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Kateřina Šlehoferová
výklad karet, konzultace

KALENDÁŘE
PUZZLE
SILIKON. NÁRAMKY

Výklad karet používám jako nástroj,
prostřednictvím kterého lze velmi dobře
zjistit, kudy vedou cesty v různých
oblastech našeho života.
Skvěle poslouží k sebepoznání,
nasměrování, ale také i k vyhodnocení
možností. Pomůžou zjistit nebo potvrdit
si řešení, rozhodnutí, nalézt a rozklíčovat
podstatu překážek a mnoho dalšího.
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Tel.: +420 608 907 887 vyklady-kyvadlo@tiscali.cz
Skype: kaca_slehof
www.vyklady-kyvadlo.cz
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Tel.: +420 608 907 887

Výklad karet používám jako nástroj, prostřednictvím kterého
lze velmi dobře zjistit, kudy vedou cesty v různých oblastech
našeho života. Skvěle poslouží k sebepoznání, nasměrování,
ale také i k vyhodnocení možností. Pomůžou zjistit nebo
potvrdit si řešení, rozhodnutí, nalézt a rozklíčovat podstatu
překážek a mnoho dalšího.
Objednat si lze výklad či konzultaci:
na osobní setkání, po telefonu nebo Skypu, na semináře,
firemní večírky, propagační akce, teambuildingy nebo
jako dárek – dárkový poukaz.
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Délka trvání výkladu nebo konzultace
je 60–75 minut, podle potřeby klienta.

Kateřina Šlehoferová
výklad karet, konzultace
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Když něco končí,
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Náš život se odvíjí v neustálých, různě dlouhých
časových cyklech – vyučovací hodina, pracovní
doba, lunární měsíc, roční období, školní rok, fiskální rok, a po staletí asi nejčastěji používaným cyklem
je kalendářní rok. A tak, jsme-li na konci jednoho
cyklu, stojíme současně na začátku nového.
Redakční rada Odrazu se nyní nachází na počátku politického cyklu
– čtyřletého volebního období 2014–2018. Oproti minulému období
došlo v jejím složení jen k dílčím změnám. Za ODS se do redakční
rady po delší době opět vrátil Jaroslav Huk, který bude také pro Odraz zpravodajem rady města a zastupitelstva. Své možnosti oproti
minulému období využívá také KSČM a členkou redakční rady je
paní Marcela Jungwirthová. Za TOP 09 zasedne v redakční radě Matěj Ivan. Ostatní jména členů RR znáte z minulého složení. Jsou jimi:
za ČSSD Vít Calta, za Sakuru Stanislav Boloňský, za Zelené Michal
Přikryl, který je i nadále místopředsedou redakční rady, a jako předsedkyně redakční rady budu i v dalším období pracovat já.
Na mimořádné redakční radě, která řešila koncepci Odrazu pro nadcházející období, se její členové jednohlasně shodli, že prioritou je
ponechat otevřenost Odrazu širokému spektru názorů všech občanů.
Každý názor na dění ve městě je vítán, důležitá je i kritika, konstruktivní kritika. Osobní útoky a animozity do Odrazu nepatří. Ostatně
to jste dali, vy čtenáři, jasně najevo v anketě „Co chcete v Odrazu
číst“, která proběhla na jaře tohoto roku.
Snahou celé redakční rady bude případné osobní útoky a animozity
v časopise eliminovat. Pokud se na tom redakční rada shodne, požádá odpovědný redaktor autora o úpravu textu, mírnější, a především
konstruktivní kritiku. V případě, že autor odmítne, dá redakční rada
napadené straně 48 hodin na krátké vyjádření, které vyjde v témže
vydání. Naším cílem je, aby případný kritický názor napomohl problémy řešit, a ne aby jen šířil zlobu a naštvanost.
Vrátíme se také k výsledkům zmíněné ankety, aby Odraz skutečně
odrážel dění ve městě a přinášel vám to, co v něm chcete číst.
Je-li řeč o časových cyklech, pak nesmím opomenout, že ten nejčastěji uváděný kalendářní rok se nám pomalu chýlí ke konci. Proto mi
dovolte, abych vám popřála za sebe i novou redakční radu krásné
a pohodové vánoční svátky v kruhu vašich blízkých a do nového roku
hodně zdraví, štěstí a co nejvíce splněných přání a předsevzetí.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, od slibu
zastupitelů neuběhl ani měsíc,
ale nové vedení a noví radní již
čile pracují. Všem kolegům děkuji a doufám, že nám elán vydrží po celé čtyři roky.

Dětská skupina

Po zdlouhavém legislativním procesu byl
přijat zákon, který umožňuje vznik tzv. dětských skupin. Jedním dechem musím dodat,
že jsou díky přijetí tohoto zákona ohroženy
lesní školky, což by pro Roztoky znamenalo
velké nepříjemnosti. Pevně doufám, že vládní poslanci dostojí svých slibů a věc v průběhu příštího roku, kdy ještě lesní školky mohou fungovat, napraví.
Znamená to ovšem, že město může zřídit dětskou skupinu pro 24 dětí v areálu sokolovny
v tzv. likusáku. Kdy tuto dětskou skupinu otevřeme, nyní nechci slibovat (nevíme, jak dlouho bude trvat úprava prostor či jak dlouho budou trvat všechny povinné registrace). Jako
jistý cíl vidím otevření dětské skupiny od začátku příštího školního roku. Je potřeba počítat

s tím, že v dětské skupině bude vyšší „školkovné“ než v běžných školkách. Dle hrubých odhadů se tento poplatek bude moci pohybovat
přibližně kolem 3 tisíc Kč.

Další dobrá zpráva
pro Žalovské

Stavba kanalizace v ulicích Wolkerova, Na Valech a Pod Řivnáčem je v plném proudu.
Na nové ulice se mohou začít těšit i obyvatelé
ulic Mühlbergerova, Příčná a Pilařova. Podařilo se nám dohodnout s pěti vlastníky pozemků
pod těmito komunikacemi. Kupní smlouva by
měla být podepsána v následujících týdnech.
V roce 2015 připravíme projekt na celkovou
rekonstrukci (spíše výstavbu) těchto ulic. Samotná realizace stavby by měla proběhnout
v roce 2016. Bohužel se nepodaří hnout s vlastnickými vztahy pozemků v Krásného ulici,
o což se budeme nadále snažit.

Konec automatů v Roztokách

Na zastupitelstvo předkládám zákaz výherních
automatů a obdobných her na území celých
Roztok. Věřím, že tato vyhláška bude schvále-

ná. Její účinnost bude od 1. 1. 2015. Nelze ovšem zakázat všechny výherní automaty najednou. Ty, které mají dlouhodobé povolení, jež
bylo dříve uděleno městem či ministerstvem,
nemůžeme po dobu platného povolení zpětně
zakázat. V praxi to znamená, že v příštím roce
začne počet automatů klesat a od roku 2016 by
v Roztokách neměl být automat žádný. Tímto
opatřením sice přijdeme o přibližně jeden milion korun v rozpočtu, ale jsme přesvědčení, že
hodnota prevence patologického hráčství především mezi mladistvými a hodnota většího
klidu a bezpečí ve městě je vyšší.

Protipovodňová opatření

Jsem rád, že rada města schválila vypracování
projektu na realizaci protipovodňové ochrany
dolní části Roztok. Až budeme mít tento projekt, budeme moci žádat o nezbytné dotace,
bez nichž nejsme schopní tak velkou investici
zafinancovat.
S přáním krásného zbytku adventu a klidných Vánoc
Jan Jakob, starosta města Roztoky

Zpravodaj se vrací
Povolební vyjednávání se
dá předvídat ještě hůř než
hokejová liga. Ten letošní
hokej mi přinesl neuvolněnou hodnost a úkol plnit
roli zpravodaje z radních
a zastupitelských představení.
Měl bych zaujímat skutečně zpravodajský
přístup, jak velí pravidla poctivé novinařiny,
tedy konstatovat a nehodnotit. A neměl bych
vnášet politiku víc, než je nezbytně nutné.
Jsem rád, že se v Roztokách neujal nešvar
médií, a to i veřejnoprávních, kde si za každým jménem politika neodpustí poznamenat, odkud přišel. Jako kdyby ministr vnitra
Milan Chovanec „za ČSSD“ byl jiný než ministr vnitra Milan Chovanec. A pak si kdekdo stěžuje na politizaci veřejného života.
Ministr je přece ministrem vlády České republiky – a kam patří, to snad každý pozná
podle jeho činů.
Takže – ani v Odraze se ve zprávách z radnice
nedočtete, kdo koho do funkce nominoval,
a stejně tak se budeme držet i psaní bez titulů,
jak je ve slušném světě zvykem. Výjimku mají
jen dva Tomášové Novotní, aby se nám nepletli.
Tolik úvodem, a tím odkládám první osobu
čísla jednotného a budete pohříchu suše seznámeni s tím, o čem jednali radní na svém
prvním zasedání v nové sestavě.
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Sešli se už týden po ustavujícím zasedání nového zastupitelstva a jejich hlavním úkolem bylo
dokončit formální kroky související se zahájením nového volebního období, tedy především
jmenování komisí jako poradních orgánů rady.
Komisí máme sedm, většina je devítihlavých,
jen nově ustavená komise pro sport a redakční
rada Odrazu mají členů sedm. Seznamy najdete na internetových stránkách města, zde budou uvedeni jen předsedové.
Poradní orgán
rady města

Předseda

Komise stavební
a rozvoje města

Michal Hadraba

Komise školská

Dagmar Caislová

Komise sociální
a zdravotní

Marie Šlancarová

Komise kulturní

Mgr. Tomáš Novotný

Komise pro sport

Ing. Tomáš Novotný

Komise životního
prostředí

Tomáš Pařízek

Redakční rada Odrazu Eva Frindtová
Z dalších bodů programu stojí za zmínku návrh na zřízení modulární mateřské školy. Jednou z možností, jak zvýšit kapacitu roztockých mateřských škol, je náhrada současné
kontejnerové školy v Palackého ulici (za jejíž
užívání platíme ročně 300 tisíc korun) novou

školou pro 50 dětí. Stálo by to ovšem kolem
10 milionů korun, a tak se rada rozhodla pouze pro první krok – přípravu projektové dokumentace. Budeme tak připraveni pro případ,
že by Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo druhé kolo dotačního titulu.
Výsledky toho prvního, kam město adresovalo projekt mateřské školy v Žalově v zástavbě
Panenská II, měly být známy v září, ve skutečnosti komise pro výběr zasedá nad 557 (!)
podanými žádostmi teprve nyní, počátkem
prosince. Nebude-li vypsán dotační titul, bude
město nadále provozovat v Palackého ulici
současnou mateřskou školu.
Rada řešila také námitky investora vůči stavební
uzávěře v Tichém údolí, která trvá již od roku
2006. Zastupitelstvo města přijalo v minulém
volebním období regulační plán pro Tiché údolí,
který byl však rozhodnutím správního orgánu
zrušen. To na platnosti stavební uzávěry nic nemění, nicméně správní orgán stanovil trvání
stavební uzávěry nejpozději do 31. 12. 2016,
na základě předpokládané doby nutné pro zpracování a pořízení nového regulačního plánu.
Rada města přijala proto nyní novou stavební
uzávěru s časovým vymezením do konce roku
2016 a do té doby bude zpracován a přijat nový
regulační plán pro tuto lokalitu.
Jaroslav Huk, místostarosta

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Svoz bioodpadu v roce 2015
Svoz bioodpadu z biopopelnic z jednotlivých
nemovitostí ve městě se v minulosti jednoznačně osvědčil, je lidmi využíván a rovněž
novela zákona o odpadech takový postup
separace podporuje. Separací zeleného odpadu ze směsného ušetří město nemalé částky na skládečném, které se v případě bioodpadu neplatí. Svoz bioodpadu je součástí
schváleného plánu odpadového hospodářství města, a proto i v roce 2015 bude město
svoz bioodpadu z jednotlivých nemovitostí
rozšiřovat. Svoz může probíhat z každé nemovitosti, ke které se váže platba místního
poplatku za odpady. Je nutné, aby se nový

Úřad práce ČR

zájemce přihlásil ve stanoveném termínu
a koupil si na bioodpad vhodnou nádobu –
město ani technické služby nádoby neposkytují. Noví zájemci jsou automaticky zařazeni
do seznamu.
Noví zájemci o svoz biooodpadu však musí
v období od 2. ledna do 16. února 2015
doručit písemnou nebo elektronickou přihlášku s uvedením svého jména, data narození, adresy a telefonního čísla na OSRMŽP
Městského úřadu. Po shromáždění všech
přihlášek budeme se svozovou firmou jednat
o harmonogramu svozu a počtu svozových
dnů.

KONTAKTNÍ
PRACOVIŠTĚ
PRAHA-ZÁPAD

od 1. prosince 2014

přestěhováno na novou adresu:
DOBROVSKÉHO 1278/25, PRAHA 7-LETNÁ

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

Občané, kteří již tuto službu využívali v předchozích letech, se znovu přihlašovat nemusí!
Konkrétní svozové dny pro svoz bioodpadu
v roce 2015 budou zveřejněny v březnovém
čísle měsíčníku Odraz a na webových stránkách města. Svoz bude probíhat tak jako
v minulých letech v měsících duben až listopad se 14denním intervalem. Případné dotazy o svozu bioopadu vám rádi zodpovíme
na tel. č. 220 400 217, 220 400 262 nebo
220 400 264.
Ladislav Zeman, Odbor správy,
rozvoje města a životního prostředí MÚ Roztoky

Konzultační den pro občany města Roztok
s vedoucí oddělení důchodů OSSZ Praha-západ
pí Michaelou Průšovou
Odbor vnitřních a sociálních věcí MěÚ Roztoky oznamuje, že ve středu
dne 17. prosince 2014 v době od 8.00 do 12.00 hod. bude přítomna
v zasedací místnosti radnice paní Michaela Průšová, vedoucí oddělení
důchodů OSSZ Praha-západ. Paní Průšová bude připravena s Vámi konzultovat Vaše problémy a otázky týkající se důchodového zabezpečení.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
MÚ Roztoky
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Kam odkládat odstrojené vánoční stromky
Prosím, abyste „stromečkové“ kontejnery neVážení spoluobčané,
• U samoobsluhy (dříve) Blažek –
používali na odložení čehokoliv jiného, přidězkusíme se v nadcházející
v Havlíčkově ulici
lali byste tak práci pracovníkům technických
zimě vrátit k praxi, kdy
V
ulici
Obránců
míru,
na
křižovatce
•
služeb. Během Vánoc budou na standardních
bylo možno odložit váza panelovými domy – u paneláků
stanovištích přidány zvony a kontejnery
noční stromky do přistaV
Žalově
–
v
ulici
U
Hřiště
•
vených kontejnerů. Stromky patří do bioodpadu, proto prosím, abyste
je důkladně odstrojili a zbavili háčků. Technické služby pro jejich likvidaci přistaví
v pondělí 29. prosince tři kontejnery, a to

Kontejnery budou na těchto stanovištích
v období od 29. prosince 2014 do středy
14. ledna 2015.
Po tomto období můžete odkládat vánoční
stromky ve sběrném dvoře.

na separovaný odpad, využijte, prosím, je.
S díky za pochopení

Tomáš Novotný, místostarosta

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok
informovali o činnosti Městské policie Roztoky za období od 1. 11. 2014 do 27. 11. 2014.
Dne 1. 11. oznámen volně pobíhající pes
na Tyršově náměstí, zjištěn majitel tohoto
psa, pes mu vydán v pořádku, věc vyřešena
v blokovém řízení.
Dne 1. 11. ve schránce důvěry MP Roztoky
nalezen svazek tří klíčů FAB a 1 ks klíče
od vozidla Škoda Octavia, klíče uloženy
na MP.
Dne 4. 11. oznámeno poškození dvou
pneumatik u vozidla tov. zn. Škoda Superb,
zaparkovaného na Procházkově náměstí –
předáno PČR Libčice.
Dne 5. 11. oznámen agresivní cestující bez
platné jízdenky ve vlakové soupravě ČD
z Kralup do Prahy – zjištěna totožnost podezřelé osoby, totožnost předána vlakvedoucímu, který provede oznámení Drážnímu úřadu ČD porušení přepravního řádu
Dne 6. 11. v nočních hodinách na MP
oznámeno napadení na křižovatce ulic Legií
a Vraštilova, přivolána rychlá lékařská pomoc, zraněný převezen k ošetření, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.
Dne 7. 11. oznámeno napadení mezi příbuznými v domě v ulici 17. listopadu –
na místě již klid, věc kvalifikována a šetřena
jako podezření z přestupku proti občanskému soužití, věc si na místě převzala PČR.
Dne 8. 11. oznámeno poškození oplocení
pozemku zahradního domku v zahrádkářské
kolonii U jezu, věc kvalifikována a šetřena
jako podezření z přestupku proti majetku.
Dne 10. 11. oznámen nález průkazky PID
– uloženo na MP, zjištěna majitelka, majitelce
nalezená průkazka předána, majitel by chtěl
touto cestou poctivému nálezci poděkovat.
Dne 12. 11. v brzkých ranních hodinách
oznámena ležící osoba v ulici Kroupka
v místě před restaurací Tropic – zjištěno, že

