mací na www.muzeum-roztoky.cz l

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.

Marie Fischerová-Kvěchová (1892–1984) 
se do  povědomí široké veřejnosti dostala 
především jako ilustrátorka knih pro děti 
předválečného období. Mezi nejoblíbeněj-
ší patří slabikář Poupata, Broučci Jana Ka-
rafiáta, Babička Boženy Němcové, ale 
i  mnoho dalších půvabných knih, leporel 
a  dětských památníčků. Středočeské mu-
zeum v Roztokách u Prahy tvorbu výtvar-
nice představí od 9. prosince v Galerii/Ka-
binetu…

K méně známým oblastem tvorby, která 
překvapí svou kvalitou a  šíří, patří malby 
z Paříže, ale i plenéru v okolí Roztok, kam 
malířka jezdila v  době studia na  Umělec-
ko-průmyslové škole. Vystavené soubory 
doplní také akvarely z bohatých cest po ji-

hovýchodní Evropě, akvarelové studie 
rostlin a cenné národopisné studie.

Marie Fischerová-Kvěchová byla kulti-
vovanou osobností s širokými zájmy. Kro-
mě výtvarných činností se věnovala textil-
nímu a oděvnímu návrhářství, propagační 
tvorbě a  užitému umění. V  neposlední 
řadě byla i  nadšenou sběratelkou hraček, 
historického textilu a obuvi.    

Nejeden návštěvník bude jistě překvapen 
invencí raných prací autorky, jež se však 
pod vlivem mnoha okolností (osobních 
a později také politických) stala proslulou 
ilustracemi idealizovaného světa dětí. 

Typické vánoční motivy ztvárněné 
na pohlednicích a betlémech budou moci 
návštěvníci spatřit na výstavě, která potrvá 
do 23. března 2017.� l

Markéta Urfusová
Středočeské muzeum  
v Roztokách u Prahy

Marie Fischerová-Kvěchová známá i neznámá
Muzeum zve na tvorbu české 
malířky, ilustrátorky, oděvní 
návrhářky
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  Klub železniních modelá, Nádražní 89, 252 63 Roztoky u Prahy, z.s. 

 

 


























S  BERUŠKA BANDEM

ROZTOKY

Neděle 4. 12. 2016 od 15 hodin, 
hotel Academic, Tyršovo náměstí, Roztoky

Písničky, tanec, soutěže, 
bohatá nadílka pro každé dítě

Vstupné 80 Kč, předprodej v  recepci hotelu, 
 �����
Rezervace na tel. 606  893  292.

Akce je podpořena grantem města Roztoky. 
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Top One reality, s.r.o.
Lidická 2240, Roztoky
+420 725 738 437 
info@toponereality.cz

Potřebujete poradit v oblasti realit? Prodáváte nebo pronajímáte nemovitost? 
Realitní kancelář Top One reality, s.r.o. se zabývá zprostředkováním prodeje  
a pronájmu nemovitostí, komerčních prostor a pozemků v Roztokách a okolí.

Vaše spokojenost je pro nás prioritou a naším nejdůležitějším cílem je 
poskytnout co nejlepší komplexní péči na nejvyšší možné odborné úrovni.

Kontaktujte nás anebo osobně navštivte naši kancelář. Těšíme se na Vás!

 Na realitním trhu působíme již 7 let 
 Jsme jedinou realitní kanceláří s kamennou pobočkou v Roztokách
 Zprostředkovali jsme více než 450 prodejů a pronájmů nemovitostí
 Našim klientům poskytujeme profesionální, ale zároveň osobní přístup
 Neustále hledáme nové nabídky pro naše klienty

www.toponereality.cz

Pro letošní rok jsme výběr zaměřili zejmé-
na na  ozdoby z  jiných materiálů, ale ani 
o  ty skleněné návštěvníci nepřijdou. Pro-
dukce vánočních ozdob začala ve  velké 
většině na území Německa a odtud se šířila 
po celé Evropě. Nejstarší papírové nebo va-
tové panenky sloužily zároveň jako minia-
turní hračky pro děti, a tak jejich životnost 
byla velmi omezená. Ozdoby v  podobě 
technických vynálezů a zástupců ze zvířecí 
říše, jejichž dokonalé zpracování je obdi-
vuhodné i dnes, se vyráběly z drážďanské 
lepenky. Nebudou chybět české unikáty – 
ozdoby ze skleněných dutých perlí, které se 
vyráběly na  Jablonecku a  v  Podkrkonoší. 
Na  své si přijdou i  obdivovatelé historic-
kých vánočních stojanů anebo firemních 
katalogů.

Celá sbírka je velmi vzácná a paní Dvo-
řáčková je jednou z mála sběratelek, která 
ji neschovává v krabicích a zapůjčuje ozdo-
by k  nahlédnutí veřejnosti, přitom cena 
jednotlivých kousků dosahuje na  trhu řá-
dově i několika tisíc korun. Při této příleži-
tosti nelze nepomyslet na  to, že následky 
mechanického poškození takového kousku 
mohou být fatální…

Výstava neskončí hned v lednu, návštěv-
níci ji mohou obdivovat až do  19. února 
2017!

POZOR: 11. prosince v rámci akce AD-
VENTNÍ NEDĚLE V MUZEU proběhnou 
komentované prohlídky výstavou – začíná-
me v 13.30, 14.30 a 15.30 hod. – provedou 

Věra Dvořáčková, autorka výstavy, a Mar-
cela Šášinková, historička muzea. 

