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O tom podivuhodném čase vánočním

V předvánočním čase jest záhodno psát o věcech pozitivních, 
zvlášť v současné době, kdy o dobrou zprávu nezavadíte, i kdy-
byste měli v televizi tisíc kanálů.
V dřívějších dobách jsem lidem vyčítal, že se k sobě začnou 
chovat normálně a slušně jenom v době Vánoc. To si i dárky 
dávají a přáníčka posílají, potají slzu dojetí uroní, ba i na půl-
noční mši zajdou (pokud se ovšem v Roztokách vůbec koná).
Co na tom, že přes rok si na své přátele a známé ani nevzpo-

menou, že křičí na své blízké, že se hašteří a hádají se sousedy? Že i lidé, kteří by měli 
být mravním příkladem, se sníží k primitivním pomluvám a lžím? Hlavně že jsou 
Vánoce, svátky klidu a pokoje, kdy všichni na chvilku předstírají, že jsou lepší, než  
je tomu ve skutečnosti.
V poslední době se na to ale začínám dívat obráceně: zaplať bůh aspoň za ty Vánoce, 
že aspoň o nich se lidé k sobě chovají… lidsky. Jenom díky tomu vidíme, že to ještě 
dokážou, že snad ta změna společnosti k horšímu ještě není nevratná.
A tak vám všem, naši milí čtenáři, přeji, aby se vám podařilo překonat obvyklé shony 
a zmatky, abyste v sobě nalezli sílu potěšit sebe i své blízké hezkým slovem, pohlaze-
ním, tichou chvilkou rodinného štěstí. A abyste si kousek té sváteční nálady uchovali 
i pro všední dny. l

  Jaroslav Drda
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Informace o svozu  
komunálních odpadů  
(popelnic) 1. 1. 2016
Nový rok je jediným dnem v roce,  
kdy popeláři nepracují. Náhradní svoz 
popelnic za pátek 1. 1. 2016 se uskuteč-
ní ve čtvrtek 31. 12. 2015.   l

Hodně pohody v roce 2016  
přeje OSRMŽP

Redakční rada časopisu Odraz přeje všem svým čtenářům 
hodně štěstí, zdraví a pohody o vánočních svátcích a úspěšný 
vstup do roku 2016.
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Vážení spoluobčané,
před měsícem celý svět šokovaly tero‑
ristické útoky v  Paříži. Chladnokrevné 
a  zrůdné chování atentátníků je děsivé. 
Předně bych chtěl vzdát hold všem nevin-
ným obětem a vyjádřit upřímnou účast po-
zůstalým. Zároveň jsem přesvědčený, že to, 
co se v  Paříži stalo, nemá nic společného 
s žádným náboženstvím. Jednalo se o bar-
barské jednání vyšinutých jedinců, které 
je neobhajitelné jakoukoli vírou. Je jedno-
značné, že naše společnost musí proti tero-
rismu postupovat tvrdě a nekompromisně. 
Všeobecně platí a historií je prokázáno, že 
nejnebezpečnější je hromadná manipula-
ce s lidskými emocemi. Ať už je to víra na 
straně jedné, nebo strach na straně druhé. 
Doufám, že naše společnost bude i  díky 
svým kořenům natolik silná, že se dokáže 
ubránit nenávisti i radikalismu.

Územní studie Dubečnice
V rámci posledních dvou zasedání zastupi-
telstva jsme se velmi intenzivně a podrobně 
věnovali další přípravě územní studie loka-
lity Dubečnice, která bude podkladem pro 
vypracování regulačního plánu. Jsem velmi 
rád, že mezi zastupiteli napříč politickým 
spektrem panuje jednoznačná shoda na 

tom, že budeme jako město neoblomní 
a že budoucí výstavbě v této lokalitě (stej‑
ně jako u všech ostatních) nastavíme jas‑
ná pravidla s tím cílem, aby v budoucnosti 
nebyla ohrožena kvalita života v  Rozto‑
kách. Je potřeba si uvědomit, že máme 
platný územní plán včetně jeho změn, který 
jsme zdědili po našich předchůdcích. Ač-
koli si mohu myslet, že změny v územním 
plánu, které byly v  minulosti zastupitel-
stvem schváleny, jsou nešťastné, či dokonce 
špatné, jsou ale bohužel platné. Hlavním 
dilematem současného zastupitelstva bylo, 
zda v rámci schvalování regulačního plánu 
měnit i platný územní plán. To by umožnilo 
urbanisticky logičtější řešení tohoto území 
včetně změn umístění ulic. Na druhou stra-
nu změna platného územního plánu přináší 
větší právní nejistotu spojenou s případným 

odškodněním investora, které by mohlo 
dosáhnout opravdu velkých částek. Nutno 
podotknout, že poslední dvě zvažované va-
rianty s sebou nesly srovnatelný nárůst po-
čtu nových obyvatel i nároky na posílení in-
frastruktury a občanské vybavenosti města. 
Zastupitelstvo se rozhodlo, abychom dále 
pokračovali v  dopracování varianty, která 
je v  souladu s  platným územním plánem. 
V  každém případě se jedná o  variantu, 
která tuto lokalitu výrazně reguluje. Mělo 
by zde být přibližně 856 nových obyvatel 
a  výstavba by měla být realizovaná z  na-
prosté většiny rodinnými domy a několika 
viladomy. I takovouto na roztocké poměry 
velkou výstavbu budeme v budoucnu samo-
zřejmě podmiňovat investicemi developera 
do veřejné infrastruktury. Oproti předsta-
vám vlastníka pozemků, který by tuto loka-
litu nejraději zastavěl obrovskými bytovými 
domy, se jedná skutečně o  rozumnou va- 
riantu. Věřím, že zastupitelstvo bude i  na-
dále tvrdě postupovat proti nereálným 
požadavkům developerů a  že se nám po-
daří nejen v této lokalitě prosadit rozumný 
a spravedlivý regulační plán. l

Slovo starosty

Významnou část jednání zabrala prezentace 
návrhu na celkovou obnovu zázemí Levého 
Hradce, kterou inicioval místostarosta To-
máš Novotný a  kterou radním představili 
autoři, architekti Eva a  Ondřej Smolíkovi. 
Studie zahrnuje výstavbu kolumbária, zříze-
ní rozptylové loučky a celkovou obnovu zá-
padní části pozemků kolem hřbitova. Město 
se dohodlo se soukromým vlastníkem po-
zemků na výměně a vypořádání některých 
částí a  součástí vzájemné dohody je to, že 
město pozemky soukromníka oplotí a zajis-
tí mu na ně přístup. Tato dohoda umožní 
městu, aby zkultivovalo celou západní a se-
verozápadní část levohradeckého areálu. 
Studie bude přetvořena v  projektovou do-
kumentaci a na jaře 2016 by město mohlo 
požádat o dotaci.

Rada schválila několik zadání výběro-
vých řízení, mimo jiné na obě připravova-
né mateřské školy, malou montovanou pro 

25 dětí v prostoru za městskou knihovnou, 
a  větší, montovanou nebo modulovou 
v Palackého ulici (namísto pronajaté sou-
časné). Rada rozhodla také o zpracovateli.

Podrobně se radní informovali o  stavu 
dokončovaných komunikací, zejména uli-
ce Jana Palacha, která je veřejnosti nejvíce 
„na očích“ a na kterou mají občané – tak, 
jak je tomu asi u každé větší stavby – velmi 
rozdílné názory.

Dubečnice pro 850 lidí
Listopadové zasedání roztockého zastu-
pitelstva se uskutečnilo den po státním 
svátku, ale účast to nijak nepoznamenalo. 
Ke konci dlouhého, skoro pětihodinového 
jednání nás bylo dokonce dvacet.

Dvě hodiny trvaly úvodní dva body. Za 
účasti zástupců veřejnosti se mluvilo o prá-
vě dokončené stavbě ulice Jana Palacha 
a o sporných místech, které tato stavba má. 

Některé drobnosti (louže, která zůstává na 
sousední staré části Tyršova náměstí) bu-
dou odstraněny, výsadba stromů v  týdnu 
kolem zasedání právě probíhala a  o  zele-
ném pásu, jeho existenci a osazení se po-
vedou debaty ještě možná pár let a  stejně 
dlouho budeme hledat optimální podobu –  
zda tam má být jen tráva, tráva a keře, keře 
a mezi nimi oblázky apod. Květinové záho-
ny jsou už vysázeny a na jaře se přesvědčí-
me o nápaditosti těch, kteří je navrhovali, 
a také o tom, jak se lidé dovedou k hezké-
mu kousku ulice chovat.

Hlavním bodem programu bylo koneč-
né rozhodnutí o podobě Dubečnice. Práv-
ní rozbor, který si zastupitelé vyžádali, jas-
no samozřejmě do věci nevnesl a v diskusi 
se ukázalo, že každý si z něj vybral to, co 
podporovalo jeho názor. Ve hře byly v zá-
sadě dvě varianty – elegantnější a účelněj-
ší návrh architektů z  firmy DGGG, který 
ovšem vyžadoval drobnou změnu územ-
ního plánu, a varianta vytvořená v souladu 
s platným územním plánem. Obě počítají 
s cca 850 obyvateli a v obou případech nám 
hrozí pokus investora o vymáhání (údajně) 

Připravuje se obnova okolí Levého Hradce
Listopadové jednání rady města, které se takřka přesně  
trefilo na roční výročí ustavujícího zasedání zastupitelstva 
(5. 11. 2014), se zase protáhlo do pozdních nočních hodin.

Adventní čas a Vánoce
Advent je časem klidu, pohody 
a očekávání krásných Vánoc. Trend 
naší doby tomu ovšem příliš nepřeje. 
Určitě je jen na nás, zda se zkusíme 
alespoň na chvíli zastavit a trávit 
čas s rodinou a blízkými. Dovolte mi, 
abych Vám popřál, aby se to povedlo 
právě Vám. Přeji Vám také krásné 
a radostné prožití Vánoc a všechno 
jen to nejlepší do nového roku.

Jan Jakob
starosta města Roztoky
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Upozornění ÚP ČR:
Do konce roku 2015 mají držitelé do-
časných průkazů osoby se zdravotním 
postižením (OZP) a průkazů mimořád-
ných výhod možnost zajistit si výměnu 
za nový průkaz OZP. V případě, že tak 
neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 
využívat žádné benefity a nároky, kte-
ré jim z vlastnictví průkazu vyplývají.

Nový průkaz OZP má podobu plastové 
kartičky, obdobně jako občanský nebo 
řidičský průkaz. Tento typ průkazu 
je odolný proti poškození a chráněný 
vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny 
dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto 
doklady jsou platné už jen do 31. 12. 
2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal 
vydávat nové průkazy OZP v dubnu 
2015. Vzhledem k tomu, že výměna se 
týká přibližně 300 tisíc klientů, je ještě 
stále řada lidí, kteří se s žádostí o vý-
měnu na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli 
bychom tímto apelovat na klienty, 
aby nenechávali vše na poslední chvíli 
a vyhnuli se tak zbytečnému čekání 
ve frontách na konci roku.

Pro účely vydání nového průkazu  
OZP je třeba doložit aktuální fotografii, 
která odpovídá formátu podobizny 
určené na občanský průkaz (rozměr 
35 mm x 45 mm). Stejně jako při 
každém úředním jednání musí držitel 
průkazu také prokázat svou totožnost 
občanským průkazem. Lidé, kterým  
ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, 
nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, 
aby pouze doložili fotografii a podepsa-
li příslušný formulář, který dostanou 
na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů 
mimořádných výhod (kartonové 
průkazy, které vydávaly obecní úřady 
do konce roku 2011) a dočasných prů-
kazů OZP, které ÚP ČR vydával podle 
legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí 
před samotnou výměnou podat „Žádost 
o přechod nároku na průkaz OZP“.  
Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové 
podobě vydat.  l

Vánoční strom – poděkování
Technickým službám města Roztoky 
(jmenovitě panu Sládkovi) za instalaci 
stromu, zajištění mobiliáře a užitečné 
rady…

Odboru životního prostředí MÚ – za 
výběr stromu, MŠ Havlíčkova – za vý-
robu ozdob, Sboru dobrovolných hasičů 
Roztoky za spolupráci. Hotelu Academic 
za poskytnutí potřebného zázemí.