•
•
•
•

•

•
•
•
•
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osoba je v silně podnapilém stavu, nezraněna, údajně měla být napadena v herně v ulici
Nádražní, věc si na místě převzala hlídka
PČR Libčice.
Dne 12. 11. v rámci hlídkové činnosti zjištěn na Tyršově náměstí volně pobíhající pes,
proveden odchyt tohoto psa, následující den
zjištěn majitel tohoto psa, majiteli pes předán
v pořádku, věc přestupku vyřešena v blokovém řízení.
Dne 12. 11. oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí – na místě
zjištěno, že podezřelá osoba pronesla pokladnou bez zaplacení láhev drahého šampaňského, u východu z prodejny byla zadržena pracovníky prodejny Albert, ke krádeži se
doznala, odcizené zboží vrátila, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku
proti majetku; dalším provedeným šetřením
zjištěno, že tato osoba je důvodně podezřelá
z krádeže zboží v prodejně Rossmann v Lidické ulici, podezřelá osoba předána PČR
Libčice.
Dne 16. 11. v pozdních nočních hodinách
oznámeni dva volně pobíhající psi v ulici
Jana Palacha – oba psi odchyceni, následujícího dne zjištěn majitel těchto psů, psi mu
vydáni v pořádku, věc přestupku vyřešena
v blokovém řízení.
Dne 19. 11. oznámeno odcizení zboží
v prodejně Albert – na místě zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny dala
zboží do batohu a prošla pokladnami, aniž by
toto zboží zaplatila, u východu z prodejny byla
zadržena ostrahou prodejny, ke krádeži se
doznala, odcizené zboží vrátila, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku.
Dne 20. 11. oznámeno napadení na pozemku domu v ulici Přemyslovská, ke kterému došlo den předtím ve večerních hodinách – zadokumentováno, šetřeno jako
podezření z přestupku proti občanskému
soužití.

•

•

•

•

•

• Dne 22. 11. oznámeno, že na Tyršově ná-

městí u zábradlí vedle autobusové zastávky
(směr Žalov) je opřené opuštěné kolo – toto
zajištěno a uloženo na MP, v následujících
dnech zjištěn majitel tohoto nalezeného kola,
který by chtěl touto cestou poctivému nálezci
poděkovat.
Dne 24. 11. oznámen požár v prostoru
bývalé spalovny v areálu firmy VÚAB Pharma – na místě hasiči, požár uhašen, na místo
vyšetřovatel od hasičů a PČR.
Dne 25. 11. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezeny doklady, vyrozuměn majitel
těchto dokladů, po vyrozumění zjistil, že
dosud nezjištěný pachatel se mu vloupal
do jeho zaparkovaného vozidla a odcizil
věci, mezi nimiž byly i nalezené doklady,
věc oznámena PČR Libčice, která si věc
na místě převzala jako podezření z přečinu
krádeže vloupáním, nalezené doklady vráceny majiteli.
Dne 25. 11. oznámen nález mobilního
telefonu BlackBerry na autobusové zastávce PID na Tyršově náměstí (směr Žalov),
zjištěn majitel tohoto mobilního telefonu,
majiteli mobilní telefon předán, majitel by
touto cestou chtěl poctivému nálezci poděkovat.
Dne 25. 11. oznámeno napadání mezi
cestujícími v autobusu PID v autobusové zastávce Přemyslovská – provedeným šetřením
zjištěno, že podezřelá osoba udeřila jiného
cestujícího pěstí do obličeje, ke zranění osob
nedošlo, na místo se dostavila hlídka PČR
Libčice, která si na místě věc převzala i s podezřelou osobou jako podezření z přečinu
výtržnictví.

•
•

•

•

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

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

ANKETA

Dotazník k bezpečnosti ve městě
Vyberte vždy jednu z nabízených možností (zakroužkujte číslo vpravo).
1. Cítíte se v ulicích a veřejných prostranstvích Roztok
bezpečně?

2. Za posledních pět let se podle Vás bezpečnost
v našem městě:

Určitě ano

1

Zlepšila

1

Spíše ano

2

Nezměnila se

2

Spíše ne

3

Zhoršila

3

Určitě ne

4

Nejsem tak dlouho v Roztokách

4

3. Nejrizikovější jsou podle Vás:

4. Kamerový systém podle Vás:

Střed města, frekventované ulice

1

Je užitečný, omezuje kriminalitu

1

Okrajové části města

2

Neškodí, ale není příliš účinný

2

Okolí hospod, restaurací

3

Je zbytečný, spíše obtěžuje občany

3

5. Víte, kde jsou v našem městě rozmístěny kamery?

6. V těch částech města, která sledují kamery, se cítíte:

Vím skoro o všech místech

1

Bezpečněji

1

Vím jen o některých místech

2

Stejně jako jinde

2

Nevím

3

Nevím, kde jsou kamery

3

7. Podpořil(a) byste návrh na rozšíření kamerového
systému?

8. Chtěl(a) byste, aby se kamery objevily také v blízkosti
Vašeho bydliště?

Určitě ano

1

Určitě ano

1

Spíše ano

2

Spíše ano

2

Spíše ne

3

Spíše ne

3

Určitě ne

4

Určitě ne

4

9. Měla by mít v Roztokách stálou služebnu Policie ČR?

10. Jste:

Ano

1

Muž

1

Ne

2

Žena

2

11. Jaký je Váš věk?

12. Jak dlouho žijete v Roztokách?

15-29 let

1

Do 4 let

1

30-44 let

2

5-14 let

2

45-59 let

3

15-29 let

3

60 a více let

4

30 let a více

4

Děkujeme Vám za vyplnění.
Vyplněný dotazník prosím vystřihněte a vhoďte do schránky na plotu městského úřadu.
Rovněž je možno dotazník vyplnit interaktivně na stránkách www.roztoky.cz v záložce Anketa.
ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

7

rozhovor měsíce

Marie Kšajtová
Víc než tři desítky let byla dramaturgyní večerníčků v České televizi. Spolupracovala na mnoha animovaných seriálech, například Káťa a Škubánek, Příběhy včelích medvídků nebo Jája a Pája a mnoha dalších. Napsala scénáře k několika seriálům podle literárních předloh (například Kubula a Kuba Kubikula, Bubáci a hastrmani, O skřítku Racochejlovi) i na vlastní náměty. Z knih pro děti uveďme alespoň tituly: Od Andulky
po žížalu (1994 a 2009), Panenka a auťáci (2012), Zápisník Norberta Borovičky (2001), Ze života rodiny Horáčkovy (1995 a 2004) nebo Dina
a tajemství starých tenisek (2011). V současné době píše komiksy pro časopis Báječná školka a další pohádkové příběhy.
Posledních deset let žije v Roztokách.

•

Jak se vystudovaná novinářka dostane
do České televize?
V roce 1968 se mi narodil syn a to byl důvod,
abych odešla z Květů a na čas se vyhnula
normalizační době. V roce 1971 tu byl další
kluk. A do Květů již jsem se nevrátila. Už
několik let jsem byla ve čtvrtletníku Umění
a řemesla, když mi zavolala kamarádka, jestli
bych nechtěla pracovat v televizním vysílání
pro děti. Šéfdramaturgyni Jarmile Turnovské
jsem tehdy předložila své reportáže, fejetony
a rozhovory. Na zkoušku jsem musela napsat
scénář pro Trojlístek, to byl pořad o dětských
knížkách. Uspěla jsem a stala jsem se dramaturgickou učednicí. Můj první seriál Byla
jednou koťata Ljuby Štíplové se ještě vysílá.

•

Jaké byly večerníčky v té době?
Přišla jsem tam v době, kdy už byla na světě
první série Rumcajse, Pohádky ovčí babičky
nebo loutkoví Broučci. Potom byla éra večerníčků Václava Čtvrtka – další příběhy Rumcajse, Maková panenka, Víla Amálka a seriály, které dodnes patří k oblíbeným
večerníčkům. Jeho éra večerníček podstatně
ovlivnila. Měl osobitý jazyk a styl.
Když jsem se před třemi lety připravovala
na Mezinárodní konferenci o Čtvrtkově díle
v Jičíně, našla jsem si na internetu diskusi
o jeho pohádkách, jeden z přispěvatelů například uvádí: „Kdo tehdy neznal Rumcajse,
jako by ani nebyl.“ Až podle televizních seriálů vznikly známé knížky.
V mé dramaturgii byly Čtvrtkovy Příhody
kocourka Damiána a Cesty formana Šejtročka. Později vznikaly další oblíbené seriály
už jiných autorů, například Maxipes Fík
a Bob a Bobek, králíci z klobouku a další.
Myslím, že titulů večerníčků jsou v České
televizi dnes přes tři stovky.

Portrét, foto Lucie Kšajtová
a ostatními tvůrci natočí obraz prvního dílu,
dramaturg se k jeho kvalitě vyjadřuje
a schvaluje jej. Je také u natáčení komentáře
s herci a konečně i u mixu, kde se míchá
obraz s komentářem, hudbou a zvuky. Potom
je teprve vedením díl schválený do vysílání.
A abych nezapomněla, v té době ještě dramaturg psal i texty pro televizní hlasatelky.
Navíc sleduje dětskou literaturu a i tam hledá
náměty pro seriály.
Dramaturg pracuje průběžně na několika
seriálech, které jsou v různých fázích přípravy nebo výroby. Takže se opravdu nenudí.
Když se práce nedaří, někdy si prožijete několik bezesných nocí.

•

Můžete srovnat tehdejší a dnešní televizní tvorbu pro děti?
Večerníček byl opravdový fenomén. Pracovali
pro něj naši nejlepší režiséři animované tvorby.

Animované filmy se většinou vyráběly v Krátkém filmu, kde se třeba několik let čekalo
na pana Bedřicha, Smetanu, Pojara a další.
Některé seriály se také nepovedly, tehdy museli
dostat práci všichni, i ti méně schopní.
Před televizi zasedala k večerníčkům celá
rodina, ulice se vyprazdňovaly. V té době
před sedmou hodinou utichaly i hlučné hospody. Večerníček jeden čas běžel na obou
programech, na prvním pro větší děti,
na druhém pro ty menší.
Když jsem přišla do vysílání, dávaly se i dovezené seriály – pes Filipes, Tom a Jerry,
různé disneyovky. To se možná moc neví –
část příběhů o Tomovi a Jerrym se kdysi natáčela v Praze ve studiu Bratři v triku.
Do Prahy tehdy přijel americký režisér Gene
Deitch, nositel Oscara. Tehdy nevěděl, kde
Praha leží, a když se dověděl, že je to v komunistickém Československu, chtěl tu pobýt
jen tři týdny. Zůstal, protože tady našel
schopné spolupracovníky. Oženil se tu
a v Praze žije už snad padesát let.
Za ředitele Iva Mathé se rozhodlo, že večerníček bude vysílat jen českou tvorbu. Ve své
době byla originální jako ostatně celá „česká
škola“ animovaného filmu, která mimo jiné
dávala důraz na výtvarné pojetí filmu.
Dnešní animovanou tvorbu pro děti samozřejmě sleduji. Vznikají dobré i horší seriály, ale
zatím se nestaly tak oblíbenými jako ty staré.
Navíc se pro dětská pásma stále víc titulů dováží ze zahraničí. Některé jsou dobré, některé se
mi nelíbí, zvlášť po výtvarné stránce.

• Československá televize byla před revo-

lucí cenzurovaná. Dopadala tahle skutečnost i na tvorbu večerníčků?

•

Jaká je úloha dramaturga a jak takový
večerníček vznikal?
Dramaturg stojí u vzniku pořadu od začátku
až do konce. V současné době je organizace
v TV trochu jiná. Dříve si dramaturg musel
najít autora a s ním na scénáři pracoval. Když
byl scénář schválený, podílel se na výběru
režiséra, výtvarníka a vypravěče. Režisér napsal technický obrázkový scénář a dramaturg jej schvaloval. Když režisér s animátory
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Byla jednou koťata – výtvarník Josef Váňa, režie Ladislav Čapek

ODRAZ
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rozhovor měsíce
Vánoční koledy – výtvarné zpracování a režie Šárka Váchová

Dneska se to zdá k neuvěření, ale večerníčky se skutečně kontrolovaly, jestli tam není
něco závadného. Z Karafiátových Broučků
se musely vystřihnout všechny modlitbičky. A často se nevysílaly, broučci se prý
podvolovali příliš svému osudu.
Když se vracel Brežněv z jakési zahraniční
cesty, musel se ze seriálu O hajném Robátkovi vynechat díl „Jak se pan Kotrč vrací
od sedmi moří“. Pan Kotrč byl záporná postava a nebylo možné připustit, aby si ho
někdo ztotožnil s Brežněvem. Snad si tehdy
vedení redakce myslelo, že by kvůli tomu
padl Sovětský svaz.
Na výročí 21. srpna se vždycky nasazoval
Rákosníček, protože byl neškodný. Ale když
Brežněv umřel, došlo i na Bohdalovou, protože v jednom dílu byl text: „Ty stará rachejtle, ty patříš do starýho železa!“
Na výročí Palacha zase nesměla být v pohádce žádná světýlka. Jednou z ÚV KSČ přišel
zákaz na Zvířátka pana Krbce, protože v nich
vystupoval duch Ruprecht, kterého se bál
Fojtíkův syn (Jan Fojtík byl vysoký funkcionář
na ÚV KSČ – pozn. red.).
A jednou nás tehdejší ředitelka televize nabádala, aby vznikl večerníček o Gagarinovi.
Zkrátka lehké to nebylo, ale všichni, co tam
tehdy byli, chtěli dělat dobré seriály pro večerníček.

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

Kubula a Kuba Kubikula
– výtvarné zpracování a režie Zdeněk Smetana

•

Píšete dnes jinak, než tomu bylo dřív?
Ty příběhy jsou stejné a princip také – musíte se umět vžít do dětského světa, žít ve světě
fantazie a nadsázky. Mám jenom více zkušeností, vím, jak příběh vystavět, aby byl zajímavý pro děti a často i pro rodiče, kteří dětem čtou. A člověk tam dává vždycky kus
sebe, svých dětí a vnuků.

•

Kdy jste v televizi skončila?
Pracovala jsem tam léta na smlouvy a ty
skončily před pěti lety. Bylo třeba dramaturgii večerníčku omladit. Do penze se mi nechtělo, měla jsem pocit, že už svou práci
umím dokonale. Ale dnes vím, že je to báječné, člověk je svobodnější, a když má své
zájmy, tak je to dobré. Taky si užívám krásnou přírodu v okolí Roztok a na chalupě,
tam, kde jsem se narodila. Mám v Roztokách také Verunku a Nelu, své dvě vnučky,
které mám ráda.