Co nám prozradila 
autorka výstavy:
Paní Dvořáčková, jak vůbec dlouho sbí-
ráte vánoční ozdoby? 
Začala jsem již během studia na umělecké 
škole koncem sedmdesátých let. Původně 
jsem totiž chtěla být návrhářkou vánočních 
ozdob, ale nakonec jsem vystudovala po-
dobný obor Vzorkařství skleněné bižuterie. 
Intenzivně sbírám vánoční ozdoby až v po-
sledních 15 letech. 

Vzpomenete si, který kousek byl mezi 
prvními?
Když jsem byla malá, obdivovala jsem u tety 
na  vánočním stromečku papírové ozdoby 
ve tvaru hvězdiček, domečků a srdíček. Ten-
to typ ozdob jsem si pořídila jako první. 

Jak je sháníte? Burzy, inzerce, starožitní-
ci…?
Využívám všechny vyjmenované možnosti.

Jaká je nejstarší a asi i nejcennější ozdoba 
vaší sbírky?
Mezi nejstarší patří v mé sbírce nitěná hvěz-
da na vrchol stromku (1920), dále lametové 
a  vatové ozdoby. Nesmím zapomenout ani 
na foukané ozdoby (kolem roku 1900), které 
charakterizuje lehkost a křehkost.

Máte své oblíbené ozdoby?
Mezi nejoblíbenější patří lametové ozdoby 
pro svůj třpyt a dále vzácné vatové figurky. 
Ty se zavěšovaly na spodní větve vánočního 
stromku a sloužily dětem na hraní. Tělo fi-
gurek je vyrobeno z vaty a papíru, hlavičku 
pak tvoří litografický obrázek. K oblíbeným 
také patří andělské zvonění, které se dávalo 
na  vrchol stromku nebo pod vánoční stro-
mek a  svým zvukem patří neodmyslitelně 
ke kouzlu Vánoc.

Jak rozmanitá je vaše sbírka?
Zaměřuji se nejen na tradiční skleněné fou-
kané a  korálkové ozdoby, ale i  ozdoby 
z vaty, papíru, vosku a dřeva. Sbírám však 
i katalogy vánočních ozdob, papírové betlé-
my a  vánoční pohledy. Do  sbírky řadím 
i  stojany na  vánoční stromky, které jsem 
začala sbírat asi před pěti lety. Stojany patří 
k vánočnímu stromku a Vánocům a  jejich 
dekor je velmi zajímavý. Daří se mi vytvá-
řet sbírkové řady stojánků se stejným moti-
vem, ale v různé velikosti nebo v jiném pro-
vedení.

Nejste smutná, když vidíte v nabídce ob-
chodů umělohmotné koule, a  přitom 
Československo bylo sklářskou velmocí?  
Mým nejoblíbenějším materiálem je sklo, 
upřednostňuji samozřejmě ruční výrobu, 
protože každý kus je vlastně originál. Může-
me doufat, že vzroste v Čechách zájem o do-
mácí produkci vánočních ozdob, která je 
určena v současné době z velké části na vý-
voz.  l

Marcela  Šášinková
Středočeské muzeum 

v Roztokách u Prahy, p. o.

Tentokrát návštěvníky okouzlí sbírka Věry Dvořáčkové.
Středočeské muzeum pokračuje v tradici výstav věnovaných vánočním ozdo-
bám. Tentokrát mohou návštěvníci od 25. listopadu 2016 v Malé výstavní síni 
zámku obdivovat historické vánoční ozdoby ze soukromé sbírky Věry Dvořáč-
kové. Kolekce čítá několik tisíc rozmanitých tvarů od fantazií, figurek, zvonků 
přes lametové, tragantové a papírové ozdoby až po neobvyklé kousky lisované 
z tenkého plechu…

Muzeum představí historické vánoční ozdoby 
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Mgr. Filip Tretiník
realitní makléř

608 055 943
filip.tretinik@re-max.cz

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

www.makler-filip.cz

Využijte mých zkušeností 
s prodejem nemovitostí v Roztokách

25. 5. – 1. 11. XXIII. LETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKA – mezinárodní přehlídka sochařské tvorby. Středočeské muzeum, Roztoky

26. 8. – 20. 11. Oko bere, vole padni – unikáty kartářského řemesla představuje muzeum v Rozto-
kách. 

Středočeské muzeum, Roztoky

4. 10. – 15. 11. „Svět je krásný“ – výstava fotografií Stanislava Boloňského. 
Otevřeno út, st, čt.

Galerie Orchidea, obecní knihovna  
Horoměřice

So 12. 11. + 10. 12. Výstava modelové železnice – Vysočany a Libeň v Roztokách. 
Od: 10.00–17.00 hod.

Klubovna KŽM, Roztoky,  
2. nádražní budova 

Ne 13. 11. Pohádka o třech čunících – Divadélko Před branou. 
Od: 16.00 hod.

CVA Kino Velké Přílepy

Ne 13 .11. O chytré princezně – divadlo Pohádka.  
Od: 15.00 hod.

Hotel Academic, Roztoky

Ne 13. 11. Popel a pálenka – komedie o třech dějstvích.  
Od: 19.30 hod.

Hotel Academic, Roztoky

Ne 13. 11. Svátek světel,více na www.roztoc.cz Bude upřesněno

Út 15. 11. Stínové divadlo – komiksová dílna, více na www.roztoc.cz
Od: 10.00 hod.

Ateliér Roztoč, Puchmajerova 1555, 
Roztoky

Ne 20. 11. Minimax a mravenec – Divadlo KaKá.  
Od: 15.00 hod.