Farářce paní Kučerové a starostovi 
Jakobovi za jejich promluvu.

Organizačnímu týmu v čele s Michalem 
Špačkem.

Všem účinkujícím, prodejcům a hlavně 
všem, kteří si přišli společně užít první 
adventní neděli.

  Kateřina Skutilová
 vedoucí OKVM

Nabízíme vám stručný přehled činností od-
dělení ŽP provedených v průběhu roku 2015. 
Nejde o to, poskytovat jen data a informace, 
ale o  úvahy o  tom, jaké naše zelené město 
bude. Nerozhoduje o  tom výše finančních 
prostředků či politická rozhodnutí, ale míra 
vyzrálosti společnosti jako takové, smysl pro 
zodpovědnost, pořádek, estetiku, ale také vi-
zionářství, kreativitu a snahu vytvářet trvalé 
hodnoty. Nezapomínejme, že pracujeme s ži-
vým organismem, který prochází vývojem, 
zraje a  stárne. Proto se občas musí některá 
část zeleně obnovovat.
1.   V  únoru jsme nechali ošetřit zdravot-

ním řezem park na Tyršově náměstí.
2.   Byl vypracován odborný posudek na 

aktuální stav tří památných stromů, 
následně byl zdravotním a  redukčním 
řezem ošetřen buk lesní a platan javoro-
listý. Práce byly provedeny stromolezec-
kou technikou.

3.   Dále byl ošetřen solitérní jedinec jasanu 
ztepilého Na Koruně.

4.  Před začátkem rekonstrukce ul. Jana Pa-
lacha byly odstraněny javory.

5.  V  květnu jsme vysadili 3 ks nových jí-
rovců na parkovišti Koruna.

6.  V prostoru u bytových domů v ul. Ma-
sarykova a Nerudova jsme vysadili 3 ks 
okrasných jabloní spolu s novou výsad-
bou živého plotu.

7.   Velká rekonstrukce záhonů proběhla 
také u  domu s  pečovatelskou službou, 
kde došlo k celkové opravě závlahového 
systému a dosadbě trvalek.

8.  Další dosadba dřevin proběhla v lokalitě 
U Křížku.

9.    Následoval výsev letní louky v parku na 
 Tyršově nám.

10.  Středový pruh ul. Jana Palacha – výmě-
na 1 ks mladého ořechu, který stagno-
val v růstu.

11.  Výsadba trvalkových záhonů v ul. J. Pa-
lacha, včetně osázení středového oválu 
dispozičně propojeného s  parkem na 
Školním náměstí.

12.  Ozelenění části ul. Nádražní – prostor 
informačních tabulí.

13.  Dětské hřiště Obránců míru: – výměna 
2 ks uschlých jeřábů.

14.  Mateřská škola Kaštánek v ul. Palacké-
ho – instalace a osázení velkoobjemo-
vých zahradních truhlíků.

15.  Sportovní areál Žalov – opěrná zeď 
u  tříděného odpadu – prostor osázen 
trvalkami.

16.   Obnova stromořadí ul. Jana Palacha –  
výsadba nových javorů spolu s výsad-
bou keřového patra jako podrostu jed-
notlivých dřevin.

O zeleň pečují TS města Roztoky. Udržu-
jí výsadbové mísy, provádějí pletí, sekání 
travního porostu, zalévání, zajišťují re-
dukční řezy dřevin, řez živých plotů a další 
činnosti. Spolupracujeme s odborníky, a to 
jak na poli projektových příprav, konzulta-
cí a  poradenství, tak i  na poli samotných 
realizací. Touto cestou bychom všem zú-
častněným rády poděkovali za spolupráci 
a  vysokou profesionalitu. Všem přejeme 
krásné prožití vánočních svátků a úspěšný 
rok 2016.  l

 Za oddělení životního prostředí
  Eva Maršíková, Radka Reváková

Péče o zeleň

ušlého zisku. Míru rizika v jednom či dru-
hém případě neumí odhadnout asi nikdo. 
Většina zastupitelů po dlouhé debatě a tro-
jím hlasování nakonec nešla do kompliko-
vanějšího procesu otevření územního plá-
nu a smířila se s variantou, která přímočaře 
a  v  souladu s  platným územním plánem 
míří k vytvoření plánu regulačního.

Delší dobu se vedla diskuse i o rozpoč-
tových změnách a hlavně o platbách za sil-
nice, kde se stále nemůžeme dobrat toho, 
kolik nás vlastně silnice – v  porovnání 
s přijatým rozpočtem – stojí. Diference je 
zřejmě ukryta ve službách (technický do-
zor, projekce apod.), které v  rozpočtu ne-
byly. Celková bilance rozpočtu je však už 
natolik příznivá, že to výsledek hospodaře-
ní neohrozí.

Město bude nejspíš o půl hektaru men-
ší. Vyhověli jsme žádosti obce Úholičky 
a chceme jim prodat kus náplavky u  řeky 

na samém konci žalovského katastru. Úho-
ličky se tak konečně dostanou k řece (pa-
radoxně s ní vůbec nesousedily) a nám se 
skoro 700 tisíc za pozemek, který nám asi 
k ničemu nikdy nebude, hodí. Záměr pro-
deje je vyvěšen a  k  dohodě patrně dojde 
v krátkém čase.
Asi půl hodiny jsme diskutovali také o stra-
tegickém plánu na následujících deset let. 
Ani ne tak o  jeho obsahu či potřebnosti, 
ale hlavně o  tom, že jakýkoli strategický 
dokument či přehled (pasporty komunika-
cí nebo sítí) musí být neustále opravován 
a doplňován, aby se nestal zbytečným balí-
kem papíru někde ve skříni.  l

Jaroslav Huk
místostarosta



INFORMACE Z RADNICE

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova6

n Dne 27. 10. oznámeno rušení nočního 
klidu v bytovém domě v ulici Masarykova –  
na místě zjednána náprava, domácí osoba 
upozorněna na porušení OZV, přestupek 
vyřešen napomenutím.
n Dne 28. 10. v rámci hlídkové činnosti zjiš-
těna na Tyršově náměstí v pozdních nočních 
hodinách havárie vozidla tov. zn. Seat Ibiza, 
které narazilo do sloupu veřejného osvětlení, 
ten se po nárazu vozidla zlomil, na místě se 
nacházel řidič vozidla a  dva spolujezdci, ke 
zranění nedošlo, orientační dechovou zkouš-
kou na místě bylo zjištěno, že řidič vozidla 
před jízdou požil alkohol, věc na místě předá-
na PČR, vyrozuměn ředitel TS Roztoky, hlíd-
kou MP místo zapáskováno (zamezení vstupu 
k poškozenému sloupu veřejného osvětlení).
n Dne 28. 10. oznámeno poškození obrubní-
ků v ulici Masarykova proti křižovatce s ulicí 
Dobrovolného – na místě zjištěno, že při uklá-
dání kontejneru na pozemek mimo komuni-
kaci došlo při průjezdu nákladního vozidla 
k poškození 4 ks obrubníků, zadokumentová-
no, oznámeno OSRMŽP MÚ Roztoky.
n Dne 30. 10. oznámen nález klíče od osobní-
ho vozidla v ulici Puchmajerova, uložen na MP 
Roztoky, zveřejněno na webových stránkách 
MP Roztoky, města Roztoky a  roztoky.com, 
v  následujících dnech zjištěn majitel, které-
mu byl nalezený klíč předán, majitel by touto 
cestou chtěl poctivému nálezci poděkovat.
n Dne 1. 11. oznámeno posprejované oplo-
cení domu v  ulici V  Solníkách – předáno 
PČR Libčice.
n Dne 2. 11. oznámeno narušení občanské-
ho soužití mezi druhem a  družkou v  bytě 
v ulici Obránců míru – výjezd na místo, na 
místě též hlídka PČR, která si věc přestupku 
proti občanskému soužití převzala.
n Dne 5. 11. oznámen nález svazku klí-
čů s klíčem od vozidla tov. zn. VW v ulici 
Přílepská, svazek uložen na MP Roztoky, 
zveřejněno na webových stránkách města 
Roztoky, MP Roztoky a roztoky.com.
n Dne 6. 11. nalezeny v  ulici Třebízského 
dámské náramkové hodinky, hodinky ulo-
ženy na MP Roztoky, nález zveřejněn na 
webových stránkách MP Roztoky, města 
Roztoky a roztoky. com.
n Dne 6. 11. v  nočních hodinách v  rámci 
hlídkové činnosti zjištěn volně pobíhající 
kozel po komunikaci Tiché údolí, zjištěn 
a  vyrozuměn majitel, který se dostavil na 
místo, přestupek vyřešen napomenutím.
n Dne 8. 11. oznámena vytržená dvířka ze 
sloupku s elektroměrem u domu v ulici Le-

gií, kvalifikováno a šetřeno jako podezření 
z přestupku proti majetku.
n Dne 8. 11. oznámena krádež zboží v pro-
dejně Albert s tím, že podezřelá osoba byla 
zadržena ostrahou prodejny, kterou fyzicky 
napadala – provedenou lustrací na místě bylo 
zjištěno, že podezřelá osoba byla v  posled-
ních třech letech odsouzena za majetkovou 
trestnou činnost a  touto krádeží, byť v pře-
stupkové hodnotě, se dopustila pokračující 
trestné činnosti, na místě předáno PČR Lib-
čice jako podezření z trestného činu.
n Dne 8. 11. oznámen nález mobilního te-
lefon zn. Sony Experia v ulici Masarykova, 
telefon uložen na MP Roztoky, zveřejněno 
na webových stránkách MP Roztoky, města 
Roztoky a roztoky.com.
n Dne 9. 11. oznámen volně pobíhající pes 
v  ulici Lederova – oznamovatelka předala 
psa hlídce MP, pes umístěn do záchytného 
kotce MP Roztoky, zjištěn majitel, kterému 
byl pes v pořádku předán, přestupek vyře-
šen v blokovém řízení.
n Dne 13. 11. ve schránce důvěry MP Roz-
toky nalezena opencard, zjištěn majitel, kte-
rému byla karta předána, majitel by touto 
cestou chtěl poctivému nálezci poděkovat.
n Dne 13. 11. v  rámci hlídkové činnosti 
nalezen na zastávce autobusu na Tyršově 
náměstí občanský průkaz, zjištěn majitel, 
kterému byl nalezený průkaz předán.
n Dne 13. 11. oznámena krádež zboží v pro-
dejně Albert s tím, že podezřelá osoba byla za-
držena ostrahou prodejny – provedenou lust-
rací na místě bylo zjištěno, že podezřelá osoba 
byla v posledních třech letech odsouzena za 
majetkovou trestnou činnost a touto krádeží, 
byť v přestupkové hodnotě, se dopustila po-
kračující trestné činnosti, na místě předáno 
PČR Libčice jako podezření z trestného činu.
n Dne 19. 11. v rámci hlídkové činnosti na-
lezeno v ulici Palackého vozidlo Opel Tigra, 
nesplňující podmínky provozu na pozem-
ních komunikacích, zadokumentováno, 
vylepena výzva k odstranění vozidla z po-
zemní komunikace, výzva zaslána i  osobě, 
na kterou je vozidlo evidováno, oznámeno 
OSRMŽP MÚ Ro.
n Dne 19. 11. oznámena pohřešovaná osoba, 
která opustila Domov Alzheimer v Roztokách 
v  Nádražní ulici a  nevrátila se – provedeno 
místní pátrání ve spolupráci s PČR, pohřešo-
vaná nakonec nalezena v Odoleně Vodě.
n Dne 21. 11. oznámena žádost o  pomoc 
hlídce pohotovostní jednotky PČR Pra-
ha, která pronásledovala podezřelé vozidlo 