•

Jak jste se vlastně dostala do Roztok?
Léta jsme bydleli v Praze na Hanspaulce,
a když se syn oženil, nechala jsem mu byt
a hledala pro sebe menší bydlení. Volba padla na Roztoky. Už dřív jsem jezdívala do zámku na výstavy, v horních Roztokách jsem ale
nikdy nebyla. Přechod do cizího prostředí
pro mě nebyl snadný, ale zvykla jsem si. Na-

víc Roztoky jsou krásné zelené město, a když
mě tady cizí člověk poprvé pozdravil, věděla
jsem, že to je pravé město pro mne.
A také zde žil Lubomír Beneš, můj spolupracovník a kamarád, vynikající režisér Pata
a Mata a také oblíbeného večerníčku Jája
a Pája. A dalších animovaných filmů, za které byl oceněn i na zahraničních festivalech.
Ráda na něj vzpomínám. Byl to nesmírně
pracovitý člověk a erudovaný režisér, který
své práci obětoval téměř všechno. O vánočních svátcích na něj budu vzpomínat, stejně
jako na další lidí z tvůrců animovaných filmů, kteří už tady nejsou. Bohužel je jich čím
dál víc.

•

Ale určitě stále ještě píšete…
Ano, například komiksy pro časopis Báječná
školka. Nedávno mi prodloužili smlouvu na dalších pět let a to mě rozesmálo. To mi bude už
kolem osmdesáti a kdo ví… Ale už tolik nepíšu,
naopak hodně čtu. Jedna kamarádka mi předpověděla, že do rakve půjdu dost sečtělá.

•

Přeji vám, paní Kšajtová, ať toho ještě
hodně přečtete i napíšete.
Přejte mi, prosím, raději hodně zdraví, které
přeji všem.
Vladimíra Drdová
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Revitalizace průmyslového areálu Nádražní 23
aneb Náš vztah k urbanizované krajině
Ve dnech 10. září až 31. října 2014 se poněkud stranou pozornosti odehrála ve Středočeském muzeu v Roztokách zajímavá panelová expozice pod názvem „Jaké by to
bylo?“. Expozice prezentovala diplomovou
práci Ing. arch. Pavly Danešové, která ji
v letním semestru 2014 předložila v Ústavu
památkové péče Fakulty architektury
ČVUT pod vedením prof. Václava Girsy.
Práce se věnovala revitalizaci průmyslového
areálu Nádražní 23 v Roztokách u Prahy
a její hlavní otázkou bylo „Co by pro obyvatele Roztok ztráta identity tohoto místa
znamenala?“
Pod vedením prof. Václava Girsy, za jehož
osobou stojí nejen obnova ateliéru Zdenky
Braunerové, který je součástí expozic Středočeského muzea, ale také řada prestižních
cen, mezi něž v oboru patří ocenění Europa
Nostra, vznikla práce, která se snažila citlivě
najít cestu k revitalizaci Dolních Roztok.
Historii bývalého průmyslového areálu se
na stránkách Odrazu již dříve věnovala Renáta Kolářová, stejně jako vývoj této části
Roztok shrnují „Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ Karla Kuči.
Čím hlouběji se tak ponoříme do problematiky průmyslového areálu Nádražní 23,
vyvstává poměrně záhy patrná odpověď
na výše citovanou otázku.
Nádražní 23 je či vlastně nyní už byl jedním z nejstarších průmyslových areálů
v Roztokách. Jeho nejstarší část, která je
nyní bourána a jejíž zkázu sleduje většina
z nás denně z auta, autobusu či vlaku, je
ještě pozdně klasicistní zhruba z období let
1850 až 1860. Před zraky všech obyvatel
Roztok tak probíhá bezduchá likvidace
průmyslového dědictví, které dnes v moderním světě podléhá revitalizaci
a ve zdánlivě nevyužitelných prostorách
znovu ožívá komunitní život – rostou
umělecké ateliéry, dílny, byty, obchody,
výstavní sály a další. Vlastník zde propásl
svou šanci chytit dech s moderními trendy
urbánního vývoje a zatlačil zcela do pozadí
veškeré stopy historie, od které se však
nemůže zcela distancovat. Odstraněním
poslední cihly historických industriálních
budov se tak definitivně ztratí jak vzpomínka na významného amatérského archeologa
dr. Čeňka Rýznera, který zde pracoval jako
lékař, tak na úspěšnou podnikatelskou rodinu Wohanků, která koupí areálu v roce
1910 vytvořila historické pouto mezi Roz-
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tokami, Turskem a Úholičkami. Bohužel
ani na její odkaz vlastník nedokázal navázat.
Úvahu „Bourat, či obnovovat?“ nad záměrem neuvážené likvidace průmyslového
areálu Nádražní 23 na stránkách Odrazu
přinesl v roce 2012 Stanislav Boloňský.1
Úvaha obsahuje řadu zajímavých postřehů,
které mohly být již dříve podněty pro diskusi města s vlastníkem. Na místo konstruktivní diskuse jsme svědky toho, jak
město propáslo možnost vést dostatečně
silný dialog s vlastníkem, podložený nejen
studiemi, ale také jasně definovanými názory na svůj vlastní další urbánní rozvoj.
Záchrana nejcennějších částí areálu je nyní
už prakticky nemožná. I když práce absolventky ČVUT neměla širší popularitu, lze
na ní ukázat, jak je možné revitalizovat
průmyslový areál způsobem, který dokáže
najít konsenzus mezi různými zájmy, a to
včetně zájmu o zachování „industriálního
dědictví“. To je dnes vnímáno jako významná součást kulturního dědictví
a z opomíjené popelky se vyloupl motýl,
který dává šanci všem na hodnotné životní
prostředí.
Nádražní 23 byla skvělou příležitostí na vysoce kvalitní zapojení místa do infrastruktury města. Byť ještě není rozhodnuto o budoucí podobě zastavění plochy areálu,
neboť „Krajský úřad Středočeského kraje vyhověl odvolání města, sdružení Broukus
dollus a sdružení Architektura a krajina
a zrušil rozhodnutí stavebního úřadu ve věci
výstavby bytového souboru v Nádražní ulici“,2 je nezpochybnitelné, že kulturní hodnoty areálu již vlastník definitivně pohřbil
a s ní i živou část historie města Roztoky.
Přitom zde skutečně stačilo předchozí politické reprezentaci v minulém volebním období využít „vůdčí role politiky“, jak doporučuje aktuálně vydané kompendium
s podporou Evropské unie a ve spolupráci
odborníků na industriální dědictví z několika evropských zemí.3 Nově zvolená politická reprezentace by tak měla občanům
dokázat, že umí hájit jejich zájmy a že zvládne zmírnit dopady nevhodného přístupu
vlastníka k industriálnímu dědictví, potažmo k urbánní krajině a rázu města. Diplomová práce ukázala, že lze území řešit
s maximálním respektem ke všem jeho atributům i zájmům. Dnes již sice nepůjde
adaptovat pozdně klasicistní část areálu, jak

práce navrhla, přesto však může město navazovat na její další zajímavé podněty
ve prospěch rozšiřování veřejných služeb,
kultury, vzdělávacích zařízení, míst oddechu či prostoru s širokým uplatněním veřejné zeleně, a naopak eliminovat míru jeho
zastavění a tím snížit negativní dopady nejen pro území Dolních Roztok, ale v zásadě
pro celé území města.
Prvotní otázku „Co by pro obyvatele Roztok
ztráta identity tohoto místa znamenala?“
tak musíme nyní poněkud převést, neboť
místo svou identitu odstraňováním historických průmyslových budov de facto ztratí.
Zůstane jen matná vzpomínka, která se pak
natrvalo vytratí a budou ji dokumentovat
pouze staré plány a dobové fotografie. Otázku bychom proto měli položit ve smyslu
„Co znamená dané místo pro celkový kontext urbánního rozvoje města?“ – tím by se
nyní měli aktuálně zabývat všichni političtí
reprezentanti města a najít spolu s vlastníkem takové řešení, které odstraní rizika zátěže daného území.4 V době, kdy se řeší závažná otázka územní studie pro Dubečnici,
mělo by město o to více zvážit zadání územní studie pro toto dopravně i místně složité
území.
Kauza Nádražní 23 je jen jedním z mnoha
příkladů, které ukazují, s čím vším se musí
město v tomto období vypořádat a s jak
velkým rozmyslem je třeba pracovat
na územním plánu. V jeho intravilánu zůstává řada ploch, které lze označit za problematické a na nichž se může projevit náš
vztah k urbanizované krajině a cit k místu,
v němž žijeme. Není to jen navrhovaný bytový soubor v Nádražní a zmíněná zástavba
Dubečnice, ale mezi jinými situace kolem
investorských záměrů společnosti Weenen,
s.r.o. v oblasti Maxmiliánky v Tichém údolí, investiční záměr firmy Renova na zástavbu pozemků u křižovatky Lidické a Přemyslovské nebo studie společnosti Trigema
na zástavbu bývalého areálu Barumu
v Přemyslovské, která navrhuje další tři
objekty VTP kombinované s bytovými
domy.
Tyto a jiné závažné kauzy zůstávají z předchozího volebního období i nadále v agendě nově
zvolené politické reprezentace města, která by
teď měla dokázat svým přístupem, jak dalece
je schopna je řešit, a to především tak, aby
řešení bylo ve prospěch obyvatel, jejichž zájmy hájí. Strana zelených, která se i přes svůj
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volební úspěch dostala vůči koalici ve staronovém složení do opozice, tak bude i nadále usilovat o to, aby jednotlivá místa v Roztokách
„neztrácela svou identitu“ a aby každý takový
záměr byl transparentně diskutován.
Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D., umělecký
historik, zastupitelka města Roztoky za Stranu
zelených (www.szroztoky.cz) a členka Kulturní
komise města Roztoky
(Převzetí zapovězeno)
1 Stanislav Boloňský, Bourat, či obnovovat?. In: Odraz 3, 2012, s. 16.
2 Stanislav Boloňský, O čem jednala městská rada v říjnu. In: Odraz
11, 2014, s. 5.
3 Helmuth Albrecht – Daniela Walther (ed.), Shift-X 14: Compendium
on effective industrial heritage management structures and options
for their interregional transfer. Freiberg 2014. ISBN 978-3-93451228-3. Ke stažení viz http://tu-freiberg.de/sites/default/files/media/
technikgeschichte-und-industriearchaeologie-3412/Sonstiges/
shift-x-online.pdf
4 Za všechny z mnoha dřívějších apelů ke kontextuálnímu vnímání
území například Michal Hadraba, A zase ta prokletá Nádražní. In:
Odraz 3, 2014, s. 18.

Nestyďme se
V Roztokách bývalo dobrým
zvykem uvádět na stránkách
města u složení výborů a komisí i to, kdo tam toho kterého člověka vyslal. Není to
poprvé, kdy tento údaj na
stránkách města chybí. Nebyl tam ani minulé
volební období. Přičítal jsem to tehdy tomu, že
městu vládl nezkušený starosta a k ruce měl
nezkušenou tajemnici. Dnes městu vládne
zkušený starosta a k ruce má zkušeného tajemníka. A tyto údaje tam chybí znovu. Setkal
jsem se i s názorem, že si rada města může
a má do komisí najmenovat své vlastní „odborníky“, kteří jí všechno odkývají. Jsem rád,
že tomu tak v Roztokách není. Je to i v zájmu
města. Komise jsou, pravda, jen poradním
orgánem a rada města má právo rozhodnout
i proti jejich názoru. Zastoupení v komisích

Milí voliči, je po volbách,
vlezte nám na záda
Tak takhle nějak museli uvažovat „přátelé“ z roztocké ČSSD. Voliči, a to
zejména ta část z nich, která se rozhodla věnovat jim svůj hlas, je jako
obvykle okamžitě po volbách přestali zajímat. Co na tom, že voliči
rozhodli, koho si v zastupitelstvu města přejí a koho pro změnu nikoli.
Zvolili kandidáta, kterému logicky vzato věří, a dali mu tolik důvěry, že
ho posunuli ze čtvrtého místa kandidátky na místo první. To si ovšem
dovolili opravdu přespříliš, od toho tu přece nejsou. Strana, respektive
její představitelé, přece nejlépe vědí, kdo ji má zastupovat. Nějaký voličský názor, kdo by se o něj zajímal… Ještě že jsou k dispozici zákulisní tahy a tlaky, jak výsledky voleb opravit podle jejich představ.
Ono by mi to v zásadě mohlo být jedno, tuto stranu jsem nevolil ani
jednoho ze zainteresovaných pánů osobně neznám a v souladu s pořekadlem o jedné vlaštovičce, která jaro nedělá, věřím, že jeden zastupitel toho taky moc nenadělá.
Jenomže zároveň vím, že by to nemělo být jedno nikomu, a zejména
ne těm, kteří svými hlasy o něčem svobodně a demokraticky rozhodli, a hele, ono je to najednou úplně jinak. Právě to, co zde ČSSD
předvedla, má za následek, že se mnoho lidí ptá: „Jsou ty volby vůbec
k něčemu? Má vůbec cenu k volbám chodit?“
Rozhodně má, a hlavně má cenu si pamatovat, jak se kdo k výsledkům
voleb staví, jak respektuje vůli voličů, jak dává najevo svou úctu k nim.
Opravdu dovolíme, aby nám zase vládli ti, kteří žijí v naprostém bludu, že
moudrá strana ví lépe než nemoudrý občan, kdo je pro něj nejlepší? Pamatujme si to, až zase budeme řešit, zda k té urně jít a jaké jméno do ní
vhodit. A zdaleka se to netýká jen voleb komunálních…
Petr Rada

zrcadlící výsledky voleb ale garantuje širší
spektrum názorů. Názor opoziční tedy nemusí být vyslyšen, ale je vyslechnut. Komise totiž
mají, na rozdíl od zastupitelstva, mnohem větší čas na diskusi, a to mezi lidmi, kteří dané
problematice rozumí. A členové komise
za opoziční stranu tu mají šanci ostatní členy
komise přesvědčit o tom, že jejich názor je
lepší. A to, koho do které komise či výboru ta
která strana delegovala, je i její vizitkou. Některé nominace do komisí jsou navíc letos tak
zajímavé, že by si na své přišli a doufám, že
přece jen přijdou, i milovníci spikleneckých
teorií. My se za své zástupce v komisích nestydíme a naši zástupci v komisích se nestydí
za to, kdo je tam vyslal.
http://www.cssdroztoky.wbs.cz/Nasi-lide.html
Vít Calta, člen RR Odrazu za ČSSD

SPECIALISTA ZÁKAZNICKÉHO ODDĚLENÍ
Společnost FINFAST s.r.o. poskytující finanční služby fyzickým
osobám, hledá do svého týmu aktivního a komunikativního
kolegu/kolegyni .
Požadujeme:
• vysokoškolské, nebo středoškolské vzdělání
• samostatnost a iniciativu při řešení problémů
• flexibilitu, dobré komunikační a organizační schopnosti
• dobrá uživatelská znalost práce na PC
(Word, Excel, Outlook, internet)
• schopnost učit se, rychlá adaptace
• pozitivní přístup a spolehlivost
• čistý trestní rejstřík
Nabízíme:
• důležitou a zodpovědnou pozici
• možnost profesního a osobního rozvoje
• zaměstnání v přátelském mladém kolektivu
• lokalita pracoviště: Roztoky u Prahy
• vhodné i pro absolventy
Pracovní náplň:
• posuzování platební schopnosti klientů
• kontrola klientské dokumentace
• komunikace s klienty a s veřejnými institucemi
• administrativa
• řešení požadavků klientů
Nejedná se o prodej ani nabízení finančních produktů!
Možný nástup: ihned.
Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete prosím
strukturovaný životopis s telefonickým
kontaktem na níže uvedenou e-mailovou adresu:
svobodova@fastfin.cz

Pro chystanou rekapitulaci roku 2014 v lednovém čísle Odrazu prosíme místní organizace, aby nám do 28. 12. 2014
poslaly na adresu odraz@roztoky.cz krátkou odpověď (do 300 znaků) na otázku:

Co vaší organizaci přinesl rok 2014?
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Děkujeme za spolupráci.
redakce
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Z HISTORIE OBCE