Divadélko Kvítko, předsálí Sokol,  
Tyršovo nám., Roztoky

Pá 25. 11. Snoopy a Charlie Brown. Od: 15.00 a 17.00 hod. 
Záznam koncertu BBC Symphony orchestra. Od 19.00 hod.

Kino Velké Přílepy

So 26. 11. Kichten lito – kuchyňská litografie – komiksová dílna, více na www.roztoc.cz   
Od: 10.00 hod. 

Ateliér Roztoč, Puchmajerova 1555, 
Roztoky

Ne 27. 11. Já se tam vrátím – poezie a hudba autorů Českomoravské vysočiny.  
Od: 17.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

Pá–Ne  
2.–4. 12.

Vánoční knihkupectví pro Roztoč – přijďte zabít mouchy jednou ranou – vybrat si 
knihy.

Ateliér Roztoč, Jungmannova 092,  
Restaurace U Lasíků, Únětice

So 3. 12. Animační dílna – Předanimační techniky, místo nutno rezervovat,  
více na www.roztoc.cz

Místo upřesníme

Ne 4. 12. Vánoční pohádka – Divadélko Romaneto.  
Od: 16.00 hod.

Kino Velké Přílepy

Ne 4. 12. Perníková chaloupka – spolek roztockých loutkařů Kvítko. 
Od: 15.00 hod.

Divadélko Kvítko, předsálí Sokol,  
Tyršovo nám., Roztoky

Ne 4. 12. Adventní koncert – hraje Local Vocal. Od: 18.00 hod. Kostel sv. Klimenta, Levý Hradec

Út 6. 12. O princi z knížky – loutková pohádka pro celou rodinu. 
Od: 18.00 hod.

Historický sál Středočeského muzea

So 10. 12. Vánoční trhy dětských prací – vánoční venkovní trhy, více na www.roztoc.cz   
Od: 14.00–15.30 hod.

Dvůr u ateliéru v Jungmannově ulici, 
Sdružení Roztoč

Ne 11. 12. Příběhy dnů adventních – pořad muzikálových písní v podání V. a J. Drdových.  
Od 19.30 hod.

Hotel Academic

Pá 16. 12. Tajný život mazlíčků Od: 15.00 a 17.00 hod. 
Od: 19.00 hod. Učitelka.

Kino Velké Přílepy

Ne 18. 12. Vánoce aneb cesta do Betléma – dřevěné divadlo. 
Od: 15.00 hod.

Divadélko Kvítko, předsálí Sokol, Tyršovo 
nám., Roztoky
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PŘÍBĚHY DNŮ 
ADVENTNÍCH

Účinkují:
Vladimíra Drdová
Jaroslav Drda

Zveme Vás na původní hudební pořad

Neděle 11. 12. 2016
19:30

Hotel Academic

Vstupné 120 Kč

Rezervace na tel. 606 893 292
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Předprodej v recepci hotelu

Pořad „Já se tam vrátím“  
ve Středočeském muzeu
Vážení příznivci literárně hudebních  
pořadů, rád bych vás pozval na premiéru 
pořadu z poezie F. Halase, J. Demla,  
J. Skácela a hudby českých autorů (B. Sme-
tany, A. Dvořáka, L. Janáčka), který pod 
názvem „Já se tam vrátím“ připravujeme 
na neděli 27. 11. 2016 od 17 hodin. 

Pořad se uskuteční v Historickém sále  
Středočeského muzea.  
Účinkují: Eva Hadravová, Rudolf Kvíz,  
Václav Pavlík a houslistka Pavla Tesařová.  
Při příležitosti premiéry tohoto pořadu 
bude představena i nová publikace z veršů 
Františka Halase, která vychází v naklada-
telství Vyšehrad.

Předprodej vstupenek bude zahájen  
15. 11. v obchodě Pasparty a rámy – Hele-
na Chvojková, Tyršovo nám. 380, Roztoky. 
Jednotné vstupné činí 150 Kč. Program je 
podpořen z grantu města Roztoky.  

 l

Václav Pavlík

Ohlédnutí za festivalem 
Tichý Jelen ZÁŘÍ
2.–4. září a 30. září 
Divadelní festival Tichého Je-
lena má za  sebou úspěšně již 
8. ročník. Letos na  něm bylo 
k  vidění celkem osm loutko-
vých a  tanečních představení 
pro malé i velké diváky. 
Festival zahájilo představení Ko-
čovné společnosti Žebřiňák –  
BarRock. Po  něm následoval 

koncert skupiny Tygroo, jejímž 
členem je i nový roztočí učitel 
klarinetu Matěj Heinzl.

Další festivalový den zahrály 
tři soubory, dva pod hlavičkou 
Damúzy, představení Pohádky 
z lesa a MOMO (autorské před-
stavení našich lektorů Doroty 
a  Adama Krátkých), a  posled-
ním představením bylo NeBuď 
Vajco studentů z HAMU. 

Závěrečnou trojici předsta-
vení divadelního víkendu tvo-

řily – Perníková chaloupka, 
O  červené karkulce a  Sólo 
Matches. A na úplný závěr ma-
ďarské představení, které nám 
odskočilo až na  konec září – 
Divadlo Ziránó Színház: 
A három kismalac – Tři čuníci.