z Prahy až do Roztok do ulice Pod Koláčo-
vem, kde zanechal řidič vozidlo odstavené 
a utekl – výjezd na místo, provedeno místní 
pátrání po podezřelém řidiči v  součinnosti 
s hlídkou PČR s negativním výsledkem, na 
žádost PČR umístěn na vozidlo technic-
ký prostředek k  zabránění odjezdu vozidla 
(TPOZ), v průběhu dne se k převzetí vozidla 
dostavila osoba, která měla vozidlo v užívání, 
na příkaz PČR TPOZ z vozidla sejmuta a vo-
zidlo této osobě předáno, věc v šetření PČR.
n Dne 22. 11. oznámeno poškození trávníku 
neznámým postřikem na pozemku domu 
v ulici Třebízského – výjezd na místo, zado-
kumentováno, věc kvalifikována a  šetřena 
jako podezření z přestupku proti občanské-
mu soužití a přestupku proti majetku.
n Dne 23. 11. v rámci hlídkové činnosti nale-
zeno na parkovišti v ulici Nerudova vozidlo 
tov. zn. Volvo, nesplňující podmínky pro-
vozu na pozemních komunikacích, které je 
evidentně delší dobu neprovozováno, zado-
kumentováno, vylepena výzva k odstranění 
vozidla z  pozemní komunikace, tato výzva 
zaslána i osobě, na kterou je vozidlo evidová-
no, oznámeno OSRMŽP MÚ Roztoky.
n Dne 23. 11. oznámeno narušení občanské-
ho soužití mezi druhem a družkou v  Jung-
mannově ulici – v době příjezdu hlídky se na 
místě nacházela pouze poškozená, podezřelá 
osoba z místa odešla, věc kvalifikována a šet-
řena jako podezření z návrhového přestupku 
proti občanskému soužití, věc předána PČR 
Libčice, provedeno místní pátrání po pode-
zřelé osobě s negativním výsledkem.

Aktuální zprávy z činnosti MP Rozto‑
ky můžete nalézt na webových stránkách 
MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomo-
ci při šetření výše uvedených událostí, ob-
raťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo 
telefonicky na Obvodní oddělení policie 
ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 
731), nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 
602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě 
e -mail: info@mproztoky.cz.) Děkujeme pře-
dem za spolupráci.

Závěrem bych chtěl za kolektiv strážní-
ků Městské policie Roztoky všem občanům 
popřát krásné prožití vánočních svátků, 
bohatého ježíška a do nového roku hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti.  l

  Petr Vevera
 ved. str. MP Roztoky

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky  
za období od 27. 10. 2015 do 26. 11. 2015:  



VÁNOČNÍ  ZBOŽÍ:
jmelí, adventní věnce, chvojí, ozdoby, 

velký výběr svíček, Betlémy, vánoční keramika,

vánoční hvězdy a jiná dekorace, umělé stromky...

KVĚTINY:

hrnkové, pokojové i venkovní, pěstební substráty, 

hnojiva atd.

KERAMIKA: dárková - pro potěšení Vašich blízkých, užitková

CHOVATELSKÉ POTŘEBY:
pelíšky různých velikostí, tašky, přepravky, obojky, 

vodítka i samonavíjecí, kosmetika pro psy, doplňky pro hlodavce,

hračky, podestýlky, krmení pro rybičky...

KOMPLETNÍ GRANULOVANÁ KRMIVA PRO PSY A KOČKY:

Nutram, K9, Arden Grange, Winner Plus, 

Natural Trainer a mnoho dalších

DÁRKOVÉ POUKAZY V PRODEJI!

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA:
Ne 13. 12.:   9:00 - 12:00
Po 14. 12.: 10:00 -  18:00
Ne 20. 12.:   9:00 - 12:00
Po 21. 12.: 10:00 - 18:00

Čt 31. 12:    ZAVŘENO
So  2. 1.:     ZAVŘENO

Út 29. 12.:  10:00 - 18:00
St 30. 12.:   10:00 - 18:00

Ostatní dny dle běžné otevírací doby:
Út-Pá: 10:00-18:00 hod; So: 9:00-12:00 hod.

telefonní číslo: +420 606 367 132

NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ V ROZTOKÁCH VÁM NABÍZÍ:
PRODEJNA KVĚTIN, KERAMIKY A CHOVATELSKÝCH POTŘEB

PŘI NÁKUPU 

NAD 500 Kč

DOPRAVA

PO ROZTOKÁCH 

    ZDARMA !!!

V lednu a únoru 2016 otevřeno do 17:00 hod.



NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY

PRAHA-
-MAS. N. ROZTOKY ROZTOKY-

-ŽALOV POZN. ROZTOKY-
-ŽALOV ROZTOKY PRAHA-

-MAS. N. POZN.

0:23 0:42 0:46 11HN

4:41 4:55 4:59 11* 4:27 4:31 4:47

5:11 5:25 5:29 4:57 5:01 5:17 **

5:41 5:55 5:59 ** 5:27 5:31 5:47 *

5:55 6:08 - * 5:57 6:01 6:17 *

6:11 6:25 6:29 * - 6:17 6:32

6:41 6:55 6:59 ** 6:38 6:42 6:58

7:11 7:25 7:29 6:57 7:01 7:17 *

7:41 7:55 7:59 * 7:27 7:31 7:47 *

7:55 8:08 - * 7:38 7:42 7:58

8:41 8:55 8:59 * 7:57 8:01 8:17 *

9:41 9:55 9:59 * 8:27 8:31 8:47

10:41 10:55 10:59 * 8:57 9:01 9:17 *

11:41 11:55 11:59 * 9:57 10:01 10:17 *

12:41 12:55 12:59 * 10:57 11:01 11:17 *

13:41 13:55 13:59 * 11:57 12:01 12:17 *

14:11 14:25 14:29 * 12:57 13:01 13:17 *

14:41 14:55 14:59 * 13:57 14:01 14:17 *

15:11 15:25 15:29 14:57 15:01 15:17 *

15:41 15:55 15:59 * 15:27 15:31 15:47 *

16:11 16:25 16:29 15:57 16:01 16:17 *

16:41 16:55 16:59 * 16:27 16:31 16:47

17:11 17:25 17:29 16:57 17:01 17:17 *

17:41 17:55 17:59 * 17:27 17:31 17:47

18:11 18:25 18:29 17:57 18:01 18:17 *

18:41 18:55 18:59 * 18:27 18:31 18:47

19:11 19:25 19:29 18:57 19:01 19:17 *

19:41 19:55 19:59 * 19:57 20:01 20:17 16*

20:41 20:55 20:59 16* 20:57 21:01 21:17 10*

21:41 21:55 21:59 10* 21:57 22:01 22:17 10*

22:41 22:55 22:59 10* 23:27 23:31 23:51 10HN

PRAHA- 
-HOSTIVAŘ

PRAHA- 
-LIBEŇ ROZTOKY POZN. ROZTOKY PRAHA- 

-LIBEŇ
PRAHA- 

-HOSTIVAŘ POZN.

4:56 5:12 5:23 5:39

5:26 5:42 5:53 6:09

5:56 6:12 6:20 6:36 6:48

6:26 6:42 6:23 6:39

6:56 7:12 6:53 7:09

7:10 7:20 7:36 7:20 7:36 7:46

7:26 7:42 7:23 7:39

7:56 8:12 7:53 8:09

8:10 8:20 8:36 8:20 8:36 8:46

8:26 8:42 8:23 8:39

8:56 9:12 8:53 9:09

9:10 9:20 9:36 9:20 9:36 9:46

9:26 9:42 9:23 9:39

9:56 10:12 10:20 10:36 10:46

10:10 10:20 10:36 10:23 10:39

10:56 11:12 11:20 11:36 11:46

11:10 11:20 11:36 11:23 11:39

11:56 12:12 12:20 12:36 12:46

12:10 12:20 12:36 12:23 12:39

12:56 13:12 13:20 13:36 13:46

13:10 13:20 13:36 13:23 13:39

13:56 14:12 13:53 14:09

14:10 14:20 14:36 14:20 14:36 14:46

14:26 14:42 14:23 14:39

14:56 15:12 14:53 15:09

15:10 15:20 15:36 15:20 15:36 15:46

15:26 15:42 15:23 15:39

15:56 16:12 15:53 16:09

16:10 16:20 16:36 16:20 16:36 16:46

16:26 17:12 16:23 16:39

16:56 17:12 16:53 17:09

17:10 17:20 17:36 17:20 17:36 17:46

17:26 17:42 17:23 17:39

17:56 18:12 17:53 18:09

18:10 18:20 18:36 18:20 18:36 18:46

18:26 18:42 18:23 18:39

18:56 19:12 18:53 19:09

19:10 19:20 19:36 19:20 19:36 19:46

19:26 19:42 19:23 19:39

19:56 20:12 19:53 20:09

20:10 20:20 20:36 20:23 20:39

20:26 20:42 20:53 21:09

20:56 21:12 21:23 21:39

Jede jen v pracovní dny.

Jede pouze v sobotu, v neděli a státem uznané svátky.

10 Nejede 24. 12., 31. 12. 2015, vlak HN končí ve stanici Praha 
hlavní nádraží (staví také ve stanici Praha-Holešovice).

11 Nejede 25. 12. 2015 a 1. 1. 2016, vlak HN vyjíždí ze stanice 
Praha hlavní nádraží (staví ve stanici Praha-Holešovice).

16 Nejede 24. 12. 2015.

* Hvězdičkou označené spoje mají tarifně odlišenou 1. a 2. třídu 
(jezdí CityElefant).