Jak se volilo v Roztokách před 150 lety
Podzimní volby do zastupitelstva našeho města jsou
za námi, tak se můžeme
ohlédnout trochu do minulosti.
Pro nezasvěceného čtenáře
bude možná překvapivé, že
i před 150 lety se volilo do obecního zastupitelstva (výboru) podobným způsobem jako
v dnešní době, byť s určitými odlišnostmi.
Ústavou z března roku 1849 a prozatímním
obecním zákonem byly zřízeny politické
obce v rozsahu dosavadních obcí katastrálních. Počátkem 60. let 19. století byla provedena reforma státní správy, 16. dubna 1864
bylo vydáno obecní zřízení a volební řád,
čímž byla fakticky založena moderní samospráva obcí. Bylo třeba stanoveno, že všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná, což platí dodnes. V roce 1867 pak byla
přijata tzv. Prosincová ústava. Rakousko-uherská monarchie se tak pozvolna měnila
v relativně moderní stát s demokratickými
prvky.
Základní odlišností voleb do obecních zastupitelstev bylo, že volební právo měli všichni
plátci daní v konkrétní obci starší 21 let, aniž
by zde museli trvale bydlet. Díky tomu
v Roztokách volili (a byli i voleni) i příslušníci rodiny Braunerovy, přestože zde měli jen
letní sídlo v tzv. Malém mlýně čp. 5. Naopak
ten, kdo měl dluh na dani, byl z volebního
práva vyloučen. Mimo jiné to ovšem znamenalo, že nemajetná chudina nemohla volit.
Velmi podobná dnešní praxi byla volba představenstva obce, tj. starosty a radních, které
nebylo voleno přímo, ale nepřímo – dvoukolově jako dnes. Po zvolení zastupitelů (tehdy
členů obecního výboru) byli z jejich středu
s odstupem několika týdnů, kdy se „vašnostové“ museli nejprve poradit, voleni radní
a starosta stejně jako dnes.
Před 150 lety ještě Roztoky a Žalov tvořily
jednu politickou obec, teprve v roce 1867
došlo k jejich opětovnému rozdělení, které
trvalo až do roku 1960. Přestože Roztoky
byly lidnatější než Žalov a měly dvojnásobnou výměru katastru, ve vedení spojené obce
si Žalovští drželi silné pozice. Mohlo by se
říci, že zastoupení bylo téměř paritní.
Protokoly o volbě obecního výboru a představenstva se zachovaly až od roku 1864.
Z dalších listinných pramenů však zjišťujeme, že v letech 1861–1863 byl starostou spojených obcí Roztok a Žalova Václav Srb ze
žalovského statku čp. 1. I další předáci obce
Josef Srb a Karel Soukup pocházeli za Žalova. Vyhlášku o konání voleb do obecního
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výboru v roce 1864 však podepisuje jako
starosta spojených obcí Waclav (Václav) Urban. O Václavu Urbanovi nic bližšího nevíme, jen to, že v následujících volbách byl
znovu zvolen zastupitelem i radním.
Josef Srb je ještě uváděn v některých pramenech jako rychtář, ale byl vlastně na mnoho
let posledním starostou spojených obcí Roztok a Žalova. Byl zřejmě synem předchozího
starosty Václava Srba, neboť bydlel též v čp. 1
v Žalově, kde měl posléze Václav Srb výminek. Jeho působení v čele obce skončilo neslavně vyšetřováním a trestním oznámením
pro zpronevěru obecních financí. Zdá se, že
i problematické působení žalovských statkářů v čele spojené obce vedlo roztocké předáky k rozhodnutí o odloučení. Žádost podali
4. prosince 1865 a vyhověno jim bylo v únoru 1867, kdy byl vydán příslušný dekret potvrzující „vyloučení osady Roztok z dosavadního svazku obecního a ustanovení jí za obec
místní o sobě“. Ale nepředbíhejme.
Dne 17. července 1864 proběhla volba, které
se zúčastnilo „116 údů práva voličského majících“. Roztoky měly v té době asi 680 obyvatel (stav v roce 1854). Omezený počet volitelů je dán tím, že volební právo měli jen plátci
daní v obci starší 21 let. Nemuseli zde mít ani
trvalý pobyt, v Roztokách proto volila řada
„vilařů“ z Prahy. Zachovala se zajímavá poznámka ve voličském seznamu u budoucího
dlouholetého starosty Vošáhlíka: „Rok neplatí daně!“, což byla překážka volebního práva.
To ale nezabránilo tomu, aby byl zvolen
za radního obce, když při volbě starosty prohrál o jediný hlas s Josefem Srbem. Tento
paradox je dnes již obtížné vysvětlit.

Zvoleno bylo „12 údů skutečných a 6 náhradníků“, píše se v protokolu. Zastupitelem byl
zvolen i místní farář František Viktorin. Stalo
se pak pravidlem, že prakticky při každé
volbě zastupitelstva uspěl i katolický farář.
Dne 7. září 1864 pak proběhla volba představenstva obce ze zvolených zastupitelů. Starostou byl s těsnou převahou zvolen Josef Srb,
statkář z č. 1 v Žalově, když porazil Matěje Vošáhlíka z čp. 25 v Roztokách. Ten byl zvolen
1. radním, 2. radním předchozí starosta Václav
Urban a 3. radním Antonín Klacák ze Žalova.
O J. Srbovi víme, že stál v čele obce v pohnutém roce 1866, kdy došlo k prusko-rakouské
válce. Po jejím skončení byl v Roztokách (podobně jako v dalších obcích v okolí Prahy)
ubytován pruský kontingent. Kronika zaznamenala dobré vztahy vojáků s místními, kteří
dokonce „Prajzům“ uspořádali tancovačku
s muzikou. V té době byla také rekonstruována obecní sýpka Na Ovčíně na farní kostel.
Současně zesílily odstředivé tendence ve spojené obci Roztoky-Žalov, které vyústily v administrativní rozdělení.
Z listinných dokumentů okresu Smíchovského a Zemského okresního soudu vyplývá, že
předchozí starostové Václav a Josef Srbovi zadrželi v letech 1861–3 a 1864 část obecních
financí, když vybrali daně, přirážky, poplatky
a nájemné za pozemky, ale peníze neodvedli
do obecní pokladny. Po rozdělení na dvě obce
vyvolaly Roztoky arbitráž, která prokázala
vinu těchto funkcionářů a bylo uloženo žalovskému obecnímu výboru dluh Roztokám
uhradit. Žalovský starosta Václav Skrčený
však odpovědnost obce odmítl a směroval ji
výhradně k V. a J. Srbovým. Šlo celkem o asi
185 zlatých. Celková pohledávka vůči Žalovu
však byla nakonec vyčíslena na 317 zlatých
a 14 krejcarů, neboť dluh byl i v dalších aktivech, např. v chudinském fondu.
V roce 1867 došlo k administrativnímu rozdělení Roztok a Žalova. Žalov zůstal ve vztahu k Roztokám obcí přifařenou a přiškolenou. Roztoky naopak neměly vlastní hřbitov.
Prvním starostou samostatných Roztok byl
zvolen v roce 1867 vlastník roztockého gruntu
čp. 25 Matěj Vošáhlík (22. 8. 1827–10. 6. 1911),
a to na tříleté funkční období do roku 1870.
Zřejmě byl coby první radní také administrátorem Roztok po obnovení samostatnosti
v mezidobí do konání voleb. Prvním žalovským starostou se stal pravděpodobně (protokoly se nezachovaly) Václav Skrčený.
Stanislav Boloňský,
(z připravované publikace
Roztoky očima staletí, 2. díl)

Matěj Vošáhlík (1827-1911)
Foto: archiv autora
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Krášlení Levého Hradce
hřbitova zbourat a prostor otevřít, ale i tak
zůstane stát dost těch, po kterých se nově
vysázený břečťan bude moci radostně plazit.
Když už píšu o Levém Hradci, rád uvedu, že
naši památku navštívilo v roce 2014 celkem
1141 spokojených návštěvníků. Ti si radostně
prohlíželi kostel a hřbitov a zakupovali turistické známky, pohledy, turistické vizitky a ke konci sezony se kochali i z výhledu na řeku, který
v jednom místě nově upravily naše Technické
služby. Na jaře se návštěvníci hřbitova dočkají
i nově vydlážděného vstupu na nový hřbitov
a nové omítky na vstupní barokní brance.

23. listopadu, zrovna v den svátku sv. Klimenta, vysadili Jitka a Marcel Ramdanovi
spolu s dětmi ze 4. B a paní učitelkou Mošnerovou přísavník a břečťan u několika zdí
na vnější straně hřbitova na Levém Hradci.
Je to zdánlivá drobnost, ale i tak chci poděkovat. Ramdanovi jsou (skoro) všude, kde se
děje něco milého a užitečného pro obec,
a fakt, že se do sázení popínavých rostlin,
které za pár let některá pustá místa poněkud
zkrášlí, zapojila i školní droboť, je víc než
sympatický.
Věřím, že se nám v rámci postupného výkupu pozemku na Hradci podaří časem část
dosud privátních starých zdí vedle nového

Tomáš Novotný

Den otevřených dveří ve Vědeckotechnickém parku
Dny otevřených dveří, které proběhly
ve dnech 21.–23. 10. a 29.–30. 10. 2014, uspořádala společnost VTP Roztoky a.s. ve spolupráci s Centrem vozidel udržitelné mobility
(www.cvum.cz), které spadá pod Fakultu
strojní ČVUT v Praze. Počet osob na tuto akci
byl z bezpečnostních důvodů omezen na 15
na jednu denní skupinu. I přes toto omezení
byl o akci velký zájem a ze 75 volných míst
jich bylo obsazeno 51.
Společnost VTP Roztoky a.s. má 4 zaměstnance, kteří se starají o chod budovy a spokojenost nájemců, jako je třeba Fakulta strojní
ČVUT, Eaton Elektrotechnika, TÜV SÜD
Czech a v neposlední řadě Inovacentrum
ČVUT. Prozatím je tedy v budově téměř 100
lidí, kteří se věnují aplikovanému výzkumu
a vývoji se širokým spektrem podpůrných
služeb poskytovaných provozovatelem parku.
Budova VTP je tvořena jedním suterénním
a čtyřmi nadzemními patry. V suterénu je

technické zázemí pro provoz budovy a laboratoří. V prvním a druhém patře je v současné době převážná část VTP připravena pro
výzkum spalovacích motorů, vozidel, převodovek, elektrických přenosů a hybridů, palivových článků a rychloběžných strojů. Zbylá
dvě poslední patra jsou vybavena jako kancelářské prostory.
Provoz budovy je pro okolí naprosto neškodný. Šíření hluku z laboratoří je díky konstrukční technologii, takzvanému „domu
v domě“, eliminováno a hluk je zcela uzavřen
v laboratořích. V laboratořích, kde jsou pro
zkoušení motorů využívány pohonné hmoty,
je několik detekčních systémů pro zamezení
vzniku požáru. Pokud by však k požáru
v motorových laboratořích přece jen došlo,
pak je zde samočinné hasicí zařízení, které je
schopné případný požár do 1,5 minuty uhasit. Zásoba pohonných hmot je v dvouplášťové nádrži, kde je hlídán případný pokles tla-

ku a sebemenší rozdíl oproti standardnímu
tlaku toto palivové hospodářství okamžitě
odstaví z provozu. Vše je tedy dokonale hlídáno a pravidelně se provádějí všechny
servisní činnosti a revizní kontroly.
Budova taky zachycuje dešťovou vodu, a to jak
z celé plochy střechy objektu, tak i z asfaltových
ploch a všech parkovacích stání v areálu VTP.
Voda je následně využívána, ta, která se zachytí
na střeše budovy, je následně používána na
splachování na toaletách v celém objektu. Dešťová voda z asfaltu a parkovacích stání je sváděna do velké retenční nádrže a slouží pro Hasičský záchranný sbor pro případ požáru.
Exkurze zaznamenaly u návštěvníků velký
úspěch a s ohledem na to plánuje společnost
VTP Roztoky a.s. opět ve spolupráci s Centrem vozidel udržitelné mobility další akce
nejen pro místní obyvatele.
Petra Hollá

Česká hlavička z Roztok
V Brně byly koncem října oficiálně
oznámeny výsledky soutěže České
hlavičky 2014. Cílem soutěže, která
probíhá každoročně již od roku
2007, je nacházet a podporovat mladé vědecké talenty.
Odborná porota složená z významných vědců z univerzit a Akademie
věd ČR vybrala v pěti kategoriích
celkem devět nejlepších prací středoškolských studentů. Jedním z vítězů byla i Alena Budinská z Roztok, která získala ocenění za práci v oblasti zkoumání moderních způsobů výroby chirálních léčiv. Účinek léčiv
závisí z velké části na jejich struktuře, jelikož právě ta určuje způsob

14

a míru působení v našem těle. Důležitou roli zde hraje právě chiralita –
vlastnost, díky které se může látka se stejným chemickým složením vyskytovat ve dvou různých formách (isomerech) lišících se pouze svým
uspořádáním v prostoru. Lze si to představit na příkladu našich rukou,
levé a pravé. Na první pohled jsou obě stejné, nicméně levou rukavici
na pravé ruce nosit nelze. Velmi podobně to funguje i s léčivy. Jejich
struktura musí být taková, aby přesně zapadla na své místo v lidském
organismu a nemohla reagovat jiným způsobem. Při běžných výrobních
postupech vznikají při chemické reakci oba typy molekul v poměru
50 : 50, nový postup, který Alena zkoumala, umožňuje výtěžnost té správné molekuly až 90 : 10, což by v budoucnu mohlo zlevnit výrobu léků.
Blahopřejeme k úspěchu.
Jaroslav Drda s využitím podkladů z www.ceskahlava.cz
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Vážení spoluobčané a klienti,
kolektiv zaměstnanců a vedení hotelu Academic si Vám dovoluje
touto cestou popřát krásné a poklidné prožití vánočních svátků
a všechno nejlepší do nového roku 2015.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na Vás i v novém roce.

VÁNOČNÍ TAKE AWAY

Hotel Academic by Vám rád v předvánočním shonu ušetřil čas
potřebný k nákupům, či přípravě slavnostní tabule, a proto Vám
nabízíme pomoc formou „Vánočního Take Away“. Podle Vašeho
výběru Vám připravíme polévku, salát, pomazánku, maso
či cukroví, které si pak před vánočními svátky vyzvednete
v hotelu, nebo si je necháte za příplatek dopravit až domů.
Všechny nabízené pokrmy jsou vyrobeny z prvotřídních surovin
a pocházejí od prověřených dodavatelů.
Objednávky přijímáme do 17/12/2014 osobně na hotelové
recepci, na e-mailu info@academic.cz a nebo telefonicky na čísle
242 448 111. Vaše objednávka bude připravena k vyzvednutí
v období od 21. do 24. 12. 2014 na recepci hotelu. Platbu
provedete rovněž v hotelové recepci buď hotově, nebo kreditní
kartou. Dřívější vyzvednutí (kromě masa) je možné po domluvě.
Rozvoz v Roztokách u Prahy 50 Kč, rozvoz po Praze 260 Kč.

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ MENU

Adventní a vánoční menu pro vás servírujeme každý večer
v období 14. 12. – 26. 12. 2014
Domácí kančí paštika s brusinkami a bagetkou .......... 65,-Kč
Staročeská rybí polévka se smaženou žemlí ............... 49,-Kč

EA
Polévky
250 ml
250 ml

WAY

2014

Tradiční vánoční polévka z třeboňského kapra
Domácí bramborová polévka

35 Kč
30 Kč

Studená kuchyně
1000 g
Tradiční bramborový salát z čerstvé zeleniny
250 g
Lehký bramborový salát s jogurtem
250 g
Domácí česneková pomazánka

149 Kč
55 Kč
70 Kč

Maso v syrovém stavu
1000 g
Filety z kapra s kůží (bez páteře)
1000 g
Kapr obalovaný připravený ke smažení
1000 g
Bílé vinné klobásy točené na špejli 1
1000 g
Norský losos naložený v olivovém oleji
1000 g
Hovězí rib-eye – vysoký roštěnec naložený v bylinkách

299 Kč
250 Kč
180 Kč
410 Kč
580 Kč

Dezerty
1000 g
10 porcí

390 Kč
180 Kč

Vánoční cukroví - domácí
Višňovo–jablečný štrúdl s vlašskými ořechy

Varianta 1. - Filírovaná krůtí prsa na rozmarýnu s dýňovým pyré a kaštanovou omáčkou .......... 190,-Kč
Varianta 2. - Tradiční smažený kapr, bramborový salát .................................................................. 165,-Kč
Pečená hruška v portském víně, vanilková zmrzlina ....................................................................... 59,-Kč
Vánoční punč 0,2l .............................................................................................................................. 39,-Kč
Celé menu 1 ............ 350,-Kč
Celé menu 2 ............ 290,-Kč

SILVESTR – NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

Zveme vás na tradiční Novoroční ohňostroj, který pořádáme ve spolupráci a s podporou města Roztoky.
Odpálíme to 1.1.2015 v 00:15 ze střechy hotelu, proto vás čekáme na náměstí, kde se můžete těšit na něco malého na zahřátí nebo jen na chuť.