Svátek světel – 
Světlo v dlani 
26. listopadu v 17 hodin, 
vrch Řivnáč v Žalově
Tématem letošního svátku svě-
tel je Světlo v dlani. Světla nám 
pomalu ubývá a kolem je stále 
více tmy. Vpodvečer 26. listo-
padu jste srdečně zváni vzít 
do  rukou lampiony a  lucerny, 
za ruku třeba někoho blízkého 
a  vyjít na  tichou procházku, 
na které se setkáme se světlem 
ve tmě a zvukovými a pohybo-
vými obrazy v roztocké krajině.
Více informací na www.roztoc.cz  
 l

Kateřina Korychová
Sdružení Roztoč

Roztoč se v kultuře
Roztocký lokálně-vokálně 
smíšený sbor

Local Vocal  
slaví 10. výročí!

Přijďte s námi oslavit naše 
kulatiny.

V neděli 4. prosince  
v 18 hod. na Levém Hradci

K této příležitosti pro vás 
připravujeme opět mnoho 
krásné hudby, tentokrát 
navíc ve větším a bohatším 
obsazení. Tematicky se 
přidržíme adventní hudby 
první poloviny 18. století 
v českých zemích. Těšit 
se můžete např. na díla 
Antonína Reichenauera, Jo-
hanna Caspara Ferdinanda 
Fischera, ale i Magnificat 
Antonia Vivaldiho, jehož 
dobový opis se nám docho-
val v Českém muzeu hudby. 
Za celé naše lokálně-okraš-
lovací bratrstvo se na vás 
těší l

Martin Šmíd
sbormistr
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Vážení rodiče, 
jsme tu opět s  našimi mini informacemi 
o školním dění. Sychravý podzim sice stále 
nepříjemněji zalézá do  našich kabátů, ale 
tuto nepříjemnost nám jistě vynahradí krá-
sa žluto-červeno-zelených listů stromů 
a keřů zářících do krajiny v odlesku posled-
ních slunečních paprsků jako lampičky. My 
„školou povinní“ se ale před nepřízní pod-
zimního počasí můžeme schovat do vyhřá-
tých tříd, kde stále probíhá něco zajímavé-
ho. Může to být třeba snaha o  nejlépe 
vykrajovanou dýni na  Halloween, zpívání 
v hudebním pořadu s Rolničkou, kurs sebe-
obrany (snad ne před učitelem), hry 
na  stmelení kolektivu v  adaptačním celo-
denním programu, získávání jazykových 
dovedností při hovorech s americkými stu-
denty, výuka plavání, beseda o ekologii atd. 
Tak toto všechno a ještě mnohem víc jsme 
stihli za  poslední měsíc. O  pár postřehů 
z některých jmenovaných akcí se zde s Vámi 
podělíme. Na čtenou před Vánocemi se těší 

Věra Zelenková

Rolnička v ZŠ Roztoky 
Je to zábavný pořad. Něco jako vyprávění 
pohádek, zpěv a učení dohromady. Dozvě-
děli jsme se, že se dřevo dříve dováželo 
po  vodě v  podobě vorů. Naučili jsme se 
spoustu písniček a  také jak zpívat, aby-
chom pořádně otevírali pusu. Pan sbor-
mistr nám ukazoval i  obrázky na  promí-
tačce. K  našemu zpěvu nás doprovázel 
na  housle a  klávesy. Na  pořad Rolnička 
vždycky chodí dvě třídy. Moc se mi líbí, jak 
se pan sbormistr pořád usmívá. 

K. Matoušová,  
žákyně 4. C

Bezpečný pes – vzdělávací 
pořad pro děti 
V říjnu za námi přišli do školy pejsci a ši-
kovné paní z kynologického klubu s před-
náškou „Bezpečný pes“. A  tak se 10. 10. 
některé druhé ročníky tohoto programu 
zúčastnily. Zde se žáci seznámili s fyziolo-
gií psů. Učili se znát řeč psího těla, aby roz-
poznali varovné signály. Osvojovali si tech-
niky, které jim pomohou chránit si důležité 
části těla v případě útoku, a  řešili situace, 
do nichž se mohou dostat v běžném životě 
při kontaktu se psem.

To, že byli psi roztomilí a hodní a že jsme 
si je všichni mohli, po požádání paničky, po-
hladit, to si umíte představit, ale také jsme se 
mnohému naučili. Naučili jsme se, jak se 
chovat, když se setkáme s cizím psem, s pá-

nem i bez něj, co nám říká psí ocásek, výraz 
pejska či vrčení. A v neposlední řadě jsme se 
naučili polohu „Pozor, zlý pes“. Ta se zaují-
má, když vidíme útočícího psa a  už není 
kam utéci. Děti ji trénovaly na  přednášce, 
ve třídě a poté i doma s rodiči. Na zem klek-
nout, nohy pod sebe, stehna roztažená, 
schovat mezi ně hlavu – co nejníže, krýt se 
složenými pažemi za hlavou a pozor, schovat 
prsty. Moc se nám přednáška s pejsky líbila. 

D. Hegerová a P. Zwinzová

Návštěva Divadla v Dlouhé 
Dne 3. října vyrazilo 5 tříd naší školy (2. D, 
5. B, 4. B, 2. F a 3. E) na divadelní předsta-
vení „O líné babičce“. Cestování v tak vel-
kém počtu malých i větších lidí bylo oprav-
du zajímavé a  dobrodružné. Jeli jsme 
všichni vlakem a poté šli pěšky do Dlouhé 
ulice. Vytvořili jsme veselý lidský štrúdl 
od nádraží až na náměstí Republiky a po-
malu se přelili do Dlouhé. 