** Tyto spoje mají 1. třídu v sobotu, v neděli a ve státem uznané svátky.

Jako každý rok jsme pro vás připravili nové autobusové a vlakové 
jízdní řády. Zas tak nové nejsou. Autobus 350 z Tyršova nám. na 
Dejvickou jede v 5:44 místo v 5:45 a večerní spoj v 21:35 z Dejvic-
ké už není garantovaně nízkopodlažní. Na železnici jen minutové 
drobné posuny, jeden pár vlaků bude veden novou místo staré sou-
pravy. Změna trasy a jízdního řádu linky 359 ke 13. prosinci 2015 
nebude. Zřejmě někdy v  prvním pololetí roku 2016. Také tolik 
obávaná oprava Negrelliho viaduktu, která zkomplikuje cestu na 

Masarykovo nádraží, se konat hned tak nebude. S největší pravdě-
podobností nejdříve v roce 2017. Do doby uzávěrky nebyly známy 
žádné změny jízdného PID a úpravy jízdného ČD se netýkají jedno-
směrného a zpátečního jízdného ve 2. třídě a ani traťových jízdenek. 
Takže téměř samé dobré zprávy. A dopravní komise RM se těší, že 
by se její, zastupitelstvem schválené návrhy na změny dopravního 
značení mohly v roce 2016 začít realizovat.  l

  Vít Calta

Doprava v roce 2016

JÍZDNÍ ŘÁD VLAKŮ ČD ROZTOKY ŽALOV – PRAHA-MASARYKOVO NÁDRAŽÍ 
NA OBDOBÍ 13. 12. 2015 – 10. 12. 2016

VYSVĚTLIVKY

JÍZDNÍ ŘÁD VLAKŮ ČD ROZTOKY – PRAHA-LIBEŇ – PRAHA-HOSTIVAŘ 
NA OBDOBÍ 13. 12. 2015 – 10. 12. 2016



NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY

zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo

0 35* 0 35* 0 02 47* 0 02 47*
1 45* 1 45* 1 56* 1 56*
2 2 2 2
3 3 3 3
4 47* 4 4 59* 4
5 17* 47* 5 5 30* 5
6 02 17* 32* 47 59 6 00* 6 00* 15 30* 45* 6 12*
7 11* 23 35 47* 7 35* 7 00 12 14° 25* 37 49 7 47*
8 02 17 32 47* 8 (05) 35* 8 01* 16 29° 31 46 8 (18) 48
9 17 47* 9 (05) 35* 9 01* 31 9 (18) 48

10 17 47* 10 (05) 35* 10 01* 04° 31 10 (18) 48
11 17 47* 11 (05) 35* 11 01* 31 11 (18) 48
12 17 47* 12 (05) 35* 12 01* 04° 31 12 (18) 48
13 02 17 32* 47 13 05 35* 13 01 04° 16 31 46* 13 18 48
14 02* 14 26 32* 44 56 14 05 35* 14 01 04° 16* 28 40 46* 58 14 18 48
15 02* 14 26 32* 44 56 15 05 35* 15 04° 10 16* 28 40 46* 58 15 18 48
16 02* 14 26 32* 44 56 16 05 35* 16 04° 10 16* 28 40 46* 58 16 18 48
17 02* 14 26 32* 44 56 17 05 35* 17 04° 10 16* 28 40 46* 58 17 18 48
18 02* 14 26 32* 44 56 18 05 35* 18 04° 10 16* 28 40 45* 57 18 18 48
19 08 20 32* 47 19 05 35* 19 04° 09 21 33 45* 19 18 48
20 02 17 32* 20 05 35* 20 00 04° 15 30 45* 20 18 48
21 05 35* 21 05 35* 21 03° 17 47* 21 17 47*
22 20 22 20 22 32 22 32
23 05* 50 23 05* 50 23 17* 23 17*

Poznámky: autobusy označené * nezajíždějí na Levý Hradec Poznámky: autobusy označené * nezajíždějí na Levý Hradec

0 12 0 12 0 11 0 11
1 13 1 13 1 12 1 12
2 2 2 2
3 3 3 3
4 23 48 4 4 22 47 4
5 14 29 44 5 28 5 12 27 42 5 27
6 02 14 22 29 37 44 50 55 6 6 00 12 20 27 35 42 48 53 58 6
7 00 05 13 20 28 35 43 50 58 7 08 (38) 7 03 11 18 26 33 41 48 56 7 07 (37)
8 05 15 25 35 47 8 09 (39) 8 03 13 23 33 45 8 07 (37)
9 02 15 35 55 9 09 (39) 9 00 13 33 53 9 07 (37)

10 15 48 10 09 (39) 10 13 46 10 07 (37)
11 15 48 11 09 (39) 11 13 46 11 07 (37)
12 15 48 12 09 39 12 13 46 12 07 37
13 15 35 55 13 09 39 13 13 33 53 13 07 37
14 15 30 45 55 14 09 39 14 13 28 43 53 14 07 37
15 05 15 25 35 45 55 15 09 39 15 03 13 23 33 43 53 15 07 37
16 05 15 25 35 45 55 16 09 39 16 03 13 23 33 43 53 16 07 37
17 05 15 25 35 45 57 17 09 39 17 03 13 23 33 43 55 17 07 37
18 10 25 40 55 18 09 39 18 08 23 38 53 18 07 37
19 09 29 49 19 09 39 19 07 27 47 19 07 37
20 09 39 20 09 39 20 07 37 20 07 37
21 07 37 21 07 37 21 06 36 21 06 36
22 12 22 12 22 11 22 11
23 12 23 12 23 11 23 11

0 10 0 10 0 0
1 11 1 11 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 21 46 4 4 4
5 11 26 41 59 5 26 5 24 57 5
6 11 19 26 34 41 47 52 57 6 6 17 24 32 45 50 55 6
7 01 09 16 24 31 39 46 54 7 06 (36) 7 07 14 29 37 52 59 7 (34)
8 01 11 21 31 43 58 8 06 (36) 8 19 29 41 56 8 (34)
9 11 31 51 9 06 (36) 9 29 49 9 (34)

10 11 44 10 06 (36) 10 42 10 (34)
11 11 44 11 06 (36) 11 42 11 (34)
12 11 44 12 06 36 12 42 12 34
13 11 31 51 13 06 36 13 29 49 13 34
14 11 26 41 51 14 06 36 14 24 39 59 14 34
15 01 11 21 31 41 51 15 06 36 15 09 29 39 59 15 34
16 01 11 21 31 41 51 16 06 36 16 09 29 39 59 16 34
17 01 11 21 31 41 53 17 06 36 17 09 29 39 51 17 34
18 06 21 37 52 18 06 36 18 19 35 50 18 34
19 06 26 46 19 06 36 19 24 44 19 34
20 06 36 20 06 36 20 34 20 34
21 05 35 21 05 35 21 33 21 33
22 10 22 10 22 22
23 10 23 10 23 08 23 08

6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
43 12 42 42 42 42 12 12 12 12 12 13 43 44 20 35 10 10 10 10 10 10 10 10 (10) (10) (09)

Jízdní řád linek 340, 350 a 604 od 13.12.2015

Roztoky, rozcestí Žalov - Dejvická Roztoky, Levý Hradec - Dejvická
so+ne (jen so) so+ne (jen so)

so+ne (jen so)

Dejvická - Roztoky  (bus v 01:45 jede ze zastávky Vítězné nám.) Roztoky, nádraží - horní Roztoky (včetně 359 °)
so+ne (jen so) so+ne (jen so)pondělí - pátek

359 / Roztoky, Masarykova - nádraží 359 / Roztoky, Masarykova - Suchdol (Únětice)

pondělí - pátek pondělí - pátek

pondělí - pátek so+ne (jen so)pondělí - pátek

pondělí - pátek

Roztoky, Tyršovo nám. - Dejvická Roztoky, U rybníčku - Dejvická 

zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo

0 35* 0 35* 0 02 47* 0 02 47*
1 45* 1 45* 1 56* 1 56*
2 2 2 2
3 3 3 3
4 47* 4 4 59* 4
5 17* 47* 5 5 30* 5
6 02 17* 32* 47 59 6 00* 6 00* 15 30* 45* 6 12*
7 11* 23 35 47* 7 35* 7 00 12 14° 25* 37 49 7 47*
8 02 17 32 47* 8 (05) 35* 8 01* 16 29° 31 46 8 (18) 48
9 17 47* 9 (05) 35* 9 01* 31 9 (18) 48

10 17 47* 10 (05) 35* 10 01* 04° 31 10 (18) 48
11 17 47* 11 (05) 35* 11 01* 31 11 (18) 48
12 17 47* 12 (05) 35* 12 01* 04° 31 12 (18) 48
13 02 17 32* 47 13 05 35* 13 01 04° 16 31 46* 13 18 48
14 02* 14 26 32* 44 56 14 05 35* 14 01 04° 16* 28 40 46* 58 14 18 48
15 02* 14 26 32* 44 56 15 05 35* 15 04° 10 16* 28 40 46* 58 15 18 48
16 02* 14 26 32* 44 56 16 05 35* 16 04° 10 16* 28 40 46* 58 16 18 48
17 02* 14 26 32* 44 56 17 05 35* 17 04° 10 16* 28 40 46* 58 17 18 48
18 02* 14 26 32* 44 56 18 05 35* 18 04° 10 16* 28 40 45* 57 18 18 48
19 08 20 32* 47 19 05 35* 19 04° 09 21 33 45* 19 18 48
20 02 17 32* 20 05 35* 20 00 04° 15 30 45* 20 18 48
21 05 35* 21 05 35* 21 03° 17 47* 21 17 47*
22 20 22 20 22 32 22 32
23 05* 50 23 05* 50 23 17* 23 17*

Poznámky: autobusy označené * nezajíždějí na Levý Hradec Poznámky: autobusy označené * nezajíždějí na Levý Hradec

0 12 0 12 0 11 0 11
1 13 1 13 1 12 1 12
2 2 2 2
3 3 3 3
4 23 48 4 4 22 47 4
5 14 29 44 5 28 5 12 27 42 5 27
6 02 14 22 29 37 44 50 55 6 6 00 12 20 27 35 42 48 53 58 6
7 00 05 13 20 28 35 43 50 58 7 08 (38) 7 03 11 18 26 33 41 48 56 7 07 (37)
8 05 15 25 35 47 8 09 (39) 8 03 13 23 33 45 8 07 (37)
9 02 15 35 55 9 09 (39) 9 00 13 33 53 9 07 (37)

10 15 48 10 09 (39) 10 13 46 10 07 (37)
11 15 48 11 09 (39) 11 13 46 11 07 (37)
12 15 48 12 09 39 12 13 46 12 07 37
13 15 35 55 13 09 39 13 13 33 53 13 07 37
14 15 30 45 55 14 09 39 14 13 28 43 53 14 07 37
15 05 15 25 35 45 55 15 09 39 15 03 13 23 33 43 53 15 07 37
16 05 15 25 35 45 55 16 09 39 16 03 13 23 33 43 53 16 07 37
17 05 15 25 35 45 57 17 09 39 17 03 13 23 33 43 55 17 07 37
18 10 25 40 55 18 09 39 18 08 23 38 53 18 07 37
19 09 29 49 19 09 39 19 07 27 47 19 07 37
20 09 39 20 09 39 20 07 37 20 07 37
21 07 37 21 07 37 21 06 36 21 06 36
22 12 22 12 22 11 22 11
23 12 23 12 23 11 23 11

0 10 0 10 0 0
1 11 1 11 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 21 46 4 4 4
5 11 26 41 59 5 26 5 24 57 5
6 11 19 26 34 41 47 52 57 6 6 17 24 32 45 50 55 6
7 01 09 16 24 31 39 46 54 7 06 (36) 7 07 14 29 37 52 59 7 (34)
8 01 11 21 31 43 58 8 06 (36) 8 19 29 41 56 8 (34)
9 11 31 51 9 06 (36) 9 29 49 9 (34)

10 11 44 10 06 (36) 10 42 10 (34)
11 11 44 11 06 (36) 11 42 11 (34)
12 11 44 12 06 36 12 42 12 34
13 11 31 51 13 06 36 13 29 49 13 34
14 11 26 41 51 14 06 36 14 24 39 59 14 34
15 01 11 21 31 41 51 15 06 36 15 09 29 39 59 15 34
16 01 11 21 31 41 51 16 06 36 16 09 29 39 59 16 34
17 01 11 21 31 41 53 17 06 36 17 09 29 39 51 17 34
18 06 21 37 52 18 06 36 18 19 35 50 18 34
19 06 26 46 19 06 36 19 24 44 19 34
20 06 36 20 06 36 20 34 20 34
21 05 35 21 05 35 21 33 21 33
22 10 22 10 22 22
23 10 23 10 23 08 23 08

6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
43 12 42 42 42 42 12 12 12 12 12 13 43 44 20 35 10 10 10 10 10 10 10 10 (10) (10) (09)

Jízdní řád linek 340, 350 a 604 od 13.12.2015

Roztoky, rozcestí Žalov - Dejvická Roztoky, Levý Hradec - Dejvická
so+ne (jen so) so+ne (jen so)

so+ne (jen so)

Dejvická - Roztoky  (bus v 01:45 jede ze zastávky Vítězné nám.) Roztoky, nádraží - horní Roztoky (včetně 359 °)
so+ne (jen so) so+ne (jen so)pondělí - pátek