Academic Hotel & Congress Centre a.s.

www.academic.cz
+ 420 242 448 111

Tyršovo náměstí 2222
252 63 Roztoky u Prahy
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VÁNOČNÍ STROMKY
přímo od pěstitele

Velký výběr stromků
27. 11. – 24. 12. 2014
Denně 7–19 hod
Rýznerova 3/24

ÚNĚTICE

tel.: 224 319 917

Největší výběr v Praze a okolí

ŽIVOT V OBCI
Klub důchodců, Havlíčkova ulice

Předvánoční posezení s harmonikou Miládky Šedivé

společné zpívání a povídání o Vánocích a vánočních přípravách
čtvrtek 18. prosince 2014, 4–16 hodin
Přijďte se na chvíli uprostřed vánočního shonu zastavit a posedět. Zazpívat si nejenom koledy
a zavzpomínat, jaké byly Vánoce dřív a jaké jsou dnes. Popovídat si a pochlubit se třeba
i nějakým zaručeným rodinným receptem na vánoční jídlo nebo cukroví, a především
receptem na dobrou náladu. Recepty společně vyhodnotíme a všechny vítěze odměníme
drobným dárkem.
Srdečně zveme stálé návštěvníky našeho Klubu, ale také zveme mezi sebe nové přátele.
Přijďte mezi nás, vždyť Vánoce, to je čas nového setkávání a nových přátelství.
Helena Manhartová a Helena Faltová

MUDr. Blanka Jugasová
praktická lékařka
a internistka
oznamuje zahájení činnosti
na adrese:
Jungmannova 255, Roztoky

Ordinační hodiny:
Pondělí 7.30–12,
Úterý 8–12,
Středa 7.30–12,
Čtvrtek 12–18
(16–18 objednaní pacienti),
Pátek 7.30–12
tel. 220 911 758, mobil 605 901 417

Pouť důvěry – Evropské setkání mladých
v Praze na přelomu roku 2014 a 2015
S odkazem na informace v minulém čísle
Odrazu bychom tentokrát rádi přiblížili evropské setkání a přípravy na něj trochu konkrétněji. Pevně věříme, že necelý měsíc před
vypuknutím této významné události se již
dostalo do povědomí obyvatel Roztok natolik,
že není třeba jej zdlouhavě představovat. Jen
pro jistotu uvádíme několik základních údajů.
Setkání se uskuteční v Praze od 29. prosince
2014 do 2. ledna 2015, přičemž se jej zúčastní
desetitisíce mladých lidí ve věku 17–35 let ze
všech koutů Evropy. Setkání je připravováno
komunitou Taizé sídlící ve Francii na pozvání
církví zastoupených v Praze a ve spolupráci
s nejrůznějšími místními křesťanskými společenstvími i dalšími obyvateli Prahy a jejího
okolí. Náplní je setkávání, sdílení, solidarita
a modlitba, to vše prostřednictvím bohatého
programu v Praze a okolí.
Účastníci se budou třikrát denně setkávat spolu
s bratry při společné modlitbě v 8.30 hod. v hostitelských společenstvích, v poledne v chrámech
v centru Prahy a večer na výstavišti v Letňanech.
Dále jsou pro ně připraveny workshopy s biblickou a duchovní tematikou, tematikou sociální
angažovanosti, Evropy, hudby, umění, dějin
Prahy apod. Silvestrovský večer bude věnován
modlitbě za mír a společné oslavě příchodu
nového roku v podobě „festivalu národů“
v místních základních školách.
Všichni obyvatelé Prahy a okolí se mohou
zúčastnit bez ohledu na věk všech částí programu, aniž by potřebovali vstupenku nebo se
museli předem hlásit. Jedním z nejhezčích
způsobů, jak se k setkání připojit, je přijmout
mladé lidi u sebe doma. Vřelé přijetí je mnohem důležitější než luxus, účastníci si přivezou spacáky a karimatky, postačí jim proto
trochu prostoru k přespání a jednoduchá sní-
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daně. 1. ledna je pak možné své hosty pozvat
na oběd.
Mladí lidé stráví čtyři dopoledne setkáváním
se v hostitelském společenství, které je nejblíže
jejich ubytování. Po ranní modlitbě se budou
konat setkání s místními lidmi, kteří se angažují v různých projektech ve svém okolí, a sdílení v mezinárodních diskusních skupinkách.
Pro nás, kteří žijeme v Roztokách, je toto setkání obrovskou příležitostí nejen k poznání lidí
přijíždějících z různých evropských zemí, ale
především ke sblížení a navázání kontaktů
mezi námi navzájem. Každý se může zapojit,
a přispět tak k hladkému průběhu příprav i samotného setkání. Stále nám ještě zbývá najít
ubytování pro 150 účastníků (celkem ze 300
mladých lidí, kteří budou ubytováni v Roztokách). Přijmout u sebe doma cizince je výzva,

ale pojďme společně tuto
výzvu překonat, otevřme
své domovy a nabídněme mladým poutníkům
skutečnou pohostinnost!
Podrobné informace, detailní program a kontakty jsou k nalezení na adrese:
www.facebook.com/TaizeRoztoky
a www.taizepraha.cz.
Jakékoli dotazy, náměty, připomínky a rady
je možné směřovat na e-mailovou adresu
jitka_paskova@yahoo.co.uk,
tyna.jelen@gmail.com,
Jitka Pašková mob. 777 688 619.
Za vaši pomoc děkuje přípravný tým pro organizaci setkání v Roztokách.
Jitka Pašková
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Bohoslužby o Vánocích 2014 Římskokatolická farnost
Pátek 2. 1. 18.00 Roztoky Slavnost Zjevení Páně
• Štědrý den, středa 24. 12.
• Svátek Svaté Rodiny, sobota 27. 12.
15.30 Roztoky Štědrovečerní mše svatá,
16.00 Noutonice Štědrovečerní bohoslužba slova,
20.00 Tursko Štědrovečerní mše svatá,
24.00 Budeč Půlnoční mše svatá,
24.00 Únětice Půlnoční mše svatá
Slavnost Narození Páně, čtvrtek 25. 12.
8.30 Únětice,
8.30 Tursko,
10.15 Roztoky,
16.00 Libčice
Svátek sv. Štěpána, pátek 26. 12.
8.30 Únětice
10.15 Levý Hradec

•
•

14.00 Levý Hradec,
16.00 Noutonice
Neděle 28. 12.
8.30 Únětice,
8.30 Tursko,
10.15 Roztoky
17.30 Libčice
Poslední den občanského roku
Středa 31. 12. 18.00 Levý Hradec Mše svatá
a Te Deum s požehnáním
Čtvrtek 1. 1.
8.30 Únětice,
10.00 Roztoky Mše svatá – Taizé setkání

•

Vánoce v Husově sboru
• V neděli 14. 12. o 3. neděli adventní od 15 hod. se koná v Husově

sboru CČSH adventní koncert ADESTE FIDELES. Zazní vánoční písně a koledy autorů Vivaldi, Händel, Telemann, Corelli ad. Petr Tvrdek
– varhany, klávesy, Iveta Tvrdková – varhany, Petr Tvrdek jr. – flétny.
Štědrý den 24. prosince od 14 hod. v Husově sboru – příběh o narození Pána Ježíše Krista, koledy, prohlídka betlémů, „Strom vánočních
přání“ – děti i dospělí mohou na vánoční strom v kostele pověsit svá
přání napsaná na papírku. V tento tajemný den jsou otevřena nebesa,
dějí se zázraky, stal se dokonce i ten největší, totiž že Bůh poslal svého
Syna Ježíše Krista mezi nás, otevírají se srdce a Bůh vyslýchá naše tajná
přání a modlitby.
Přijďte s dětmi, těšíme se na Vás.

•

Jarmila Kučerová, farářka
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Sobota 3. 1.
14.00 Levý Hradec
16.00 Noutonice
Neděle 4. 1.
8.30 Únětice
8.30 Tursko,
10.15 Roztoky
17.30 Libčice,
19.00 Levý Hradec – adorace
www.peplum.cz
„SCHOVANKY u jesliček“
Pátek 26. 12. 18.00, kostel sv. Bartoloměje
www.farnostroztoky.cz

Pozvání na 47. ročník novoročního pochodu
Tříkrálová Okoř
Vážení přátelé, příznivci turistiky! Dovolujeme si Vás pozvat v sobotu
10. ledna 2015 na tradiční novoroční pochod Tříkrálová Okoř.
Startuje se od 7.30 do 9.00 hodin u staré školy ve VokovicíchVeleslavíně, Praha 6. Pro roztocké účastníky pochodu bude v 8.00 h
přistaven autobus před sokolovnou. Cena jízdného je 30 Kč.
Vezměte si s sebou: tužku, papír, mapu KČT č. 36 (Okolí Prahy-západ), případně mapu KČT č. 9 (Podřipsko), jídlo, dobré obutí
a oblečení, dobrou náladu. Jsou připraveny tradiční trasy 13, 16,
28 a 44 km, cíl je ve Středočeském muzeu – zámku do 17.30 h.
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

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

ŽIVOT V OBCI

Středočeské muzeum v Roztokách
PŘEJE ČTENÁŘŮM ODRAZU KRÁSNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ
A POHODU, ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ V ROCE 2015!
Jak máme otevřeno: st–ne 10–18 hodin
Ve dnech: 24. 12. a 31. 12. 2014 otevřeno 10–15 hodin
a 1. 1. 2015 otevřeno 10–18 hodin
Zveme na prohlídku stálých expozic (otevřeny v červnu 2014):
Jak se jezdilo do Roztok na letní byt / Život v letovisku
Jak bydlel a úřadoval pan správce / Vrchnostenská správa panství.

AKCE PROSINEC:

• Do 4. 1. 2015: KÁKÁKÁ – Ateliér intermediální tvorby prof. Mi-

Středočeské muzeum v Roztokách hledá
průvodce po zámku na DPČ.
Požadavky:
Komunikativní schopnosti, dobrý vztah k lidem, příjemné
vystupování, ochota naučit se požadovaný text
Vhodné pro pedagogy – důchodce, kteří nechtějí sedět doma.
V případě zájmu volejte: M. Uhlíková – 233 029 042, 733 710 567
nebo pište na uhlikova@muzeum-roztoky.cz

lana Knížáka – Výstavní sál. Prezentace děl studentů, kteří vedle výtvarné „klasiky“ používají i literární, hudební či divadelní formy
Do 1. 2. 2015: Betlémy, tentokrát tištěné – v prostorách Galerie/Kabinetu. Přehlídka široké produkce papírových betlémů od nejstarších
archů vzniklých v tiskařských dílnách 19. století, přes rozkládací barvotiskové reliéfní betlémy počátku 20. století, autorské betlémy umělecké
klasiky (M. Aleš, J. Wenig, M. Fischerová-Kvěchová, J. Lada atd.), oblíbené reklamní betlémy meziválečné éry, betlémy spolků či národopisných
regionů až po výběr z kvalitní autorské tvorby poválečných let.

•

Reklamní betlém (arch) na kávu Karo–Franckovka,
ze sbírek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy

• Advent v muzeu

Kdy: 14. 12. 2014, Kde: Návštěvnické centrum a Historický sál
Neděle plná tradic s pečením perníku podle starodávných receptů
(od 12 do 16 hodin) a Divadlo Klika (loutkové divadlo), které vystoupí s Hrou vánoční aneb Vyšla hvězda nad Betlémem (od 16 hodin, 2 představení), po celý den prodej vánočních výrobků z chráněné dílny Praha-Vlašská.
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH aneb CESTA DO BETLÉMA
Kdy: 17. 12. 2014, Kde: Historický sál
Hraje: Jan Hrubec – Dřevěné divadlo
Začátek: v 18 hodin, vstupné: 50 Kč
* Na divadelní představení zvou roztocké turistické oddíly.
* Předprodej vstupenek v akvaristice na Tyršově náměstí 1733 (v pasáži).
Dřevěné divadlo je divadlem jednoho herce: MgA. Jan Hrubec je absolventem DAMU, Fakulty alternativního a loutkového divadla, obor
herectví. Než si založil své Dřevěné divadlo, prošel mj. Studiem Ypsilon
i pražským divadlem Minor.

•

Více informací na www.muzeum-roztoky.cz
Ing. Marcela Uhlíková

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

Po několikaletém úsilí se nám podařilo pro roztocké publikum získat mimořádně úspěšné představení divadelní
hry Neila Simona Poslední ze žhavých milenců, ve kterém
excelují Simona Stašová a Petr Nárožný.
Představení se uskuteční v neděli 15. února 2015 od 19.30
hodin v hotelu Academic.
Předprodej vstupenek zahajujeme již 13. prosince, aby
bylo možno vstupenky pořídit jako příjemný vánoční
dárek pro vaše bližní a přátele. Kromě obvyklého předprodejního místa v recepci hotelu Adademic jsou vstupenky v prodeji v obchodě Paspartování – rámování
u paní Chvojkové na Tyršově náměstí. Také si je můžete
koupit přímo u paní Drdové – tel. 606 893 292.
Jaroslav Drda
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Studio mladých nezahálí
Přátelé našeho divadelního uskupení
Studia mladých! Proč (ne)mít děti
Radek Bár
Předně chceme poděkovat všem, kteří si letos našli cestu na naše divadelní představení a tím i na naši snahu
o to, aby to v našem městečku trochu
divadelně žilo. Přesto ale cítíme, že
divácký potenciál stále není vyčerpaný, a tak bychom si v tom příštím
roce přáli, aby více lidí našlo kuráž se
na nás přijít podívat.
Už přece jen mezi sebou máme i mediálně známější obličej (Vojta Efler),
www.studiomladych.cz
jehož hlas můžete každé ráno slýchat
z Rádia City a pravidelně vídat v OrPohled muže na život s dětmi
www.msline.czzahradě II jakožto
www.eltvsat.cz
dinaci v růžové
kapitána Janáka. Zároveň právě on
nejintenzivněji pracuje na našem dalším divadelním kusu. Na něm
pracuje i náš dvorní skladatel (Tomáš Zámečník) a kromě toho pracuje i na svých vlastních projektech, a tak si už můžete pustit i jeho skladby. Odkaz na ně najdete na www.facebook.com/tomaszamecnik.
A moje maličkost (Radek Bár) taky nezahálí a dovolila si sepsat knížku
o asi pětiletém soužití se svými dětmi. Nese název Proč (ne)mít děti
a dá se objednat na www.procnemitdeti.cz, kde najdete i ukázky, nebo si
ji v Roztokách můžete zakoupit v naší knihovně či na náměstí v Papírnictví – Hračkárna, Lidická 689.
Závěrem nám dovolte vám popřát příjemné Vánoce a vše dobré v následujícím roce 2015 a také více odvahy přijít se podívat na divadlo, kde
nehrají ostřílené hvězdy, nenapsali je známí autoři, nejedná se o vše
obecně známé tituly a jejich autory a aktéry v jedné osobě můžete potkat třeba v autobuse do Prahy.
Přes veškerý můj dřívější odpor k dětem, který se mě držel až téměř
do Kristových let, jsem si nakonec pořídil dítě. Pak ještě jedno. Dnes
na prahu čtyřicítky přemýšlím ještě o třetím. Tenkrát jsem netušil do
čeho se pouštím. Neměl jsem zdání co to znamená, co to obnáší, co
to udělá s mým životem, s mým smyšlením. Po téměř pěti letech života
s dětmi, se z nepopsaného listu mého rodičovství stal alespoň částečně
popsaný, vím ale, že ještě zůstává dost místa na popsání. Nicméně
i těch prvních pár let života mých dětí ve mě zanechalo stopy natolik
hluboké, že jsem se rozhodl, hodit něco z toho na papír a sepsat své
dojmy ze svého otcovství. Od důvodů proč jsem děti nikdy nechtěl
a byl jsem zapřisáhlý odpůrce pořizování si dětí, až do dnešních
dnů, kdy jsem rád, že jsem tak učinil. Ale jednoduché, jednoduché
to rozhodně není. Některé pochybnosti jestli jsem udělal správně
ve mě zůstávají, jiné vystřídala čirá radost z jejich bytí. Jsem čím dál
víc přesvědčen, že už to tak zůstane. Pochybnosti i ta radost. Otázka
je, čeho bude více.