Představení o líné babičce je velmi líbez-
né, zrovna jako předloha, knížka od Aleny 
Kastnerové. Babička není vůbec tak líná, 
jak by se mohlo zdát, naopak je velmi „ 
akční“, létá vzducholodí, řídí nejrychlejší 
auto světa, lyžuje, potápí se. Děti byly nad-
šené, my pedagogové také a těšíme se spo-
lečně na příště, na další kulturní výpravu. 
Fotky z akce jsou na webu školy. 

Za pedagogy 
P. Zwinzová

2. D a 2. B v ZOO
Dne 17. října jsme se vydali na výlet za zví-
řátky do ZOO. Vlakem už nám to celkem 
jde, a tak jsme vsadili na jistotu, vyzkoušeli 
k  tomu autobus a  bezpečně se dopravili 
do  Troji. Prošli jsme celou spodní část 
ZOO, viděli tučňáky, tuleně, opičky, pla-
meňáky, tygry, gorily, dokonce velemloka 
a  mnoho dalších zvířat. Děti se svezly 
tramvajkou a nakonec si pohrály na krás-
ném novém hřišti Bororo, které bylo úžas-
nou tečkou za zajímavou prohlídkou ZOO. 
Moc se těšíme na  jaro a  horní část ZOO, 
na velkou trojku, slony, žirafy a hrochy.

P. Zwinzová a V. Kreislová

 

Projekty EU ve škole 
Prvky metod CLIL ve  výchovných před-
mětech jsou zaváděny od září v pracovních 
činnostech ve třídě 4. D a ve výtvarné vý-
chově v 6. C. Co je to CLIL? CLIL je obsa-
hové a  jazykové integrované učení, kdy 

dochází k propojení jazykové výuky a vy-
učovaného předmětu. Právě dovednost – 
jednat v anglickém jazyce v různých situa-
cích – je možná největší výhodou této 
metody, především pro budoucí směřování 
žáků. Žáci se neučí jazykovým znalostem, 
které možná někdy později použijí, nýbrž 
znalostem, které aplikují bezprostředně. 
V těchto předmětech a třídách bude probí-
hat výuka touto metodou i  ve  2. pololetí 
a  doufáme, že i  v  příštím školním roce. 
Zkuste se zeptat svých dětí, jak ony vníma-
jí angličtinu ve výchovných předmětech.

Klub zábavné logiky a deskových her je 
kombinací hádanek, kvízů, hlavolamů 
a deskových her, který si klade za cíl hra-
vou formou rozvíjet intelektové schopnosti 
dětí. V dalším období děti v klubu čeká ře-
šení logických úloh, rébusy, netradiční lo-
gické hry na  papíře – tangramy, turnaje, 
karetní hry a  exkurze. Kdo se chce přijít 
podívat do  klubu, bude mít možnost při 
dnu otevřených dveří, tj. 13. 12. 

Čtenářský klub pro žáky otevřeme od   
2. pololetí, ale hlásit se můžete již nyní – cte-
narskyklubzsroztoky@seznam.cz. Klub při-
praví a bude nabízet takové aktivity a čin-
nosti, které budou pro děti přínosné, 
motivující a  pestré. Dalším cílem klubu 
bude naučit žáky lépe ovládnout čtenářské 
techniky, ale také ukázat, že četba knih 
může být velké dobrodružství, že si ji mo-
hou užít a odnést si z ní pozitivní zážitek, ale 
také nějaké poučení. V rámci klubu budeme 
mít snahu o zapojení umělců z řad spisova-
telů a  ilustrátorů knih pro děti, aby samy 
děti měly možnost se seznámit během au-
torských čtení s těmi, kteří napsali knihy pro 
děti, jež je tolik bavily. Všechny tyto aktivity 
jsou finančně podpořeny z OPVVV.

M. Bartulíková

Hodina angličtiny 
s překladatelkou paní Šišákovou 
Ve třídě 8. A jsme přivítali paní magistru 
J. Šišákovou, která je překladatelkou z ang-
lického jazyka. Dvě společné hodiny utekly 
jako voda. Paní Šišáková nás postupně se-
znamovala s  jednotlivými úseky překladu 
a nechala žáky nahlédnout do svých mate-
riálů. Žáci dostali příležitost si sami vy-
zkoušet překlad textu, dotazovali se na pře-
klad oblíbených autorů a paní Šišáková jim 
ochotně odpovídala. Na závěr si pro žáky 
připravila pár překladatelských „hlavola-
mů“. Ráda bych touto cestou poděkovala 
paní Šišákové za  ochotu přijít mezi žáky 
a seznámit je se svou profesí.

Školní okénko

 ➔
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Staňte se naším  
spolupracovníkem
Vzhledem k našim rozsáhlým ak-
tivitám máme prostor a nabíráme 
nové spolupracovníky, jak z oblasti 
lektorování cizích jazyků, tak speciálně 
pedagogických oborů. Pokud máte 
chuť u nás učit, vymýšlet s námi či 
participovat na nových projektech jako 
lektor, zapojit se jako speciální peda-
gog do týmu poradny, rádi se s vámi 
osobně setkáme.

Palačinky pro 
americké studenty 
Letošní návštěva se velmi povedla, ame-
ričtí studenti nás poprosili, zda bychom 
jim neupekli pár palačinek. „Palačinková-
ní“ se žáci zhostili opravdu důstojně, pekli 
chlapci i děvčata. Před příchodem studen-
tů se v  kuchyňce sešlo mnoho krabic 
a  krabiček se sladkým obsahem. Při pří-
chodu amerických studentů do místnosti 
se rozhostila příjemná nálada, neboť ná-
vštěva se s  chutí pustila do  konzumace, 
a konverzace tak začala plynout od samé-
ho začátku. Američtí studenti si pro nás 
připravili písničku „Prší, prší, jen se leje“ 

a  naši žáci si připravili kvíz k  volbám 
v USA a představili zajímavá místa v Pra-
ze, která stojí za návštěvu. Chtěla bych po-
děkovat našim žákům za skvělou přípravu 
a  vytvoření příjemné atmosféry, byla to 
konečně jejich práce.