359 / Roztoky, Masarykova - nádraží 359 / Roztoky, Masarykova - Suchdol (Únětice)

pondělí - pátek pondělí - pátek

pondělí - pátek so+ne (jen so)pondělí - pátek

pondělí - pátek

Roztoky, Tyršovo nám. - Dejvická Roztoky, U rybníčku - Dejvická 

zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo

0 35* 0 35* 0 02 47* 0 02 47*
1 45* 1 45* 1 56* 1 56*
2 2 2 2
3 3 3 3
4 47* 4 4 59* 4
5 17* 47* 5 5 30* 5
6 02 17* 32* 47 59 6 00* 6 00* 15 30* 45* 6 12*
7 11* 23 35 47* 7 35* 7 00 12 14° 25* 37 49 7 47*
8 02 17 32 47* 8 (05) 35* 8 01* 16 29° 31 46 8 (18) 48
9 17 47* 9 (05) 35* 9 01* 31 9 (18) 48

10 17 47* 10 (05) 35* 10 01* 04° 31 10 (18) 48
11 17 47* 11 (05) 35* 11 01* 31 11 (18) 48
12 17 47* 12 (05) 35* 12 01* 04° 31 12 (18) 48
13 02 17 32* 47 13 05 35* 13 01 04° 16 31 46* 13 18 48
14 02* 14 26 32* 44 56 14 05 35* 14 01 04° 16* 28 40 46* 58 14 18 48
15 02* 14 26 32* 44 56 15 05 35* 15 04° 10 16* 28 40 46* 58 15 18 48
16 02* 14 26 32* 44 56 16 05 35* 16 04° 10 16* 28 40 46* 58 16 18 48
17 02* 14 26 32* 44 56 17 05 35* 17 04° 10 16* 28 40 46* 58 17 18 48
18 02* 14 26 32* 44 56 18 05 35* 18 04° 10 16* 28 40 45* 57 18 18 48
19 08 20 32* 47 19 05 35* 19 04° 09 21 33 45* 19 18 48
20 02 17 32* 20 05 35* 20 00 04° 15 30 45* 20 18 48
21 05 35* 21 05 35* 21 03° 17 47* 21 17 47*
22 20 22 20 22 32 22 32
23 05* 50 23 05* 50 23 17* 23 17*

Poznámky: autobusy označené * nezajíždějí na Levý Hradec Poznámky: autobusy označené * nezajíždějí na Levý Hradec

0 12 0 12 0 11 0 11
1 13 1 13 1 12 1 12
2 2 2 2
3 3 3 3
4 23 48 4 4 22 47 4
5 14 29 44 5 28 5 12 27 42 5 27
6 02 14 22 29 37 44 50 55 6 6 00 12 20 27 35 42 48 53 58 6
7 00 05 13 20 28 35 43 50 58 7 08 (38) 7 03 11 18 26 33 41 48 56 7 07 (37)
8 05 15 25 35 47 8 09 (39) 8 03 13 23 33 45 8 07 (37)
9 02 15 35 55 9 09 (39) 9 00 13 33 53 9 07 (37)

10 15 48 10 09 (39) 10 13 46 10 07 (37)
11 15 48 11 09 (39) 11 13 46 11 07 (37)
12 15 48 12 09 39 12 13 46 12 07 37
13 15 35 55 13 09 39 13 13 33 53 13 07 37
14 15 30 45 55 14 09 39 14 13 28 43 53 14 07 37
15 05 15 25 35 45 55 15 09 39 15 03 13 23 33 43 53 15 07 37
16 05 15 25 35 45 55 16 09 39 16 03 13 23 33 43 53 16 07 37
17 05 15 25 35 45 57 17 09 39 17 03 13 23 33 43 55 17 07 37
18 10 25 40 55 18 09 39 18 08 23 38 53 18 07 37
19 09 29 49 19 09 39 19 07 27 47 19 07 37
20 09 39 20 09 39 20 07 37 20 07 37
21 07 37 21 07 37 21 06 36 21 06 36
22 12 22 12 22 11 22 11
23 12 23 12 23 11 23 11

0 10 0 10 0 0
1 11 1 11 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 21 46 4 4 4
5 11 26 41 59 5 26 5 24 57 5
6 11 19 26 34 41 47 52 57 6 6 17 24 32 45 50 55 6
7 01 09 16 24 31 39 46 54 7 06 (36) 7 07 14 29 37 52 59 7 (34)
8 01 11 21 31 43 58 8 06 (36) 8 19 29 41 56 8 (34)
9 11 31 51 9 06 (36) 9 29 49 9 (34)

10 11 44 10 06 (36) 10 42 10 (34)
11 11 44 11 06 (36) 11 42 11 (34)
12 11 44 12 06 36 12 42 12 34
13 11 31 51 13 06 36 13 29 49 13 34
14 11 26 41 51 14 06 36 14 24 39 59 14 34
15 01 11 21 31 41 51 15 06 36 15 09 29 39 59 15 34
16 01 11 21 31 41 51 16 06 36 16 09 29 39 59 16 34
17 01 11 21 31 41 53 17 06 36 17 09 29 39 51 17 34
18 06 21 37 52 18 06 36 18 19 35 50 18 34
19 06 26 46 19 06 36 19 24 44 19 34
20 06 36 20 06 36 20 34 20 34
21 05 35 21 05 35 21 33 21 33
22 10 22 10 22 22
23 10 23 10 23 08 23 08

6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
43 12 42 42 42 42 12 12 12 12 12 13 43 44 20 35 10 10 10 10 10 10 10 10 (10) (10) (09)

Jízdní řád linek 340, 350 a 604 od 13.12.2015

Roztoky, rozcestí Žalov - Dejvická Roztoky, Levý Hradec - Dejvická
so+ne (jen so) so+ne (jen so)

so+ne (jen so)

Dejvická - Roztoky  (bus v 01:45 jede ze zastávky Vítězné nám.) Roztoky, nádraží - horní Roztoky (včetně 359 °)
so+ne (jen so) so+ne (jen so)pondělí - pátek

359 / Roztoky, Masarykova - nádraží 359 / Roztoky, Masarykova - Suchdol (Únětice)

pondělí - pátek pondělí - pátek

pondělí - pátek so+ne (jen so)pondělí - pátek

pondělí - pátek

Roztoky, Tyršovo nám. - Dejvická Roztoky, U rybníčku - Dejvická 

JÍZDNÍ ŘÁD LINEK 340, 350 A 604 OD 13. 12. 2015
ZVÝRAZNĚNÉ SPOJE ZAJIŠŤUJE NÍZKOPODLAŽNÍ VOZIDLO



TÉMA MĚSÍCE

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova10

Výraz advent je odvozen z latinského adven-
tus – příchod, v  křesťanském smyslu doba 
očekávání dvojího příchodu – narození Syna 
Božího a zároveň i očekávání Kristova dru-
hého příchodu. Věřící si o adventu připomí-
nají dobu duchovní temnoty, která panovala 
před příchodem Ježíše Krista, radují se z pro-
jevené lásky Boží v podobě Syna člověka a zá-
roveň se v myšlenkách připravují na poslední 
soud a  příchod království Božího na konci 
věků. Advent je proto obdobím radostného 
očekávání, ale také dobou pokání a rozjímá-
ní. Jedná se o dobu čtyř týdnů před Vánoce-
mi, začínající první adventní nedělí, jež může 
připadnout mezi 27. listopad a  3. prosinec, 
a končící na Štědrý den s východem první 
hvězdy. První adventní nedělí také začíná 
církevní rok.

V  současnosti je širokou veřejností 
advent chápán a  prožíván méně du-
chovně, než tomu bývalo dříve, ale 
takový je prostě vývoj. Na náměstích 
se konají hlučné předvánoční trhy, 
svařené víno teče proudem, odevšad 
znějí koledy – dříve něco nemyslitel-
ného. Advent býval dobou ztišení, bez 
bujarých zábav, a alespoň částečně dobou 
postní, neboť se teprve očekávalo narození 
Božího syna. Půst byl chápán jako oběť Bohu 
a  zároveň poděkování za nejcennější dar, 
který dal lidstvu v podobě svého Syna, pro-
to se 24. prosinec označuje Štědrým dnem. 
Současná římská liturgie nařizuje vigilii (bo-
hoslužbu v  předvečer svátku) před Božím 
hodem a  určitá omezení v  jídle ve středu 
a v pátek.

Běžný den o adventu se nijak významně 
nelišil od jiných, protože bylo nutné zajistit 
chod domácnosti a  hospodářství či pro-
fesní povinnosti, avšak na rozdíl od jiných 
částí roku začínal roráty – ranní marián-
skou bohoslužbou, jejíž název se odvozo-
val od vstupního zpěvu Rorate caeli desu-
per… (rosu dejte nebesa shůry). Protože 
na mši se chodilo ještě za ranní tmy, slou-
žily jako zdroj světla v kostele rorátní svíce, 
které se vyráběly z „nekonečné“ tenké svíč-
ky do podoby modlitební knížky, prstence 
či sloupku a jsou půvabnou upomínkou na 
dříve rozšířenou adventní tradici, uchová-
vanou dnes již jen v muzejních sbírkách.

Adventní zvyky
S  adventem se pojila řada kodifikovaných 
(církevně uznaných) svátků, ale také řada 
zvyků, které neměly své pevné kalendář-

ní místo. Některé z  nich jsou dobře známé 
a dodržují se – byť v modifikované podobě – 
doposud, jiné jsou už prakticky zapomenuté. 
Mnohé motivy pocházely ještě z  předkřes-
ťanských dob a vyjadřovaly víru v sílu příro-
dy, kosmu, země a v magické působení těch-
to sil v čase před přelomem roku, kterým se 
rozumí zimní slunovrat. Formálně se některé 
mýty spojily se jmény kalendářních křesťan-
ských světců, např. Barbora, Ambrož, Lucie, 
avšak přitom nevycházely z křesťan-
ských legend svých jmenovců. Tyto 

postavy vystupovaly jako masky, obcházející 
obce a stavení v závazném oděvu i chování.

Předělem mezi podzimním obdobím, 
spojeným s hodováním, s posvíceními a zá-
bavami vůbec, a mezi adventem byl 25. lis-
topadu svátek sv. Kateřiny, kdy se zpravidla 
konaly poslední taneční zábavy. Společenský 
život však neustal úplně, jen se přesunul, ale-
spoň na venkově, více do soukromí. Lidé se 
scházeli na večerní posezení, popovídání, 
obvykle spojené s  lehkou ruční prací (pa-
ličkování krajek, pletení apod.). Obecně se 
těmto setkáním říkalo přástky (podle pů-
vodně vykonávané práce, předení) a  míst-
ně se udržely ještě v 1. polovině 20. století. 
O  přástkách bývalo obvyklé, že do domů 
chodily obchůzkové masky, zpovídaly a ká-
raly přítomné a navozovaly tajemnou atmo-
sféru spojenou s končícím rokem. Hlouběji 
v minulosti bývala v rámci těchto zábav po-
řádána slavnost dlouhé noci (včetně volby 
její královny), která neměla původně s  os-
lavou ženské píle vyjádřené předením příze 
mnoho společného, při zjednodušení totiž 

obsahovala motivy ženské svrchovanos-
ti, lásky, a dokonce erotiky. Postupně však 
tato oslava zapadla do zpřísněné atmosféry 
adventu a v podstatě jen názvem odráží ob-
sah spojený s přelomem roku, slunovratem, 
a významem nejdelší noci v roce.