PROČ
PROČ

Elektro - TV - SAT
Montáže satelitů
a antén

Radek Bár, Studio mladých.

Skautský ples je ten pravý
pro celou rodinu
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PLES

SOKOLOVNA ROZTOKY

24/1/2015/1900
HRAJE

ALL RIGHT BAND

ˇ
ˇ
PREDPRODEJ
- DARY PRÍRODY
NEBO

PLES@SKAUTIROZTOKY.CZ

WWW.SKAUTIROZTOKY.CZ/PLES
SKAUTSKÝ PLES
BABY
LIVING

TJ Sokol Roztoky

Lukáš Hejduk

i

4

SKAUTSKY

Design Kvalita Ekologie

PARTNEŘI PLESU

Ples roztockých skautů se stal tradičním místem pro setkávání příznivců pohodové zábavy. Jeho příští ročník se koná v sobotu 24. ledna 2015
v sokolovně na Tyršově náměstí a zve k návštěvě širokou veřejnost.
Skautský ples totiž nepřipravují skauti jen pro sebe, ale hlavně pro vás.
Milovníkům tance a kvalitní hudby zahraje kapela All Right Band.
Hudební produkce bude oproti předchozím ročníkům prodloužena.
Na baru nabídneme bohatý výběr jídla a pití včetně nealkoholických
nápojů. Kromě běžného občerstvení bude možné zakoupit i teplé pokrmy. Pro zájemce z řad dětí i dospělých chystáme opět hry a soutěže
o hodnotné ceny. K našemu plesu již neodmyslitelně patří také předtančení a tombola. Věříme, že rodiče uvítají nabídku hlídání dětí v tzv.
plesové školce. Zde se o vaše potomky rády postarají zkušené skautské
vedoucí a zdravotní sestry.
Podrobné informace o plese, prodeji vstupenek i hlídání dětí v plesové
školce najdete na webových stránkách www.skautiroztoky.cz a na našem Facebooku.

SKAUTSKÉ STREDISKO
ˇ
LÍPA VÁS ZVE NA

Město Roztoky

Roztocká pekárna

PEKARA

BABY
LIVING

MasoKoubek.cz

www.babyliving.cz

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

KULTURA

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – prosinec, leden

Ne 14. 12.
Ne 14. 12.
Po 15. 12.
St 17. 12.

Otevření nové stále expozice – Jak se jezdilo do Roztok na letní byt
Betlémy, tentokrát tištěné
Výstava fotografií – Chloe Geitmann Akrithaki Pod patronací velvyslance Řecké republiky
Vánoční koncert – účinkuje komorní orchestr a sbor ZUŠ a sólisté ZUŠ. Od 18.00 hod.
Vánoční trhy dětských prací Od 14.00 hod.
Uspávání čertíků – zábavné čertovské odpoledne. Vstupné 50 Kč/os. od 2 let. Od 15.30 hod.
Klub železničních modelářů Roztoky – předvánoční výstava Vysočany v Roztokách
Od 10.00 do 17.00 hod. http://kzmroztoky.webnode.cz/
Vánoční pohádka – divadelní představení pro děti. Od 15.00 hod.
ADESTE FIDELES – adventní koncert. Od 15.00 hod.
LiStOVáNí – scénické čtení. Kvak a Žbluňk, dobrodružství strýčka Ludvíka.
Vánoční příběh Dřevěného divadla jednoho herce. Od 18.00 hod.

So 20. 12.

Pojďme spolu do Betléma – pásmo koled a vyprávění. Od 16.00 hod.

Ne 21. 12.
St 24. 12.
Út 30. 12.
St 31. 12
St 31. 12.
Čt 1. 1. 2015
Čt 1. 1. 2015
Pá 2. 1. 2015
So 10. 1. 2015
Čt 22. 1.2015

Česká mše vánoční – Jan Jakub Ryba – pěvecký sbor ROSA. Od 17.00 hod.
Štědrý den v Husově sboru, Strom vánočních přání. Od 14.00 hod.
Taizé – zpěvy a diskusní skupinky v obou základních školách. Od 8.30 hod.
Taizé – zpěvy a diskusní skupinky v obou základních školách. Od 8.30 hod.
Modlitba za mír ve světě, následovat bude Festival národů ve 23.00 hod. v obou ZŠ
Mše svatá – poděkování za uplynulý rok vedená p. Bubeníčkem. Od 10.00 hod.
Bohoslužba – vedená p. farářkou Kučerovou. Od 10.00 hod.
Zpěvy Taizé – v obou základních školách. Od 8.30 hod.
Kříkrálová Okoř – startuje se v 7.30–9.00 hod. Odjezd z Roztok v 8.00 hod autobusem.
Prezentace a jak ji zvládnout – seminář. Od 10.00 do 12.00 hod.
Skautský ples – hraje kapela All Right Band, předtančení, tombola, hry, soutěže, hlídání
dětí. Více na Facebooku a www.skautiroztoky.cz. Od 19.00 hod.
Jak komunikovat s dětmi – seminář. Od 10.00 do 12.00 hod.

Pá 20. 6.–31. 12.
Pá 28. 11.–1. 2. 2015
1. 12. 2014–28. 2. 2015
Čt 11. 12.
So 13. 12.
So 13. 12.
So 13. 12.

So 24. 1.
Čt 19. 2.

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

Středočeské muzeum, Roztoky
Středočeské muzeum, Roztoky
Galerie hotelu Academic
Historický sál Roztockého zámku
Sdružení Roztoč, Roztoky
TJ Sokol, Tyršovo nám. 480, Roztoky
Nádraží Roztoky
Sokol, Tyršovo nám. 480, Roztoky
Husův sbor CČSH, Roztoky
Středočeské muzeum, Roztoky
Středočeské muzeum, Roztoky
Domov Alzheimer, Nádražní 1640,
Roztoky
Sokolovna Tyršovo nám., Roztoky
Husův sbor CČSH, Roztoky
ZŠ Žalov, ZŠ Roztoky
ZŠ Žalov, ZŠ Roztoky
ZŠ Žalov, ZŠ Roztoky
ZŠ, Roztoky
ZŠ, Žalov
ZŠ Roztoky, ZŠ Žalov
Vokovice – Veleslavín, Praha 6
Městská knihovna, Roztoky
Sokolovna Tyršovo nám., Roztoky
Městská knihovna, Roztoky
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KULTURA
Program na prosinec

Městská knihovna
informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih zakoupených do městské knihovny
během měsíce listopadu 2014
(knihovna.roztoky.cz – www.facebook.com/MKRoztoky)

• Beletrie

Mawer, S.: Evangelium podle Jidáše (Změní Jidášův pohled základy víry?)
Murakami, H: Podivná knihovna (Povídka o mladém chlapci, který se ztratil v záhadném bludišti pod místní knihovnou a po návratu domů zjišťuje,
že nic už není tak jako dřív…)
Sapkowski, A: Bouřková sezóna (Nový samostatný román o zaklínači
Geraltovi)
Yousafzai, M.: Já jsem Malála (příběh nejmladší nositelky Nobelovy ceny)

S ohledem na předvánoční shon a povinnosti, které jistě máte,
se s programem umírním pouze na:
9. 12. Smích (od 18.00)
10. 12. Předvánoční čtení pro děti s Adélou
(čtení pro děti 3–6 let od 16.15)
Program na leden prozatím připravuji, více informací bude na webových stránkách knihovny.
Za městskou knihovnu Mgr. Michal Špaček

• Detektivky

Grippando, J: Mrtvá (Krásná expřítelkyně úspěšného obhájce Jacka Swytecka
smrtelně onemocní. Svoji životní pojistku prodá skupině spekulantů a díky
Jackovu brilantnímu výkonu před soudem si může nechat jeden a půl milionu
dolarů, které za pojistku dostala.)
Mina, D: Bohové a bestie (Nejlepší britská detektivka roku 2013. Je týden
před Vánocemi. Do rušné pobočky pošty v Glasgow vtrhne lupič s kalašnikovem a přinutí zákazníky lehnout tváří k zemi.)
Nesbö, J: Přízrak (Harry Hole se po třech letech strávených v Hongkongu
vrací domů do Norska, nejde ovšem o žádnou zdvořilostní návštěvu.)

• Pro děti

Colfer, E.: Artemis Fowl a poslední strážce (Poslední příběh dříve geniálního mladého zločince, teď již jen geniálního mladého.)

• Naučná

Nejznámější české koledy
s vyprávěním o narození
malého Ježíška
v komponovaném pořadu

Pojďme spolu
do Betléma
Sobota 20. prosince 2014 od 16 hodin
Domov Alzheimer (bývalý hotel Alexandra)
Nádražní 1640, Roztoky
Spoluúčinkuje sbor Roztocké děti s podporou:

Mára, J.: Jaká je Amerika? (Být na vozíku není důvod pro to, aby člověk
neviděl svět)
Mára, J.: Na vozíku na rovníku; Nový Zéland – návrat k protinožcům
Kriseová, E.: Václav Havel – jediný autorizovaný životopis

www.domovalzheimer.cz
www.roztockedeti.cz

O těchto i dalších knihách se dozvíte více informací na webových stránkách nebo v MK.

Vernisáž výstavy Betlémy, tentokrát tištěné
Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 byla zahájena
výstava BETLÉMY, TENTOKRÁT TIŠTĚNÉ, která navazuje na tradici betlemářských
výstav ve Středočeském muzeu. V prostorách
Galerie je do 1. února 2015 k vidění unikátní
ucelená přehlídka exponátů, která dosud nikde v České republice vystavována nebyla.
Na 165 metrech čtverečných výstavních
ploch na návštěvníky čeká 48 betlémů
a 168 archů mapujících vývoj betlémů
od přelomu 19. do třetí čtvrtiny 20. století.
Autorkami výstavy jsou Ivana Kubečková,
etnografka Středočeského muzea a Zita Suchánková, jeho ředitelka.
Výstava představuje širokou produkci papírových betlémů z tiskařských dílen v 19. století,
rozkládací barvotiskové reliéfní betlémy po-
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čátku 20. století, autorské betlémy umělecké
klasiky: Mikoláše Alše, Josefa Weniga, Marie
Fischerové-Kvěchové, Josefa Lady atd., oblíbené reklamní betlémy meziválečné éry, betlémy spolků či národopisných regionů až
po výběr z kvalitní autorské tvorby poválečných let.
„Rukama nám prošlo 1541 figurek, 168 archů a 48 betlémů od 44 vydavatelů a 36 autorů,“ upřesnila v úvodním slově Zita Suchánková. Jádrem výstavy se staly kolekce
soukromých sběratelů, doplněné vlastními
fondy muzea a zápůjčkami z dalších institucí.
V Roztokách najdeme nejeden skutečný sběratelský klenot – např. v Čechách dosud nejstarší známé betlémové archy – jesličky ze
sklonku 18. století od pražského rytce Jana

Jiřího Balzera. Jedinečná je i šíře vystavované
sbírky tištěných betlémů. Tištěné betlémy
bývají běžně zastoupeny ve fondech řady institucí, většinou se však nejedná o systematicky budované kolekce. „Naštěstí existují nadšení soukromí sběratelé, kteří se na betlémy
vydané tiskem specializují a jejichž sbírky
napomohly ke vzniku této výstavy,“ dodala
na závěr slavnostního zahájení výstavy Ivana
Kubečková.
Výstava BETLÉMY, TENTOKRÁT TIŠTĚNÉ
trvá do 1. února 2015 a je otevřena od středy do neděle 10–18 hodin.
Ve dnech: 24. 12. a 31. 12. 2014 otevřeno
10–15 hodin.
Marcela Uhlíková
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Školní okénko
Vážení rodiče,
naše vánoční nadílka informací o akcích ZŠ je
opravdu velmi bohatá, proto bych vám úvodem jen stručně připomněla třídní schůzky
(15. a 16. 12.), pozvala vás na Den otevřených
dveří – před schůzkami odpoledne (v Roztokách spojeno s výstavou prací žáků 9. ročníku
– projekt k 17. listopadu 1989) a všem hlavně
velmi poděkovala za příspěvky na vánoční
stromečky pro zařízení Klokánek. A než se
začtete do zpráv níže napsaných, dovolte mi,
abych vám rodičům, ale i ostatním čtenářům
Odrazu na závěr tohoto roku popřála
za všechny pedagogy krásné prožití adventního času i celých, doufám, bílých Vánoc a dětem samozřejmě mnoho splněných přání.
Na čtenou v příštím roce se těší
Věra Zelenková

Halloween v Žalově

Děti v Žalově připravily halloweenské dekorace
a ti starší i krátké tematické představení v angličtině. Trampolína se proměnila ve strašidelnou jeskyni a tělocvična v taneční sál plný
strašidelných masek. Krásně jsme si to užili.
Marcela Marková

Návštěva amerických studentů

V pátek 24. 10. jsme v naší škole již třetím rokem přivítali americké studenty v rámci jednodenního projektu CIEE „Návštěva české školy“.
Jedná se o návštěvu našich amerických studentů ve vyučovací hodině angličtiny v české škole
a realizaci „vyučovacího tandemu“. Tandem
probíhá tak, že skupina amerických studentů
(6–12 osob) přijde v doprovodu lektora na jednu až dvě vyučovací hodiny angličtiny a snaží
se dorozumět s žáky (představit se, plnit různé
úkoly – v menších skupinkách). Aktivity záleží
na domluvě vyučujících. Jedná se zhruba
o 3.–7. ročník, aby jazykové dovednosti našich
i jejich studentů byly vyrovnané a jazykový
přínos tak byl oboustranný. Žáci 9. A pro studenty připravili hudební úvod a potom se jednotlivě studentům představili. Společná práce
ve skupinkách se všem líbila a naši žáci čile
konverzovali, všichni byli zapojeni do živého
hovoru a ze všech koutů se ozýval smích. Děkuji paní profesorce Petře Jiráskové za realizaci
této akce.
Michaela Černá

6. A na adaptačním pobytu
v Krkonoších

V pondělí 13. října naše třída 6. A vyrazila
na společný pětidenní výlet do Krkonoš. První
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dva dny nám počasí přálo, pak už pršelo, ale naši
dobrou náladu to nezhoršilo. Hned po příjezdu
jsme vyběhli do lesa a našli jsme plný koš krásných hub, naši fotku můžete vidět ve školní fotogalerii. V úterý jsme museli zrušit akci v Adršpašských skalách, protože ráno silně pršelo, ale
odpoledne se počasí umoudřilo a hráli jsme celé
odpoledne přehazku, fotbálek atd. Ve středu
jsme se po skupinkách vydali hledat „kešky“,
někteří z nás zabloudili, ale vše dobře dopadlo.
Ve čtvrtek na nás čekala nejlepší akce – lanový
park v Janských Lázních. V lanovém parku jsme
strávili čtyři hodiny lezením a překonáváním
překážek mezi stromy ve výšce 8 metrů, následně jsme si vyzkoušeli střelbu z kuší a ani nepříjemné deštivé počasí nám naši dobrou náladu
nezkazilo. Jsme zkrátka dobrá parta. Na závěr
chci poděkovat panu učiteli F. Pechočiakovi
za jeho svědomitý dohled a umístění fotek
do školní fotogalerie a panu K. Malému za fotodokumentaci a vtipný komentář do fotogalerie.
Michaela Černá