M. Černá

Jak se máme v družině? 
Začátek školního roku v  družině děti 
zvládly na  jedničku. Navázaly kamarád-
ství se spolužáky, seznámily se s prostory 
školní družiny, jídelny a okolím školy. Jako 
každý rok i  letos jsme uskutečnili výlet 
do zábavního parku Toboga, který je plný 
pohybu a her. Děti vše chtěly prozkoumat 

a  vyzkoušet, s  kamarády si užily spoustu 
legrace a  zábavy. Odpoledne uteklo jako 
voda. Už se těšíme na další výlet se školní 
družinou.  l

Vychovatelky ŠD

Co takhle darovat možnost osobního roz-
voje či vzdělávání? Cizí i český jazyk (jazy-
kový kurz), pomoc při hledání nového za-
městnání a  rekvalifikaci (kurz chůva), 
radost z nově získaných vědomostí napří-
klad při psaní článků do médií (mediální 
kurz), pomoc při potížích ve škole (doučo-
vání), podpora v přijímacím řízení (přípra-
va ke zkouškám), ale i pomoc k rozklíčová-
ní nelehké osobní či rodinné situace 
(psychoterapie)… To vše můžeme v Lexi-
ku splnit prostřednictvím dárkového pou-
kazu, který pro vás na míru vyrobíme. Ne-
nechávejte Vánoce na  poslední chvíli 
a  ušetřete si běhání po  obchodech, rádi 
s  vámi vhodný výběr probereme, ale je 
možnost i nechat výběr na obdarovaném, 
to je zcela na vás.

Naše chůvičky
V prosinci se chystají studenti z přípravné-
ho vzdělávacího programu ke státní zkouš-
ce Chůva pro děti do  zahájení povinné 
školní docházky. Držíme jim palce!  

Prezenční dny studia absolvovaly dvě de-
sítky studentů z  různých koutů republiky. 
Jsme rádi, že do našeho města zavítali studen-
ti z  Karlových Varů, Mostu i  Ostravy! Těší 
nás, že díky „lexikáckým“ kurzům do našeho 
malebného města zavítají lidé, kteří o Rozto-
kách dříve nikdy neslyšeli. Váží dlouhou ces-
tu, aby se u nás vzdělávali, pobyli, navštívili 
naše báječné muzeum, dozvěděli se nejen 
o naší dlouhé historii, ale i okusili meníčka 
místních restaurací či se u nás ubytovali. 

Zájemci na lednový kurz 2017 se mohou 
hlásit již nyní.

Více na  www.lexik.cz i  na  facebooku. 
V případě jakýchkoli dotazů pište na info@
lexik.cz nebo volejte na  739  034  000, 
739 035 000.  l

Za kolektiv Lexiku 
Lenka Červenková

Kitchen lito = Kuchyňská 
litografie – komiksová dílna
26. listopadu od 10 hodin
V originální verzi se tiskne na kámen (vá-
penec), proto se také nazývá kamenotisk. 
Patří mezi typ tisku z plochy a je označován 
také jako chemický tisk – chemografie, pro-
tože dochází během přípravy k chemickým 
reakcím. My si vyzkoušíme takovou jedno-
duchou verzi algrafie, kdy se kreslí na hliní-
kové nebo zinkové destičky. Svými malova-
nými litografickými plakáty se proslavil 
malíř Henri de Toulouse-Lautrec, který 
tvořil pro známý kabaret Moulin Rouge.

Počet míst je omezen – rezervujte si je, 
prosím, na roztoc@roztoc.cz do 23. 11. 2016.

Vánoční knihkupectví 
pro Roztoč 
2.–4. prosince
Vánoční čas je časem darů a obdarovávání. 
Darovat se dá ledacos, příběhem sepsaným 

v  knížce počínaje. Můžeme ale darovat 
i divadelní představení, koncert nebo dob-
rovolnou práci. Ano, a v neposlední řadě se 
dají darovat i peníze. 

Již několik let tento proces „obdarovává-
ní“ uvádíme do  praxe Vánočním knihku-
pectvím. Více než dvacet organizátorů 
a dobrovolníků daruje svou práci a svůj čas 
bez nároku na odměnu, děti darují koncert, 
nakupující darují Roztoči určitou peněžní 
částku koupí knihy, a  tu mohou darovat 
svým blízkým. Roztoč pak získané pro-
středky využívá na zvelebení ateliérů, nákup 
materiálu, vybavení učeben, které slouží dě-
tem. Tímto se vánoční řetězec darů uzavírá.