Adventní svátky
Svátek sv. Ondřeje (30. listopadu) je sku-
tečně prvním adventním svátkem. Ačkoli 
se pojí s  významným světcem (bratr sv. 
Petra, apoštol), ve zvykoslovné tradici se 
s  jeho odkazem příliš nepojil. Spíše vy-
cházel z  předkřesťanských kultů, kdy se 
rituály odvíjely od přírodních jevů (za-
mrzající voda, opadané stromy). S  tím-
to dnem byly spojené věštecké praktiky 
směřované k  výběru životního partnera, 
k otázkám zdraví, života a smrti.

Čtvrtého prosince je svátek sv. Barbo-
ry, který zůstal v povědomí moderní-
ho člověka spojen alespoň se zvykem 
přinášet si domů „barborku“, třešňo-
vou větvičku, která zpravidla do Vá-
noc rozkvete jako předzvěst svatby 
v  domě. Daleko slavnější však byly 
obchůzky barborek, bíle zahalených 
žen, které vcházely tiše do domu 

s  metličkami na nezbedy a  košíkem 
s  drobnostmi pro způsobné děti. Ně-

kde se jejich obchůzky pojily s dějovými 
výstupy z legendy o Barboře a její mučed-
nické smrti, nejčastější však byly mumla-
vé promluvy „mulisi, mulisi“, což byla ve 
skutečnosti zkomolenina výzvy „modli se“.

Svátek sv. Mikuláše (6. prosince) patří 
k  těm významným, které se slaví jako vigi-
lie, tedy v  předvečer. Hlavní téma svátku 
má oporu ve skutečném světci z dob raného 
křesťanství, jenž se proslavil řadou ušlechti-
lých skutků a byl jedním z prvních biskupů 
církve. Proto i postava Mikuláše dostala po-
dobu dobrodějného starce, jehož doprováze-
jí bytosti v duchu kajícné atmosféry adventu, 
anděl symbolizující dobro a čert, zosobnění 
zla. Snad pro tento srozumitelný obsah se 
mikulášské obchůzky staly tak oblíbenými 
a zachovaly se i do dnešních dnů.

Zcela zapomenutý je naopak zvyk pojící 
se se svátkem sv. Ambrože (7. prosince), kdy 
obcí obcházela osamocená mužská postava, 
oděná v delší bílé košili, s bílou rouškou na 
obličeji, na hlavě vysokou černou jehlanovi-
tou čepici, v ruce bílou metlu, kterou vyplá-
cela děti a  zároveň jim rozhazovala drobné 
sladkosti. Další osamocenou – a zapomenu-
tou – postavou adventních obchůzkových 
tradic byla perchta, jež pro svoje výstupy 
neměla stanovené pevné datum, někde do-

Po celé generace byl adventní čas neoddělitelnou součástí 
života, spojenou s řadou více či méně závazných úkonů.

Před Vánoci dlouhé noci…

Rorátní svíce, tzv. sloupek, Čechy, 2. polovina  
19. století, ze sbírek Středočeského muzea
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konce chodila až na Štědrý večer. Její ustro-
jení se místně lišilo, od postavy v kožichu se 
zvířecí hlavou přes figuru celou zahalenou do 
bílé plachty včetně obludně velké hlavy až po 
obličejovou masku z červené papírové krabi-
ce, s vyplazeným jazykem a výraznými zuby. 
Hrůzostrašné vzezření a  chování dolaďoval 
řeznický nůž, koudel a putýnka v  ruce: do-
padenému hříšníkovi měla perchta rozpárat 
břicho, krev chytit do nádoby a břicho pak 
vycpat koudelí. Mělo se tak dít dětem, které 
se řádně nepostily.

Svátek sv. Lucie (13. prosince), jejíž jméno 
je odvozeno od latinského slova lux – svět-
lo, má velmi staré kořeny. Před změnou ka-
lendářních propočtů na sklonku 16. století 
totiž vycházel tento svátek do doby sluno-
vratu, tedy do doby, kdy se opět prodlužuje 
den a vrací se světlo. (Do té doby používala 
Evropa juliánský kalendář, zavedený již císa-
řem Gaiem Juliem Caesarem, ve kterém se 
však v průběhu staletí nashromáždily časové 
chyby, takže se od reálné astronomické sku-
tečnosti odchyloval a bylo nutné jej upravit. 
Změnu vyhlásil papež Řehoř XIII. v  roce 
1582, neboť číselně vyjádřené datum se roz-
cházelo se skutečnými body oběhu Slunce, 
se slunovraty, o 10 dní. Úprava spočívala ve 
vynechání deseti dní v kalendáři tak, že po 

15. říjnu 1582 následoval 26. říjen. To mělo 
dopad na data svátků, tedy i svátků prosin-
cových, a proto některé naše archaické tra-
dice a zvyky vycházející v jádru již z před-
křesťanských období se zdají být nelogické 
či ne zcela pochopitelné.) O svátku sv. Lucie 
obcházely skupiny ženských postav v bílých 

hábitech, s  maskami opatřenými dlouhý-
mi zobany, v  rukou peruť z  husího křídla, 
kterou obrazně vymetaly špínu za celý rok 
a symbolizovaly obecnou očistu před nástu-
pem nového ročního období.

Adventní věnec
Dnes se stal nejvýraznějším atributem před-
vánočního období adventní věnec se čtyřmi 
svíčkami, jež symbolizují čtyři adventní ne-
děle. Původně se zapalovaly o  adventních 
nedělích jen svíce jako symbol brzkého 
příchodu božského dítěte; vlastní věnec je 
mladého data, objevil se až na počátku  
19. století v  severním Německu, odkud se 
postupně rozšířil. Mimo německy mluvící 
oblasti se dostal až v meziválečném období, 
zato však nabyl velké obliby napříč Evropou. 
Podobné je to i s dalším typickým znakem 
současného adventu, adventním kalendá-
řem pro děti. Ten se zrodil teprve na začátku  
20. století v  Mnichově (1908) nejprve jen 
jako hravě obrázkový vystřihovací kalendář 
a až v 70. letech se přeměnil v půvabné od-
počítávadlo času zbývajícího do Vánoc, na-
plněné drobnými sladkostmi.  l

  Ivana Kubečková,
 Středočeské muzeum
 (mezititulky red.)

Pohlednice s mikulášským trhem na Malé Straně,  
20. léta 20. století, ze sbírek Středočeského muzea
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Nejprve však musím uvést na pravou míru 
jedno mé nepřesné tvrzení z minulého člán-
ku. Týká se čp. 3, které v  jeho historické 
podobě ani dobové lokalizaci nenajdete, ale 
s překvapením jsem posléze zjistil, že bylo 
přiděleno poměrně nové stavbě v Hálkově 
ulici, což je svým způsobem rarita.

Věhlasná „koulovna“
Číslo 6, které sousedilo s  Braunerovým 
mlýnem, již v  Roztokách nenajdeme. Byl 
to původně grunt, doložený již v  roce 
1687, který stál v  ústí Tichého údolí do 
Nádražní třídy. Tehdy zde sídlil rod Mlsů, 
který dal Roztokám dva rychtáře. Potom 
zde celé století hospodařil rod Fingerhutů. 
Od manželů Kulhavých kupují nemovitost 
v  roce 1870 Jan a  Anna Felklovi, a  to za 
1600 zlatých. Felklovi zde zřídili proslulou 
dílnu na výrobu glóbusů a dalších učebních 
pomůcek, lidově zvanou „koulovna“. Gló-
busy se zde vyráběly pro celou rakouskou 
monarchii. V započaté živnosti Jana Felkla 
úspěšně pokračovali jeho synové Krištof 
a Zikmund, od roku 1895 Ferdinand Fel-
kl. S  novými tiskovými technologiemi ve 
20. století však ztrácela dílna postavená 
na náročném tisku z  těžkých litografic-
kých kamenů prosperitu a  postupně byla 
její činnost utlumena, až během 2. světové 
války zanikla. Nacházela se v  sousedství 
restaurace Koruna, která byla zbořena po-
čátkem 70. let 20. století. Braunerův mlýn 
i  tato manufaktura měly smůlu ve svém 

umístění v nejnižším bodě Tichého údolí, 
takže často čelily ničivým záplavám. Vý-
robna glóbusů byla velmi poškozena již při 
povodni v září roku 1890, leč žádost jejího 
majitele o úlevu na daních nebyla obecním 
představenstvem vyslyšena. Ranou z  mi-
losti pak byla povodeň v březnu roku 1940, 
která živnost prakticky ukončila.

Podnikavý advokát 
A. Hamburger
Původní číslo 7 již také budete marně 
hledat. Šlo o malou chaloupku v Tichém 
údolí u potoka s poměrně velkým pozem-
kem, v místech, kde se tehdy říkalo v Zad-
ních koncích. Zbořena byla v  roce 1907 
novým majitelem, pražským advokátem 
JUDr.  Alfredem Hamburgerem, který 
skupoval a  sceloval drobné nemovitos-
ti v Tichém údolí a budoval na nich vily 
pro letní bydlení. Následujícího roku zde 
postavil pohlednou secesní vilku, která 
ve třicátých letech sloužila jako rezidence 
neteře bratří Čapků, političky Dr. Heleny 
Koželuhové a  jejího manžela Dr.  Adol-
fa Procházky. Ten byl za války minist-
rem exilové londýnské vlády a  ve funkci 
ministra zdravotnictví pokračoval i  po 
osvobození. Je patrně i  jeho zásluhou, že 
v Roztokách v letech 1945 až 1948 vyrost-
la penicilínka, do níž byla získána ame-
rická technologie z  programu UNRRA. 
V únoru 1948 však byl mezi nelevicovými 

ministry, kteří v průběhu vládní krize po-
dali demisi a nepřímo tak urychlili nástup 
KSČ k naprosté hegemonii moci ve státě. 
Za dramatických okolností pak H. Kože-
luhová a  A. Procházka uprchli na sklon-
ku téhož roku přes Šumavu z  republiky 
a zbytek života strávili (odděleně) v emi-
graci, kde také zemřeli. Lze se oprávněně 
domnívat, že pokud by Helena Koželu-
hová neuprchla do ciziny, stihl by ji osud 
Milady Horákové, protože se velmi ostře 
vymezovala nejen proti politice KSČ, ale 
celé Národní fronty, včetně ČSL, jejíž byla 
členkou.

Podobně číslo 8 byla původně malá cha-
lupa v  Tichém údolí, zapsaná již v  roce 
1775, která však byla roku 1906 majitelem 
A. Hamburgerem zbořena a  nahrazena 
novým domem vilového typu, na jehož 
existenci vás na dálku upozorní mohut-
ný platan javorolistý, který je památným 
stromem. Nová vila byla postavena jako 
penzion pro letní hosty, dosti narychlo 
a  ledabyle, takže již v  roce 1924 protokol 
o místním šetření uvádí, že dům má nejen 
podmáčené základy a  poškozené balko-
ny, ale i špatnou konstrukci krovu, „takže 
zdivo je úplně roztrháno a stropy jsou od 
zdí odtrženy“. V té době již dům vlastnila 
na základě dražby Lidová záložna v Praze. 
Po válce byla vila využívaná k celoročnímu 
bydlení, a i když byla v roce 1929 opravena, 
nešlo v zimním období o zrovna romantic-
ké bydlení.

Čp. 9, doložené již v roce 1785, bylo stejně 
jako čp. 7 a 8 původně malou chaloupkou 
v  Tichém údolí, rekonstruovanou r. 1872 
vlastníkem Václavem Fingerhutem. V roce 
1906 nový majitel JUDr.  Alfred Hambur-
ger stavení zbořil a  nahradil jej domkem 
pro domovníka či zahradníka. Výstavba 
proběhla velmi rychle a  již v květnu roku 
1907 proběhla kolaudace obou sousedních 
domů čp. 9 i  čp. 8. Oba domy poměrně 
brzo změnily majitele, když je koupil pod-
nikatel Emil Kraus.