Návštěva ve Skawině

V pondělí 3. listopadu vyrazilo 23 žáků, kteří
společně pracovali v projektu POZNÁVÁME
SVĚT, do polské Skawiny předvést svůj výstupní materiál o Roztokách v anglickém jazyce. Tento projektový materiál je rozdělen
do několika částí – osobnosti Roztok, kulturní památky, historické události a tradice.
V úterý dopoledne naši žáci ze 7. a 8. ročníku
představili tento projekt ve škole a v podvečer
na radnici před členy městské rady, kteří ocenili snahu dětí velkým potleskem. Ve škole nás
přivítala paní ředitelka, která se nám věnovala
každý den společně s kolegyněmi – učitelkami
AJ. V úterý po obědě jsme procházkou došli
do regionálního muzea, kde nás přivítal pan
ředitel muzea a seznámil nás s historií města
Skawiny a Krakowa. Ve středu ráno jsme
po vydatné snídani vyrazili na výlet autobusem
do Krakowa a vyšli na hrad Wawel, který se
hrdě tyčí nad řekou Vislou. Na nádvoří na nás
čekala česká průvodkyně, se kterou jsme si
společně prohlédli klenotnici a zbrojnici. Procházkou jsme došli na náměstí, prošli si tržiště,
kde někteří z nás zakoupili dárečky. Nebe bylo
azurově modré bez jediného mráčku. Ve výrobně bonbonů se nám moc líbilo a nikdo z nás
neodešel bez zakoupeného sladkého suvenýru.
Procházkou jsme minuli budovu krakowské
univerzity, v parcích posedávali studenti
na trávnících a živě diskutovali.
Ve čtvrtek ráno paní učitelka J. Mlynárová
a L. Zelená s žáky vyrazili na výlet do solných
dolů ve Wieliczce, všichni se vrátili nadšeni
a plni zážitků, odpoledne jsme už všichni spo-

lečně navštívili Dům volnočasových aktivit,
odkud se nám vůbec nechtělo, každý si našel
svou zábavu. V pozdním odpoledni na nás čekal poslední společný zážitek – benediktinský
klášter a opatství v Tynieci. Klid a atmosféra
místa společně s krásným výhledem na Vislu
umocnily dojem z posledního dne. V pátek
ráno jsme se výborně nasnídali, rozloučili se
a poděkovali paní ředitelce a učitelkám za jejich vřelé přivítání a pohostinství. Cesta nazpátek utíkala rychleji se zpěvem písničky Cesta
od Tomáše Kluse, kterou si naši žáci oblíbili.
Michaela Černá, Petra Zwinz,
Jana Mlynárová, Lea Zelená

Barvíři ze 7. A

Moc jsme netušili, co nás čeká na BARVÍŘSKÉ
DÍLNĚ, o to větší bylo naše překvapení. Pod
odborným dohledem botaničky Středočeského
muzea paní Veroniky Dlouhé jsme barvili vlnu
různými rostlinami – kopřivovými listy, ořechovými slupkami, bezovým listím, květy, prostě
nasekali jsme dostatečné množství kůry, listů,
květů, vše dali do hrnce, vařili a čekali. V dílně to
příjemně vonělo a v některých chvílích jsme si
připadali jako alchymisté. V mezičase jsme si
prohlédli výstavu OD BEZU K ŠAFRÁNU, kde
jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o barvířských rostlinách. Děkujeme paní Dlouhé a jejím
spolupracovníkům za trpělivost a pěkný výukový program. Fotografie z dílny jsou vystaveny
na webové stránce školy.

Poslanecká sněmovna

Dne 5. listopadu jsme my, žáci žákovského
parlamentu a žáci 7. A, navštívili Poslaneckou
sněmovnu ČR, abychom si udělali představu
o činnosti a demokratickém rozhodování
v PS. Nejprve jsme si vyslechli základní pravidla a informace o uspořádání v PS prostřednictvím krátkého videa. Po důsledné bezpečnostní kontrole jsme si na vlastní kůži zažili
atmosféru v PS. Dramatické výstupy jednotlivých aktérů – poslanců v rozpravě byly tak
strhující, že jsme ani nedutali a sledovali to
velké „divadlo vysoké politiky“. Z návštěvy
jsme si odnášeli nejen zážitky, ale také poznatek o tom, jaké je to, být poslancem.
Marie Bartulíková

Školní jídelna

Školní jídelna při ZŠ, ul. 17. listopadu 711,
Roztoky, přijme pracovnici provozu do kuchyně. Nástup možný ihned. Praxe v oboru
vítána. Životopis posílejte na:
michaela.labutova@zsroztoky.cz,
tel. 733 543 060.

25

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Mateřské centrum Rožálek
Od letošního podzimu jsme do harmonogramu MC Rožálek zařadili nový kroužek –
VÝTVARNOU LABORATOŘ. Jde o kroužek určený především pro děti, které vydrží
tvořit již bez maminek, od předškolkového
věku až po školáky. Obtížnost je vždy věku
přizpůsobena, starší pomáhají mladším. Děti
si vyzkouší mnoho výtvarných technik – keramiku, enkaustiku, výrobu mýdel či svíček
a mnoho dalšího. Výtvarná laboratoř probíhá každou sobotu od 9.30 do 11.30, maminky mohou v klidu připravit oběd, jejich děti
tvoří :-)

Jedním z výtvorů Výtvarné laboratoře byly
i lampiony – ty si děti mohly vyzkoušet
11. 11. na již třetím ročníku Svatomartinské
lampionové cesty. Po procházce svíčkami
označenými roztockými ulicemi čekala
na děti sladká odměna, na jejich doprovod
pak svařené víno.
Více než padesát členských organizací Sítě
mateřských center společně oslavilo Světový
den dětí v rámci celoroční kampaně Křídla
a kořeny naší rodiny. Oslavy probíhaly napříč Českou republikou v průběhu celého
listopadu. Ve čtvrtek 20. 11. se slavilo ve 41

mateřských centrech formou Dne otevřených dveří – „Přijďte pobejt“ s doprovodnými programy. Mateřské centrum Rožálek se
do kampaně s radostí zapojilo a na Světový
den dětí jsme nabídli návštěvníkům vstup
na oblíbený kroužek BATOLÁTKA zdarma.
Více informací o akcích pořádaných MC
Rožálek najdete na webových stránkách
www.rozalek.cz
Václava Bromovská,
Eva Tluková
a Simona Mádlová

Konec roku 2014 v Lexiku
První pololetí končí sice až v lednu, ale Vánoce klepou na dveře, a proto nabízíme možnost dárkových poukázek pod stromeček,
které jako každý rok vyrobíme na míru podle
přání a zaměření (jazykové kurzy, individuální jazykové i počítačové kurzy, grafomotorika, poradna atd.).

Pedagogicko-psychologická
poradna
Projekt Prevence specifických poruch učení
jako dobrý start do školy končí. V listopadu
i v prosinci proběhly a proběhnou závěrečné
semináře pro pedagogy MŠ i ZŠ. V tiskárně
se právě tisknou odborné publikace pro pedagogy i pro rodiče, pracovní listy pro děti
– zaměřené na dyskalkulii a prosociální chování. Chystáme aktivity Pro malé zlobiče –
práce s dětmi neklidnými, hyperaktivními,
výuka dobrého chování obecně, empatie atd.
(prosociální chování).
Projektové aktivity sice končí, ale již v lednu
chystáme bezplatné screeningy v mateřských školkách v Roztokách i jejich okolí dosahující až do školek kralupských. Naše snaha
pomoci rodičům i dětem před nástupem
do školy trvá a spočívá nejen v osvětě, co je to
školní zralost a jak má být dítě do školy připraveno. Naší prioritou je právě předejít četným
odkladům školní docházky systematickou prací s předškoláky. Mnoho věcí se dá ještě napravit, dorozvinout schopnosti a doladit je právě
v období mezi zápisem do školy a nástupem
do školy v září 2015. Naše poradna pokračuje
přímým kontaktem na poradna-online@lexik.cz
a samozřejmě i konzultacemi, vyšetřeními
i individuální, párovou a rodinnou psychoterapií u nás.
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Naše péče o předškoláky bude pokračovat
v nabídce našich programů Lexíčky
ve školkách i u nás v Lexiku. Dále v jarním
období především vyšetřením školní zralosti, které je určeno dětem, kde tato zralost
není jasná. Rodiče se na naše odborníky
mohou obracet, aby se ujistili, že nic nezanedbají. Zajistíme vám všechna potřebná
certifikovaná potvrzení podle platných
právních předpisů pro akceptování školou.
Všechna naše vyšetření mají plnou platnost
jako státní pedagogická poradna. Rodiče by
se měli včas zamyslet nad prioritami aktivit
svých dětí. Děti jsou často přetěžovány různými aktivitami, ale na to základní, aby
byly dobře připraveny do školy, se často
zapomíná. Proto otevíráme další kurzy
Grafomotoriky pro předškoláky, které začínají od 3. února 2015. Jsou určeny pro
všechny, kteří se chtějí dozvědět, kterak
správně pracovat s potomkem (rodiče jsou
přítomni během práce speciální pedagožky
s dětmi), a jedenkrát týdně ho zabavit přípravnými hodinami na školní dění.

až středně pokročilá. Kurzy jsou věkově
omezeny 8–15 let. Od září 2015 program
opět bude pokračovat v návaznosti na znalosti dětí a zároveň otevřeme i kurzy pro začátečníky.

Cizí jazyky pro život aneb
jak se neztratit ve světě

V případě jakýchkoli dotazů pište na
info@lexik.cz nebo volejte na 739 035 000.

Čtyři dvojjazyčně zpracované jazykové publikace jsou již na světě. Už nyní můžete
hlásit děti na jazykové kurzy angličtiny, španělštiny, němčiny a francouzštiny, které budou pokračovat v tematicky konverzačním
duchu od pondělí 12. 1. 2015 – angličtina,
od 14. 1. – francouzština, od 15. 1. – němčina
a španělština a poběží do konce školního
roku tak jako naše ostatní zpoplatněné kurzy.
Přihlášky jsou třeba od všech žáků, tj. i stávajících. Úroveň je mírně pokročilá, angličtina

Za celý kolektiv Lexiku vám přeje klidné
a příjemné Vánoce a šťastný nový rok 2015

Závěr projektu Chůva: příležitost – odbornost – rozvoj je pro studentky velmi důležitý.
Některé již v listopadu úspěšně složily písemnou i ústní zkoušku podle nastavených
standardů Národní soustavy kvalifikací před
dvoučlennou komisí a záchranářkou. Všem
blahopřejeme.
Zkouška je opravdu náročná, a tak bohužel
byly i slzy neúspěchu… Domluvili jsme proto nový termín v sobotu 24. ledna 2015, kdy
bude možné zkoušku zopakovat, využít tak
znalosti získané během studia a získat rekvalifikaci se státním osvědčením.
Počátkem roku 2015 otevřeme pro zájemce
o splnění kvalifikace Chůva pro děti do zahájení školní docházky další běhy přípravy
na tyto zkoušky. Hlaste se již nyní.

Mgr. Lenka Červenková, ředitelka
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ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Podzim na ZUŠ
Školní rok 2014/15 zahájila ZUŠ v novém. Podařila se totiž kompletní
rekonstrukce vstupního vestibulu v hlavní budově. Návštěvníci, kteří
vstoupí, mají hned lepší pocit z příjemného prostředí.
Naše škola je již tradičně kapacitně plně využitá (280 žáků) a jsme
rádi, že převis nepřijatých žáků je poměrně malý, přijati byli všichni
nadprůměrně talentovaní.
První akcí sezony byly výchovné koncerty pro MŠ, které se konaly
v říjnu v Kongresovém sále hotelu Academic. 6. listopadu se v Historickém sále roztockého zámku uskutečnil 9. ročník hudebního festivalu Roztocký podzim. Za ZUŠ v něm účinkovali nejlepší sólisté
z řad dětí, učitelé, komorní soubory a Komorní orchestr ZUŠ. Hosty
festivalu byly Klasické dechové trio a přední česká herečka Valérie
Zawadská. Předvedené výkony interpretů ZUŠ i pozvaných hostů
byly v příjemné symbióze a obohatily programovou historii festivalu
o další kulturní rozměr. Přejme si, ať jubilejní 10. ročník festivalu je
skutečným vyvrcholením našeho uměleckého snažení. Protože umě-

lecký potenciál nastudovaných skladeb našich žáků hudebního oddělení a divadelních výstupů žáků literárně-dramatického oddělení je
veliký, rozhodli jsme se zařadit do programové struktury další koncert. 20. listopadu, opět v Historickém sále roztockého zámku, jsme
uskutečnili Veřejný koncert ZUŠ. Přes dvacet hudebních i divadelních čísel od těch nejmenších až po vyspělé interprety přivedlo nabitý sál do velmi pozitivní nálady. Nám pedagogům ukázalo, že naše
úsilí je směrováno správným směrem.
V době, kdy budete číst tento článek, proběhne poslední akce tohoto
roku – Vánoční koncert (11. prosince). Nyní se žáci i učitelé intenzivně připravují na soutěž ZUŠ, tentokrát v kategoriích zpěv, dechové
a dřevěné nástroje a orchestry. V lednu proběhne školní kolo, v únoru
okresní kolo a v březnu krajské kolo. Přejme našim soutěžícím hodně
úspěchů a pevné nervy.
MgA. Bohumír Šlégl

Školka Pinocchio
Máte doma malého Pinocchia? U nás se bude cítit jako doma! Milí rodiče dětí předškolních, dovolujeme si vám představit školku snů, která
oslavila letos v únoru 15 let. Ano, školka v Rodinném centru Fantazie,
v domečku pro 15 trpaslíků, kde je vše jako u babičky z pohádky: bydlí
zde skřítci i víly, od rána po celý den se tady stále něco děje – pod vedením kvalifikovaných učitelek s 15–18letou praxí s předškolními
dětmi kreslíme, malujeme, modelujeme z voňavého včelího vosku,
modelujeme z těsta, po celý listopad, každé úterý, jsme společně
vykrajovali a vyráběli vánoční cukroví, ale také si vyrobíme svítilničky a krásné obrázky do oken, denně jsme společně venku v přírodě, zpíváme, tančíme, hrajeme divadlo. Děti nemají čas ani postřehnout, jak rychle letí čas. Ale také odpočíváme u pohádky
a prostor je i pro volnou hru s našimi stavebnicemi a spoustou
skvělých hraček. Pečlivě vybírané místo v nádherném přírodním
prostředí, dokonale léty prověřené výukové metody, individuální
přístup ke každé osobnosti dítěte, kvalitní a pestrý program pro
celkový duševní i fyzický rozvoj dětí. Ještě máme volná místa i pro
vaše dětičky od 2,5 roku do 6 let. Domluvte si návštěvu u nás, zažijte s námi krásné dopoledne a uvidíte sami, že se vám od nás už nebude chtít odejít… A to stále ještě není všechno! U nás jsou i rodiče
vítáni. O vybraných víkendech a večerech pořádáme pro dospělé

tvořivé kurzy, přednášky o prevenci běžných nemocí, o výchově
dětí, aby celá rodina žila v harmonii, a mnohé další zajímavé aktivity. Vše o naší žalovské školce, která je v domečku Potoky 2362, najdete na www.pinocchio-skolka.cz.
Vaše tety Iveta Nováčková
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Volejbalový zápas v Dobříši body rozdělil
Dne 22. listopadu vyrazilo
družstvo mužů do Dobříše. Zápas se uskutečnil po
krátkém soustředění na
Vysočině, kde jsme (mimo
jiné) zdolali vrchol Křemešník bez kyslíkového přístroje a letošní
soustředění zaměřili kromě zvyšování
VO2max také na týmového ducha.
Každé družstvo této 4. nejvyšší soutěže
ve volejbalu musí mít regulérní rozměry
hřiště. V minulém kole jsme soupeřili s Rakovníkem, jehož hala je neuvěřitelně velká
a plná kachliček, nicméně to, co jsme našli
v Dobříši, nám vyrazilo dech. Fatálně nízký
strop s traverzami, na které náš skokansky
vyspělý blokař Petr Douda téměř dosáhl…
Tak velké znevýhodnění kohokoliv, kdo přijede do Dobříše a je zvyklý na normální
strop, jsme v této soutěži ještě nezažili. Další
nesnází je, že se z pole nedá prakticky nahrát
na hlavní kůl. Nahrávka, která letí po parabole, buď nedoletí, nebo její rychlost musí
být tak fatální, že je míč prakticky nehratelný… Je to trochu podvod na středočeský
volejbal, neboť kluci z Dobříše mají nahlášenou jako oficiální halu jinou, která splňuje
parametry. Navíc jsou kluci z Dobříše velmi
sympatické družstvo a na druhém místě jsou
zaslouženě. Nechápeme…
Zpět ke hře. Byl to vlastně přímý souboj druhého (Dobříš) se třetím (Roztoky). Volejbalisté z Roztok na domácí vlétli a vedli už 2-1
na sety. Bohužel nevyšla koncovka čtvrtého
setu, kdy borci z Roztok vedli 23-22, ale sérií
nepovedených míčů set ztratili. Škoda, bylo

Tabulka soutěže po 12. odehraném zápase:
1. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou
12

10

2

32 : 7

936 : 770

31

2.