Z  každé koupené knihy jde cca 50 Kč 
do sbírky. Výtěžek z knižních trhů letos pů-

Dárek pod stromeček

Zprávy ze Sdružení Roztoč

Lámete si hlavu, čím potěšit svoje milé pod stromečkem? Mnozí si na takový 
dárek již zvykli a tradičně jej volí každým rokem pro svoje blízké. A my jsme 
rádi, že máme stále co nabídnout.
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

AKCE 

Platí od 100 ks A4 
Dodání 3 pracovní dny 

BAREVNÝ TISK
2,50 Kč/A4 Cena bez DPH

Brandejsovo náměstí 1219/1 | Praha-Suchdol
tel. 220 920 621 | obchod@powerprint.cz

otevírací doba po–čt 8–18 (pá do 17 hodin)

Město Libčice nad Vltavou
hledá pracovníka na pozici 

STROJNÍK – ÚDRŽBA MĚSTA 

řidičský průkaz B
výuční list ve strojírenském oboru 

výhodou

Kontaktní osoba:  
Ing. Roman Dědič 
tel. 233 101 653,  

e-mail: tajemnik@libcice.cz

INZERCE

Roztocké mateřské centrum
Podzim v Rožálku 
Na sklonku léta a během podzimních dní 
Mateřské centrum Rožálek opět ožilo 
pravidelnými kroužky: Miminky, Batolátky, 
Výtvarkou pro nejmenší, Flétničkou, Zum-
bou, Italštinou a Angličtinou pro dospělé. 
Otevřen byl opět „staronový“ kroužek hra-
ní Všemi smysly, na který se můžete těšit 
každé pondělí od 10.30 hod. Volná místa 
nabízíme v lekcích JÓGY PRO DĚTI.

Mezi nepravidelné, ale troufáme si říci 
již tradiční akce, patří Podzimní slavnost 
s Beruška Bandem. Letos jsme se k oslavě 
podzimu sešli 14. října. Na děti čekala 
spousta zábavy a tance při oblíbených pís-

ničkách, tvoření dýní – ozdob do květináčů, 
na rodiče káva, čaj a drobné pohoštění.

S blížícím se adventem připravujeme pro 
děti další akce, a to výrobu keramického 
svícnu v rámci Výtvarné laboratoře a Miku-
lášskou nadílku. 
O více informací k akcím si pište na cent-
rumrozalek@seznam.cz, nově nás najdete 
také na Facebooku.

ROZTOCKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM 
vás zve letos již potřetí na

TÝDEN ŘEMESEL

Kdy: 8.-12. srpna 2016 od 9 do 16 hod.

Program: 
n�keramická dílna 
n�návštěva řemeslné vesničky Botanicus 
v Lysé nad Labem 
n�výroba smaltovaného hrnečku v umělec-
ké dílně Smaltum 
n�návštěva ekofarmy 
n�prohlídka úlů s ochutnávkou medu

Cena 2000 Kč za celý týden,  
500 Kč za jednotlivé dny. 
Rezervace nutná: 737 507 532, 
773 245 147

Na děti se těší Simona Mádlová, Vendulka 
Bromovská a Eva Tluková.  l

jde do  sbírky „Pod jednou střechou“. Při-
spějte i Vy!

Informace o  přesných časech knihku-
pectví a  vypsané sbírce najdete na  www.
roztoc.cz

Animační dílna – 
Předanimační techniky
3. prosince
Vyzkoušíme si čtyři způsoby skoro-anima-
ce, které stojí na optickém triku, a nepotře-
bují tedy natáčecí techniku (ovšem všech-
ny lze „digitalizovat“, zachytit do filmu – a to 
také uděláme).

Přijďte se seznámit s technikami, jako jsou 
„flipbook, thaumatrop, zootrop a  phena-
kistoscope“.

Počet míst je omezen – rezervujte si je, 
prosím, na roztoc@roztoc.cz

Venkovní vánoční trhy 
dětských prací
10. prosince
Vánoční trhy otevřené všem dětem, které si 
chtějí vyzkoušet roli prodejců svých výrobků.

Letos opět pořádáme venku na  dvoře 
u  ateliéru v  Jungmannově ulici! Těšit se 
můžete na pravé venkovní tržiště s teplými 

nápoji, občerstvením, hudbou a  lidovými 
zvyky. Přijďte se podívat, zazpívat si i na-
koupit, potěšíte tím sebe a oceníte nemalou 
snahu malých trhovců.  l

Kateřina Korychová
Sdružení Roztoč
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n�Skladník/skladnice. Práce s  VZV, na-
skladňování, vydávání zboží. Požadujeme: 
střední odborné (vyučen), ŘP sk. B, spo-
lehlivost, loajalitu, samostatnost. Nabízíme 
HPP (možnost i  brigády), příjemné pra-
covní prostředí, stravenky. Pracoviště MO-
BAX ČR s.r.o., Horoměřice. Životopisy za-
sílejte na e-mail: mobax@mobax.cz. 
Tel. 233 920 409 
n�Hledám práci v  Roztokách a  blízkém 
okolí. Jsem pracovitá a zodpovědná s dlou-
holetou praxí a s kladným vztahem ke sta-
rým lidem. Upřednostňuji ranní směny. 
Bližší informace na tel.: 724 809 018

n�Pracující čerstvá absolventka VŠ hledá 
soukromý pronájem bytu 1+kk nebo 1+1 
v Roztokách. Děkuji za případné nabídky. 
E-mail: terezie.h@post.cz tel. 731 757 118
n�Hledáme dlouhodobý pronájem v  Roz-
tokách a jeho okolí. Jsme čtyřčlenná rodi-
na. Sháníme prostory ideálně 3+1 v domě 
se zahradou. Cenou kolem 15 000 za mě-
síc. Kontaktujte nás na  e-mailu tonilaz-
nik@yahoo.com, sklepka01@yahoo.com 
a telefonech 777 115 463, 603 328 556
n�Koupím pozemek v  Roztokách nebo 
okolí do 1000 m2. Zaplatím v hotovosti.
Tel. 601 273 404