Poslední přestavba domu proběhla 
v  roce 2000 a  zásadně změnila jeho tvář 
i kvalitu.

Perla Tichého údolí
Konečně čp. 10 se nachází rovněž v Tichém 
údolí, jde o takzvaný lobkovický zámeček, 
původně Nový mlýn, který je zapsanou ne-
movitou kulturní památkou.
Označení není příliš korektní, protože 
Lobkowicz vlastnil tento bývalý mlýn vel-

V minulém čísle Odrazu jsme věnovali pozornost stavbám, 
evidovaným pod číslem popisným 1 až 5. Nyní se podíváme 
na druhou pětici z první desítky.

Nejstarších deset čísel v Roztokách (2. část)

Dům čp. 10 v Tichém údolí
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mi krátce. Mlýn je zde doložen již v polo-
vině 17. století, kdy ho zpustlý zakoupili 
Václav a  Dorota Válkovi z  Klecánek. Ma-
jitelé se poměrně často měnili, zřejmě do-
statečně nevynášel, takže když ho koupil 
v  roce 1878 Marek Türk, zřídil zde lázně 
pro zdejší vilaře. Bazén se na rozlehlé za-
hradě zachoval dodnes (a ovšem i původní 
náhon z  Únětického potoka). Ani M. Türk 
však nevlastnil nemovitost dlouho, maji-
telé se opět poměrně rychle střídali. Ko-
nečně v  roce 1919 zakoupili vilu Moric 
a  Alžběta z  Lobkowicz, kteří byli zbaveni 
šlechtického predikátu a stali se loajálními 
občany Republiky československé. Ani ti 
zde nebydleli trvale a vilu v roce 1926 pro-
dali dalšímu majiteli.

V  poválečném období byla vila dispo-
zičně přebudována na několik nájemních 
bytů. Po roce 1990 byla navrácena v resti-
tuci dědičce původních majitelů. Ta zde 
provedla rozsáhlou vnitřní rekonstrukci, 
která ji však natolik finančně vyčerpala, 
že byla nucena vilu prodat. Tato přestavba 
však byla bez ohledu na vysoký rozpočet 
velmi nekvalitní, takže současný majitel ji 
před 10 lety opět se značnými náklady ce-
lou zrekonstruoval.

Závěrem ještě pár kuriozit
Jak kostel sv. Klimenta na Levém Hradci, 
tak farní kostel Narození sv. Jana Křtitele 
nemají žádné číslo popisné.

Velmi staré jsou domy v  Nádražní uli-
ci, čp. 21 a 22. Zejména čp. 21 je tzv. Stará 
hospoda, což byl nejstarší roztocký zájezd-
ní hostinec z 18. století. Již v roce 1744 zde 
provozoval hostinec a  řeznictví Vojtěch 
Sušický. Od roku 1871 vlastnil tento hos-
tinec v Roztokách populární Karel Tuček, 
též dlouholetý radní a starosta obce. Hosti-
nec u Tučků byl velmi oblíben a ve zdejším 
sále cvičili počátkem 20. století i  místní 
sokolové. Působil zde i spolek divadelních 
ochotníků Vrchlický.

Čp. 22, o  kterém nacházíme zprávy již 
z konce 17. století, bylo od roku 1855 nej-
starší roztockou poštou. Poštmistrem zde 
byl řadu let Karel Kohn, dlouholetý radní 
městyse Roztoky. Přestože byl vyznání iz-
raelského, docházel občas i  do místního 
katolického kostela, na jehož stavbu i  fi-
nančně přispěl.

Celé staletí zde hospodařil rod Sládků, 
Tomáš Sládek byl i roztockým rychtářem.

Zajímavým objektem byla i stará Oesin-
gerova továrna (tzv. barevna) čp. 23 (dnes 
v  ruinách), založená v  roce 1851 na mís-
tě staré chalupy z  roku 1692. Počátkem  
20. století ji zakoupil podnikatel rytíř Jo-
sef Wohanka a zřídil zde moderní sušárnu 
řepného semene, které vyvážel do celého 
světa.

Zvláštností je i číslo popisné 27 dnešní-
ho Domu s pečovatelskou službou na nám.  
5. května (dříve Kostelní náměstí). Tento 
objekt byl postaven v  roce 2003, ale číslo 
převzal ze zbořeného starého ovčína, pů-
vodně patrně pozdně barokní stavby.

Velmi starým domem byla také panská 
rybárna na vltavském břehu, čp. 54, která 
byla zbořena počátkem 50. let minulé-
ho století v  souvislosti se stavbou čistír-
ny odpadních vod. Je doložena již v  roce 
1713, ale podle fotografií lze usuzovat, že 
dispozičně šlo možná o  renesanční stav-

bu. V  sousedství rybárny byl provozován 
přívoz do Klecánek. Majetkově patřil k ry-
bárně i ostrov na Vltavě. V domě bydlely 
sestry Hrubých, o nichž se tradovaly úplné 
legendy.

Některé objekty v Tichém údolí, původ-
ně viniční grunty (např. čp. 60, 62 a  63), 
dnes již zcela přestavěné, jsou doloženy již 
na konci 18. století. Podobně některé domy 
v Čakově a v Kroupce.

Za velmi staré objekty lze považovat roz-
tocké domy do čp. 150. Počátkem 20. stole-
tí se číslování přehouplo do druhé stovky, 
po první světové válce vyrostly domy třetí 
stovky, ve třicátých letech domy začínající 
na 400 (např. škola, sokolovna), pětistovka 
již byla poválečná výstavba („penicilínské 
domy“ na Masarykově ul.). V  současné 
době je nejvyšší přidělené čp. v Roztokách 
2387.

Úplně mimo tuto časovou logiku se ne-
poučenému pozorovateli může zdát čís-
lování v  Žalově, kde nenajdete číslo nižší 
než 1040. Je to dáno tím, že Žalov jako sa-
mostatná obec měl až do roku 1960 vlastní 
číslování. Po sloučení s Roztokami bylo ke 
všem žalovským číslům připočteno 1040.

Někteří žalovští patrioti mají stále ještě 
na svých domech dvojí číslování, což může 
být matoucí.

V souladu se zákonem by měla být v na-
šem městě již dávno zavedena tzv. čísla 
orientační, neboť orientovat se podle čí-
sel popisných dokáže jen skutečný znalec 
místních poměrů, a to ještě velmi obtížně. 
Tož uvidíme, zda se toho dočkáme… l

 

S využitím Kroniky městyse Roztok u Prahy, 
založené r. 1935, autor Bohumil Hosman,

Dům čp. 7 v Tichém údolí
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ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova14

V době totality učil Vojtěch Sedláček jako 
dobrovolník děti v  „Jedličkárně“ progra-
movat. Po revoluci rozjel se svými žáky 
podnikání, za které získal ocenění Sociální 
podnikatel ČR roku 2006. Vojtěch byl jed-
ním z prvních signatářů Charty 77 a prv-
ním roztockým porevolučním starostou. 
Má pět dětí. Vystihuje ho motto, které sám 
rád užívá: „Dokud je člověk živ, tak se musí 
zmítat.“

Vojtěchu, jak se zrodil projekt Nejdřív 
střecha?
Všechno to začalo rozhovory s Kubou Mar‑
kem, který pracuje v  Naději. Hledali jsme 
možnost spolupráce. Moje první myšlen‑
ka byla rozšířit okruh svých zaměstnanců 
o bezdomovce. Zjistil jsem ale, že to nejde. 
Ekonomicky to nevycházelo. Zaměstnávám 
lidi s různými handicapy, ale jsme regulérní 
firma, která si musí na sebe vydělat. Dalším 
nápadem bylo poskytnout lidem, kteří se 
právě ocitnou na ulici bez jakýchkoli pro‑
středků, střechu nad hlavou. A z toho vznikl 
po více než ročním zkoušení projekt Nejdřív 
střecha.

Jak se stane, že se člověk ocitne na ulici?
Na základě nešťastného procesu. Rozpadne 
se mu vztah, ztratí práci, zadluží se, má psy‑
chické nebo duševní problémy… Roli může 
hrát mnoho dalších okolností. Je zraněný, 
zmatený, každým dnem na ulici prudce kle‑

sá jeho sociální kompetence, tím se snižuje 
šance na jeho návrat do normálního života.

Těmto lidem nepomáhá stát? Mohou 
přece využít ubytovny a azylové domy…
Zákon říká, že prostředky v  hmotné nouzi 
mohou být poskytnuty člověku na základě 
šetření v  místě bydliště. V  případě, kdy je 
člověk bez domova, není kde šetření provést. 
Člověk, který ztratí domov, je dezorientova‑
ný, neví, kam má jít. Často nemá doklady. 
Během několika dní přestane mít čisté oble‑
čení, přestává být partnerem pro jednání na 
úřadech, i jeho sebevědomí pro jakékoli jed‑
nání je v troskách. Za jedno přespání v uby‑
tovně zaplatí 30 korun, v  azylovém domě, 
který je „komfortnější“, 120 korun. Náš 
projekt nabízí střechu nad hlavou na jeden 
až dva měsíce každému, kdo si o to na ulici 
řekne, bez nároku na finanční spoluúčast.

Kolik projekt stojí a kdo ho financuje?
Na rozjezd projektu jsem dal 130 tisíc ko‑
run. V  současné době přispěly desítky dal‑
ších lidí. Je nutno říci, že bez ochotných lidí 
z  Naděje by ale projekt neběžel. Oni jsou 
totiž těmi, kdo klienty vyhledávají, kontak‑
tují, nabízejí jim ubytování a pomáhají jim 
s návratem do běžného života.

Jakou částkou je možné přispět?
Praxe ukazuje, že už tisíc korun, které zajistí 
ubytování jednomu člověku na měsíc, má šan‑

ci ho z ulice dostat. Z prvních statistik, které 
máme, se ukazuje, že se člověk bez domova 
dokáže postavit na vlastní nohy už za 21 dní. 
Na stránkách www.nejdrivstrecha.cz máme 
transparentní účet, na kterém jsou uvedeni 
všichni, kdo přispěli. Tam si taky můžete pře‑
číst příběhy řady lidí, kterým už projekt pomo‑
hl. Výše příspěvku je čistě na každém. Každá 
stokoruna má smysl. A to hlavní, co se financí 
týká, je, že veškeré přijaté peníze jdou pouze 
a jen na ubytování. Tedy není z nich hrazena 
žádná režie, dokonce ani bankovní poplatky.

Jak dlouho projekt běží?
Projekt běží 14  měsíců. První rok byl roz‑
jezdový, chtěli jsme vyzkoušet a  odladit, 
jak projekt funguje. Teď víme, že funguje 
a má smysl. V těchto dnech ho rozšiřujeme 
do dalších měst – Liberce, Litoměřic, Plzně 
a  Písku. Moc nám pomohla cena Nadace 
Via Bona, díky které se o projekt začala zají‑
mat média. Tím se dostáváme do povědomí 
lidí. Rozhovory a reportáže se šíří po sociál‑
ních sítích, a tak přispívají další lidé.

Je něco, co tě na projektu překvapilo?
Překvapilo mě, jak rychle, doslova během 
několika dní na ulici, se člověk propadá. 
Doba strávená na ulici každého hodně de‑
vastuje. K tomu, aby se vrátil do normální‑
ho života, potřebuje třikrát tolik času, kolik 
zůstával na ulici.

A co jeden z komentářů na tvůj rozhovor 
s redaktorem Martinem Veselovským na 
DVTV: „Pomáhá bezdomovcům a  ještě 
se o tom nebojí mluvit. Má můj obdiv.“
Mile mě to překvapilo, nesetkávám se s  ne‑
gativními odezvami. Reakce pod rozhovory 
a články, které jsem poskytl, jsou vesměs po‑
zitivní a povzbuzující. Velkým povzbuzením 
pro mě byli a jsou velkorysí dárci, například 
novomanželé, kteří udělali mezi svatebčany 
sbírku a celý svatební dar ve výši 31 tisíc ko‑
run poslali na konto projektu Nejdřív střecha.