KV Dobříš A

12

10

2

32 : 19

1126 : 1095

27

3.

TJ Sokol Roztoky

12

9

3

32 : 20

1133 : 1048

24

4.

TJ Sokol Vlašim A

12

7

5

27 : 24

1090 : 1109

22

5.

VK Tuchlovice A

12

6

6

22: 22

980 : 921

18

6.

TJ Slavoj Český Brod

12

6

6

23 : 25

1028 : 1020

16

7.

TJ Sokol Benešov u Prahy

12

5

7

22 : 26

1023 : 1038

15

8.

TJ Sokol Dobřichovice B

12

3

9

16 : 27

888 : 964

11

9.

VK Rakovník

12

3

9

14 : 29

912 : 993

11

SK Volejbal Kolín A

12

1

11

13 : 34

951 : 1109

5

10.

(počet zápasů, vítězné zápasy, porážky, poměr setů, poměr míčů, body)

Tým TJ Sokol Roztoky
(chybí pouze technický vedoucí J. Poláček)
to blízko. V tie-breaku jsme nezachytili začátek a díky velmi dobrému podání, které velmi často létalo do toho STRAŠNÉHO stropu!!!, jsme točili za stavu 8-2.
Pak už domácí náskok udrželi a vyhráli první
zápas 3-2. Jednou z verzí horšího výkonu
v pátém setu je řádění neznámé stopařky
na trase Roztoky–Únětice, která zřejmě stála

Atletika dětí – TJ Sokol Roztoky
Přípravka atletického oddílu TJ Sokola Roztoky zakončila sezonu 2014 úspěšným finálovým
závodem na Kladně. Závody ukázaly, že rozhodně v Roztokách máme atletické talenty a líhnou se další. Děti atletika baví a zájem rodičů už ani nejsou trenéři schopni plně uspokojit.
Pevně věřím, že jména Martin Píka, Ondra Čurda, Adam Kaláb, Eliška Rumlová, bratři Tre
tiníkovi a Kubánkovi ještě svou pílí a talentem dokážou promluvit minimálně do středočeské
atletiky. Navážou na naše úspěšné odchovance, kteří již
sbírají body v kategorii mladších žáků a žákyň – Bětka
Spurná, Matyáš Kohout a Vojta Antoš.
Sérií podzimních závodů v přespolním běhu jsme ukončili tento neuvěřitelně zajímavý atletický rok 2014, ve kterém se zapojuje pravidelně do tréninku až 150 (!) malých
atletů. Velké díky patří rodičům atletů, TJ Sokol Roztoky,
ZŠ Roztoky a městu Roztoky za kontinuální podporu.
INFORMACE A AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY NA WEBU
MÁJOVÁ ATLETIKA
(www.majova-atletika.wz.cz) A
Závod „Přes Motolské jamky“ 2014
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Mgr. Martin Matas

za zesláblými nohami našich smečařů… :-)
V současnosti danou událost šetří Městská
policie Roztoky, která již vyslýchala několik
žen několik nocí, ale zatím se žádná nepřiznala, a navíc řádění neznámé stopařky pokračuje…
Do druhého zápasu hráči z Roztok nastoupili podobně aktivně a překvapeni sami sebou
domácí válcovali – brzy bylo 2-0. Hlavně
střeďáci řádili, podpořeni univerzálem. Bohužel se ale nepodařilo skvělý výkon udržet
a je třeba říct, že domácí přitlačili. Dovedli
tak zápas znovu do pátého setu. V něm volejbalisté Roztok nedovolili podobný průběh
jako v prvním zápase, a i když se měnily
strany za stavu 8-7 pro domácí, nakonec se
podařilo Dobříš velmi dobře ublokovat a vítězství 3-2 bylo na světě!!!
Mgr. Martin Matas
TJ Sokol Roztoky – oddíl volejbal muži

Fotbalový
podzim
Vážení sportovní přátelé, právě nám skončila podzimní část fotbalové sezony 2014/15.
Všechna naše mužstva dokázala skončit
na předních místech svých soutěží.
To je pro náš oddíl velkým úspěchem, a hlavně závazkem a příslibem do budoucna.
Když vezmu postupně jednotlivá mužstva,
musím začít u našeho áčka.
To prošlo celou podzimní částí bez ztráty
jediného bodu a po 13 vítězstvích vedou
s náskokem pěti bodů před druhou Kosoří.
Třináct vítězství je spolu s jarní řadou dvanácti vítězství celkem 25 mistrovských utkání
za sebou bez porážky a bez remízy. To si myslím, že nemá v žádné jiné soutěži obdoby.
Předvádíme útočný fotbal se snahou soupeře
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„A“ mužstvo

III. třída Praha-západ

1. místo

„B“ mužstvo

IV. třída Praha-západ

3. místo

Dorost

I. A třída Středočeského kraje

4. místo

Starší žáci

Okresní přebor Praha-západ

2. místo

Mladší žáci

Okresní přebor Praha-západ

3. místo

Starší přípravka

Okresní přebor Praha-západ

4. místo

Mladší přípravka

Okresní přebor Praha-západ

1. místo

přestřílet. V našich zápasech padá poměrně dost gólů, což je jistě atraktivní pro diváky, ne už tolik pro trenéry a vedení.
Pevně všichni věříme, že budeme na jaře pokračovat ve stejném duchu
a že se nám konečně podaří postoupit do okresního přeboru. Ale vše
je ještě daleko a určitě nechceme nic zakřiknout.
Naše béčko si vede také velmi dobře, čehož je podzimní třetí příčka
určitě důkazem.
Schází se v poměrně hojném počtu, i když je někdy potřeba pomoci
od hráčů áčka nebo dorostu.
Béčko také předvádí líbivý fotbal, na který chodí poměrně dost spokojených diváků. Nebýt několika zbytečných výpadků, mohlo být naše
postavení v tabulce ještě lepší.
Pokračujeme mužstvem dorostu. To letos jako jediné z našich mužstev
hraje Středočeskou krajskou soutěž. Výsledky máme jako na houpačce
v duchu „bohatým bereme, chudým dáváme“. Znamená to, že jsme sehráli několik velmi hezkých zápasů proti soupeřům z popředí tabulky,
ve kterých jsme mnohdy zvítězili. Potom přijde zápas proti relativně
slabšímu soupeři a my prohrajeme.
Ale věřím, že na jaře budeme pokračovat spíše v těch lepších výkonech a na konci sezony budeme všichni spokojeni.
Starší žáci po loňské nepříliš povedené sezoně ve Středočeském kraji
si letos vše vynahrazují opět v okresním přeboru. Začali vyhrávat, mít

Gabriela Jílková
šestá ve
světovém finále
Přes 300 jezdců z celého světa se sešlo
minulý víkend na trati SOUTH GARDA
v italském Lonatu při světovém finále třídy ROK. V tomto velkém finále se již tradičně představila také česká závodnice Gabriela
Jílková, které se podařilo zopakovat loňský
výsledek a v nabité mužské konkurenci si
dojela pro krásné 6. místo.
„Letos to vůbec nevypadalo na umístění v první desítce. V posledním volném tréninku mi
vypověděl motor službu a do kvalifikace jsem
tak nastoupila s náhradním. V měřeném tréninku jsem se umístila až na 19. místě. Ve třech
kvalifikačních jízdách jsem pak obsadila 26.,
12. a 19. místo a do finálového závodu jsem
startovala ze 17. pozice. Byl to náročný závod,
v jehož průběhu jsem se po 20 závodních kolech probojovala až na 6. místo!“ Těmito slovy
zhodnotila své italské počínání aktuálně nejlepší česká okruhová závodnice.
Redakce (s použitím informací G. Jílkové st.)
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radost z fotbalu, což se projevilo nejen na výsledcích, ale i na prozatímním umístění. Škoda jen, že některá vítězství jsou zbytečně upracovaná a na předváděnou hru se nedá moc koukat. V dalších zápasech
je to naprosto odlišné, hezká hra, hezký fotbal. Jak na houpačce. Navíc
někteří hráči úspěšně nastupují i za mužstvo dorostu.
Mladší žáci po výměně trenérů pokračují ve výkonech z uplynulé sezony. Prozatímní třetí místo je odrazem jejich skutečných možností.
Po odchodu některých opor do starších žáků je mužstvo úspěšně doplňováno kluky ze starší přípravky.
Starší přípravka se snaží o technický fotbal plný přihrávek, čímž
mnohdy soupeře přehrají. Máme hráče spíše menší, ale šikovné
a technické, kteří mají problém pouze s mužstvy, ve kterých převládají silové typy. Na jaře se určitě pokusí postoupit na medailové
pozice.
Na závěr nám zůstala mladší přípravka. Ta hraje svoji soutěž turnajovým způsobem. Po podzimu jsme naprosto bezpečně a zaslouženě
na prvním místě. Navíc je zde spousta hráčů, kteří teprve začínají
a jejichž čas už brzy přijde. Máme z nich všichni ohromnou radost.
Nemusíme se o budoucnost roztockého fotbalu bát. Navíc jsou pomalu doplňováni kluky z minipřípravky.
Chtěl bych poděkovat všem hráčům, trenérům, činovníkům i dalším
dobrovolníkům, kteří se o hladký průběh letošní podzimní sezony zasloužili. A rodičům (hlavně maminkám), kteří k nám své děti dávají, pomáhají s dopravou, fandí a starají se o dobrou pohodu svých ratolestí.
Chtěl bych pozvat všechny děti, které by chtěly hrát fotbal, ať neváhají, přijdou na hřiště a určitě se pro ně místo v nějakém týmu najde.
Děkuji a přeji všem hezké prožití konce letošního roku a zvu všechny
na jarní část sezony 2014/15.
Přijďte nás na jaře opět podpořit.
Tomáš Novotný, prezident SK Roztoky

Tenisové přání

Mnozí z nás si přejí prosinec bez starostí, bez
nákupního shonu, bez vánočního úklidu –
uklízet přece můžu kdykoli, bez přetvářek
a nakupování zbytečností. Většina z toho
však k přípravám na svátky neodmyslitelně
patří a je jen na nás, jak si tento čas zpříjemníme.
Ideální duševní očistou je sport a u nás samozřejmě tenis. 7. 12. proběhl každoroční
dětský Mikulášský turnaj a 14. 12. se můžete zúčastnit oblíbeného turnaje čtyřher Rodič + dítě. 20. 12. přijďte zafandit členům
LTC na jejich Vánoční turnaj a 21. 12. pak
možná objevíte nové naděje na turnaji

mladších žákyň. Čekání na Ježíška zpříjemní dětem 22. a 23. 12. tenisový kurz.
Po nezbytném svátečním volnu si můžete
přijít zahrát za zvýhodněné ceny a zábavnou formou vypotit salát a cukroví, které
jste si dopřáli navíc. Začátkem ledna s námi
pak můžete vyrazit na víkend na hory
do Poniklé.
Co nejpříjemnější konec roku 2014, dětem
štědrou nadílku a všem hodně pozitivních
zážitků v roce 2015 přeje za tým tenisové
školy VV a tenisového areálu Žalov
Jan Šrámek
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Odešla legenda

Den 3. listopadu 2014
se zapsal do historie roztocké
atletiky černým písmem.
Krátce před svými
83. narozeninami nás
navždy opustil
Karel Šerpán.
Legendární běžec
pamatoval ještě roztockou
éru bratří Jungwirthů. Jeho
jméno zůstane trvale
spojeno se závodem Velká
Kunratická, na níž se
zúčastnil neuvěřitelných
61 ročníků! Další účast už
bohužel nepřidá…
Čest jeho památce,
byl to opravdový sportovec
a vzor pro nás, mladší.
Jaroslav Drda

Velké poděkování a hlubokou poklonu vyslovujeme obyvatelům
Roztok a Husovu sboru CČSH za sbírku humanitární pomoci.
Velké díky od ukrajinských občanů.
Kněz M. Dudaš
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SOUKROMÁ INZERCE

•

Hotel Academic v Roztokách hledá vhodného kandidáta na pozici recepční. Požadujeme: AJ, ČJ/SŠ vzdělání. Preferujeme počítačové znalosti: Fidelio, Word, Excel, Outlook, internet, praxe
v oboru. Kontaktní osoba: Zdeňka Švehlová, tel. +420 731 122 526,
svehlova@academic.cz

• Nabízím žehlení prádla pro vytížené rodiny. V období vánočních

svátků i celoročně. Koš běžného a ložního prádla – 400 Kč. Košile
kus 25 Kč. Pro prádlo si zdarma přijedu a opět přivezu, platí pro
Roztoky, Velké Přílepy a Suchdol. Prádlo svážíme každý den včetně
víkendu od 8–9, 19–21 hodin. Prosím SMS nebo e-mail s adresou
a časem svozu. Tel. 604 413 605, dobre.zehleni@seznam.cz

•

Do nově otevřené restaurace v Roztokách-Žalově přijmeme kuchaře a paní na úklid a pomocné práce v kuchyni. Tel. 608 341 483

•

Nabízím pronájem bytu 3+1 – 108 m2, 2. patro, balkon, přímo
na náměstí v Roztokách, od 1. 1. 2015. Nájem činí 11 200 Kč/měsíc +
služby + 3měsíční kauce. V případě zájmu se písemně obracejte na:
RealSprom s.r.o., Přemyslovská 1468, 252 63 Roztoky, nebo na e-mail
info@sprom.cz

•

Prodám nejvyšší nabídce přízemní rodinný domek o třech pokojích s příslušenstvím, přípojkou elektřiny a vody v Roztokách-Žalově,
Příčná ulice č. 1125. Stavebně technický stav stavby není dobrý. Stavební pozemek č. k. 3370 s vedlejšími stavbami a studnou, o ploše
288 m2, zastavěná plocha 83 m2. Zahrada s porosty č. k. 3371 o ploše
97 m2. Podle znaleckého posudku z května 2014 je celková cena
1 269 040 Kč. Nabídky na tel. 220 807 922

•

Koupím vozidla všech značek od r. v. 1995. Platím hotově, převod
vozidla zařídím. Rychlé a seriózní jednání. Tel. 721 473 314

•

Dámské náramkové hodinky v průhledném plastikovém pytlíčku (dosud používanou rodinnou památku) jsem ve své stařecké
roztržitosti ztratil 17. listopadu 2014 na Tyršově náměstí asi
v 16 hodin před svým odjezdem autobusem do Úholiček. Za vrácení památky rád dám 1500 Kč. K. Pelich, Libušina 401, Roztoky,
tel. 220 910 441, večer

• Nabízím žehlení u vás doma a hlídání dětí. Jsem zodpovědná a spolehlivá. Tel. 775 996 899

• Provedu zednické a obkladačské práce. Tel. 777 160 970
• Hledám u seriózního a spolehlivého pronajímatele pronájem bytu 1+kk

nebo 1+1, popř. 2+kk s balkonem nebo terasou. E-mail: plejady@post.cz

•

Hledám účetní znalou práci v systému Flexi Bee či Pohoda.
jalave@email.cz, tel. 724 270 592

• Nabízím vše pro děti 0–3 roky, na chlapečka i holčičku – levně.

Tel. 723 009 415, e-mail: inzeratodraz@seznam.cz

•

Pronajmu mezonetový byt 3+kk v nástavbě v Masarykově ulici.
Nájemné 8000 Kč + služby (cca 3000 Kč měsíčně). Tel. 777 781 042

•

Prodám nové WC kombi JIKA Lyra – cena 1400 Kč a nový látkový
šedý botník – 12 párů bot – cena 400 Kč. Tel. 776 006 286

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

Přejeme krásné Vánoce
a úspěšný vstup do nového roku 2015.

www.autohouser.cz

www.superpneu.cz