n�Nabízíme k pronájmu nebytové prostory 
cca 65 m2 v Havlíčkově ulici v Roztokách.
V  případě zájmu se obracejte na  tel. 
603 233 547
n�Koupím automobil jakékoli značky a stá-
ří. Platba ihned. Formality s převodem za-
řídím. Vůz  zakoupím bez záruk. 
Tel. 721 473 314 (nonstop)
n�Koupím nemovitost určenou k  rekon-
strukci v Roztokách a okolí. Platba ihned 
v hotovosti. Tel. 721 533 063  

 
 l

Podzimní část atletické sezóny 2016 byla 
vpravdě nabitá. Závody mladšího žactva, 
finále přípravky, víceboj žactva a Svatovác-
lavský přespoláček – to vše s velmi slušný-
mi výkony. Začnu popořadě – poslední 
závod mladšího žactva v Berouně byl skvě-
lou vizitkou našich závodníků. Konečně 
jsme mohli po sérii zranění ukázat všechny 
naše „hvězdy“. V  mladších žácích jsou to 
Dvorčuk (150 m a 300 m), Hanousek (60 m 
překážek) a Antoš (výška), v mladších žá-
kyních Eliška Černá (vrh koulí) a  Eliška 
Matasová (1500 m). V  příštím roce mají 
jejich následovníci – Cedidla, Čurda, Čap-
ková a další, na co navazovat.

Dalším veledůležitým závodem bylo fi-
nále atletické přípravky na  dráze ve  Staré 
Boleslavi. Pochvalu zaslouží všichni, ale 

rád bych zmínil Ondru Čurdu, který si 
zlepšil osobní rekord ve  skoku dalekém 
na 403 cm, a naše talentované atletky Ane-
tku Hanouskovou a  Ditu Antošovou, 
ve  kterých máme opravdové atletické na-
děje. 

Víceboj žactva byl po  dlouhé době 
opravdovým závodem na  naší škvárové 
dráze v  Roztokách. Velké díky za  pomoc 
s úpravou dráhy patří firmě Zemtechnika. 
Jen díky ní se mohli naši závodníci měřit 
ve všech disciplínách víceboje – 60 m pře-
kážek, míček, 60 m, dálka a běh na 800 m. 
Výsledky našich „medailistů“ jsou rozhod-
ně na slušné krajské úrovni. (tabulka)

Posledním závodem v  tomto roce byl 
tradiční Svatováclavský přespoláček. Sešlo 
se na  něm přes 80 (!) závodníků a  oproti 

předchozím přespoláčkům posunul svou 
velikost a kvalitu o stupínek výš. Zároveň si 
však zachoval příjemnou rodinnou atmo-
sféru a  ducha fair play. Opravdovým vr-
cholem závodění byla kategorie „Open“, 
ve  které předvedli nevídaný souboj Jirka 
Kašpar a Petr Staněk. Díky jejich minisou-
boji se v této kategorii posunul traťový re-
kord o úctyhodných 20 sekund!

Velké poděkování panu Tomiškovi, hlav-
ní trenérce Martině Matasová, Vlaďce Ha-
nouskové, Báře Olejníkové a Lence Veselé 
za pomoc při trénincích atletické mládeže 
v Roztokách.  l

Martin Matas
asistent hlavní trenérky
www.majova–atletika.cz 

Podzimní atletické úspěchy v TJ Sokol Roztoky

KATEGORIE VÍTĚZ KATEGORIE ČAS

Ročníky 2009 a mladší – hoši (300 m)  

 Martin Šebek 56,4

2009 a mladší – děvčata (300 m)  

 Bára Vaňková 56,1

2007–2008 – hoši (600 m)  

 Šimon Trávníček 01:58,1

2007–2008 – děvčata (600 m)  

 Aneta Hanousková 02:07,0

2005–2006 – hoši (900 m)  

 Ondřej Čurda 03:15,6

2005–2006 – děvčata (900 m)  

 Alžběta Matasová 03:26,3

Žactvo (1200 m)  

 Matyáš Bernát 04:21,4

Běh pro radost (600 m)  

 Jiří Trávníček 02:05,4

Open – ženy (1200 m)  

 Alice Vaňková 04:36,0

Open – muži (1200 m)  

 Petr Staněk 03:46,4

MLADŠÍ 
ŽÁKYNĚ

60 M PŘ. 
(S)

KRIKET 
(M)

60 M
(S)

DÁLKA 
(CM)

800 M
(S)

VÍCEBOJ 
(BODY)

Eliška 
Černá

13,2 31,23 9,3 377 03:18,2 1363

Daniela 
Krejčová

14,9 22,80 10,2 320 03:18,7 819

Valentýna 
Řiháková

15,3 19,50 10,8 262 03:18,8 569

MLADŠÍ 
ŽÁCI       

Tomáš 
Hanousek

10,5 42,78 9,0 378 03:05,4 1262

Tomáš 
Dvorčuk

12,3 24,15 8,8 385 03:11,6 881

Vojtěch 
Antoš

12,6 35,14 8,9 366 03:13,1 878

Družstvo přípravky při finále družstev ve Staré Boleslavi

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ SVATOVÁCLAVSKÉHO PŘESPOLÁČKU



Největší výběr v Praze a okolí

VÁNOČNÍ STROMKY
přímo od pěstitele

21. 11. – 24. 12. 2016 
Denně 7–19 hod
Rýznerova 3/24

ÚNĚTICE

Velký výběr stromků

tel.: 224 319 917



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