Kde se v tobě bere neustálá chuť pomáhat 
lidem kolem sebe?
Jakmile si člověk v nějakém věku uvědomí, 
že život je založen na tom, že toho tolik do‑
stal – rodinu, jazyk, kulturu, instituce, tak 
mu dojde, že by měl taky něco dávat. Jsou 
lidi, kteří tolik štěstí jako já a mnozí z nás 
nemají. To nejde nevidět. Stačí ale málo, 
stačí něco dělat, aby byl člověk někomu něco 
platný. Pokud se to podaří, máte radost – 
a tím i chuť zmítat se dál.  l

  Marie Šlancarová a Tomáš Novotný

Vojtěch Sedláček, iniciátor projektu Nejdřív střecha, pomohl více než sto 
padesáti lidem bez přístřeší překonat první dny bezdomovectví. Za tuto 
iniciativu mu na podzim tohoto roku Nadace Via Bona udělila Cenu za ote-
vírání nových cest.

Vánoční rozhovor s roztockým filantropem Vojtěchem Sedláčkem: 
Už tisícovka pomůže člověku odrazit se ode dna

Zprava: Velvyslanec Spojených států amerických Andrew Shapiro, Vojtěch Sedláček, Jakub Marek
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Už delší dobu jsem pokládal za dílo šťast-
ných okolností, že pozornost radnice resp. 
Odrazu se soustředí na neutuchající oslavy 
lokálně proslulé Zdenky Braunerové, a ni-
koli na výjimečnou kulturní a  duchovní 
památku Levého Hradce. Zatím se veš-
kerá iniciativa vyčerpala na již delší dobu 
polovyvrácených a  dílem neinformujících 
informačních sloupcích.

Do těchto okolností bohužel nezapa-
dá nová úprava vchodu na levohradecký 
hřbitov. Dovoluji si tu proto polemizovat 
s pochvalnou informací z  radnice „o nové 
dlažbě před vchodem na hřbitov“ v 11. čísle 
Odrazu.

Provádějící kralupská firma Montako, 
jak už její název napovídá, proslula zatep-
lováním paneláků na kralupských sídliš-
tích, nikoli rekonstrukcemi památkových 
objektů v  první ochranné zóně. Práce 
prováděli po dva dny čtyři dělníci, jejichž 
rodným jazykem byla nejspíš ukrajinšti-
na. Není divu, že neměli povědomí o tom, 
jak vypadá pořádná dlažba či nasucho 
vyskládaná zídka. Ale zarážející je to, že 

„významné slovo měli i  při této drobné 
úpravě památkáři“ (Odraz), tedy Národní 
památkový úřad.

Dlažba má podivný asymetrický tvar a je 
vyskládaná z porfyrového odpadu ve stylu 
„tlačenka“.

Úsudek o  péči věnované vyzdění nové 
zídky v terénu vlevo od dlažby si udělá dle 
přiloženého fota i  každý laik. Trochu se 
proto obávám sdělení pana místostarosty, 
že „na jaře či v  létě budeme v  úpravách 
pokračovat, na řadě je barokní branka na 
hřbitov, kterou vylepšíme (necháme omít-
nout) též podle doporučení Národního pa-
mátkového ústavu“.

Problém je zřejmě v  tom, že pečlivé vy-
skládání dlažby a zídky je poměrně pracné 
a  časově náročné dílo, vyžadující zkuše-
nost a trpělivost. Mohlo by trvat i několi-
kanásobně déle než diskutabilní prezentace 
Montaka a  bylo by tedy několikanásobně 
dražší.

Stavba dlažeb a zdí je prastaré řemeslo, 
které bylo k  dokonalosti dovedeno v  Ja-
ponsku, kde nasucho vystavěné zdi bez 
omítky vydržely bez úhony řadu staletí 
i při častých zemětřeseních. Toto řemeslo 
se zde dědí po generace a  má svoje tech-
nologická a estetická pravidla. Je to umění 
dláždění a  zdění, kdy je kámen k  použití 
pečlivě, jednotlivě posouzen a zděn od tzv. 
srdce zdi či dlažby k okrajům. Těchto met 
asi ani při „přísném dozírání“ (Odraz 11) 
NPÚ nedosáhneme. Ale vyložený paskvil 
přece jen na tomto místě překvapí, stejně 
jako to, že stavební lobby proniká se svým 
brutálním přístupem i do staveb takových-
to nelukrativních proporcí.  l

  Ing. arch. Jan Komrska
 Žalov

Stejná dlažba, jen jiný pohled

Bod byl na pozvánce uveden celkem ne-
nápadně, jako právní stanovisko k  žalobě 
Ekospolu na město z důvodu údajné nečin-
nosti. Díky tomu se také dali účastníci z řad 
veřejnosti spočítat na prstech jedné ruky.

V  průběhu jednání se však ukázalo, že 
na tomto zasedání nepůjde jen o  infor-
maci o právní pozici města, ale o zásadní 
rozhodnutí, kterou ze čtyř verzí územní 
studie (jež byly prezentovány na veřejném 
projednání i  na předchozím jednání ZM 
21. 10. 2015) nechá město dopracovat do 
finální podoby, a která se tak stane podkla-
dem pro zpracování regulačního plánu pro 
toto území.

Jednat o takové zásadní věci se žalobou 
v  zádech není samozřejmě příjemná věc. 
Navíc nový občanský zákoník obsahuje 
i  možnost finančního postihu zastupite-
lů za nezákonné rozhodnutí, což klidu na 
duši zrovna nepřidá. Na straně druhé, při-
jetí veřejné funkce, zvláště na obci, nezna-
mená vstupenku na Olymp, ale předpoklá-
dá jistou míru rozvahy a odvahy.

Diskuse o  tom, kterou verzi vybrat, tr-
vala téměř 1,5 hodiny. Na jejím konci pro-
běhlo postupné hlasování o  jednotlivých 
verzích – verzi č. 2 (nejměkčí), dále č. 3 

i  č. 4, která jediná je stoprocentně v  sou-
ladu s platným územním plánem, resp. se 
Změnou č. 1 z roku 2001. Meritum diskuse 
spočívalo v odlišných názorech zastupite-
lů na to, zda jednotlivé varianty zname-
nají (a  v  jaké míře) změnu zastavitelnosti 
území, neboť to by mohlo vyvolat právní 
nárok Ekospolu na finanční náhradu, kte-
rá by nebyla malá. Podle mého mínění by 
ani jedna z variant neznamenala přebarvo-
vání ploch územního plánu a tedy změnu 
zastavitelnosti území. Šlo by jen o  rozsah 
zastavěné plochy a tedy intenzitu zástavby 
(a  počet nových obyvatel). Stoprocentní 
jistotu ale nemáme ani s právním stanovis-
kem advokátní kanceláře v  ruce, protože 
o  tom, kdo je v právu, rozhoduje vždy až 
soud. Možná by nám napovědělo stanovis-
ko Komory architektů, což jsem navrhoval 
na předchozím jednání ZM, ale o ten MÚ 
nepožádalo.

Variantu č. 2, která je z hlediska dalšího 
urbanistického vývoje města nejpříznivěj-
ší, prosazovala skupina zastupitelů za Stra-
nu zelených. Při hlasování se k nim přidal 
ale jen předseda stavební komise Michael 
Hadraba (hlasování: pro 4, proti 3, 12 se 
zdrželo).

Dále se hlasovalo o variantě č. 3, což navr-
hovala SAKURA a podpořila SZ. Hlasová-
ní: 7 pro, 2 proti, 10 se zdrželo.

Nakonec se hlasovalo o  variantě č. 4, 
podporované starostou a TOP 09. Tato va-
rianta získala podporu 12 hlasů, 4 byli pro-
ti, 2 se zdrželi hlasování. Tato varianta byla 
tedy přijata. Poměrně těsná většina ukazu-
je spíše na stranickou disciplínu zastupite-
lů za TOP 09 než na všeobecný konsenzus.

Lze nad tím jen pokrčit rameny a kon-
statovat, že takové jsou principy zastupitel-
ské demokracie.

Možná by ale neškodilo, kdyby někte-
ří zastupitelé alespoň nahlédli do zákona 
o obcích, co se říká v § 69 o výkonu man-
dátu zastupitele – že každý zastupitel vyko-
nává svůj mandát osobně (reprezentativ-
ně) a není přitom vázán žádnými příkazy 
(ať již od voličů, či politických stran, který-
mi byl kandidován). Politická praxe samo-
zřejmě předpokládá, že v zájmu prosazení 
nějakého názoru spolu zastupitelé v rámci 
stranického klubu komunikují a radí se. Za 
odlišný názor však nemůže být zastupitel 
svou stranou nijak sankcionován, zejmé-
na pokud dokáže své stanovisko náležitě 
zdůvodnit a obhájit. Je to spíše věcí osob-
ní odvahy, ke které vyzýval Martin Matas. 
Odvahu však projevilo jen 7 zastupitelů, 
tedy třetina zastupitelského sboru.  l

  Stanislav Boloňský

Zvítězila opatrnost nad odvahou
Z agendy zastupitelstva dne 18. listopadu 2015 vyčníval 
jeden výrazný bod – Územní studie Dubečnice.
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Toto vše by měl mít za úkol Regulační plán 
budoucí zástavby lokality Dubečnice, jehož 
čtyři varianty návrhu byly občanům města 
Roztok prezentovány dne 17. 9. 2015.

Zjednodušeně:
1. varianta: Doplnění (zastavitelné plo-

chy 42 procent), 2. varianta: Revize (za-
stavitelné plochy 58 procent), 3. varianta: 
Naplnění (zastavitelné plochy 74 procent), 
4. varianta: Plán (zastavitelné plochy 
80 procent). Všechny čtyři varianty je 
možné stále vidět na stránkách města:  
www.roztoky.cz.

Poměrně vysoká účast občanů na této 
prezentaci a  spousta připomínek svědčila 
o  tom, že osud města není občanům lho-
stejný. Za všemi připomínkami stála pře-
devším oprávněná obava z nárůstu obyva-
tel do nepřipraveného města a  umenšení 
přírody jako celku.

Občané byli ujištěni některými přítom-
nými zastupiteli města, že celý proces je 
teprve na začátku a že jej bude možné na-
dále sledovat a připomínkovat v celém jeho 
průběhu.

Ale, jak se říká sliby chyby, slíbené se ne-
stalo. Dne 18. 11. 2015 se konalo jednání 

zastupitelstva, které na oficiálních webo-
vých stránkách města nebylo vyvěšeno, 
natož aby bylo známo, co je opravdu na po-
řadu dne. Pod záludným bodem: „Územ-
ní studie Dubečnice – právní stanovisko 
a  žaloba společnosti Ekospol, a. s.“, který 
byl na začátku jednání rozšířen o další ma-
teriál dodaný tzv. na stůl, se nakonec hla-
sovalo pro jednu ze čtyř variant výstavby 
Dubečnice, které spol. DGGG (zpracovatel 
územní studie Dubečnice) dále rozpracuje.

Občané se tedy informaci o  projedná-
vání zástavby Dubečnice dozvěděli buď 
pozdě, nebo vůbec, a tak se stalo, že přišli 
jen v malém počtu a nepřipraveni. Přesto-
že zazněly pádné argumenty, především ze 
Strany zelených a sdružení Sakura (zastou-
peného předsedou stavební komise), proč 
nezvolit čtvrtou variantu návrhu zastavě-
nosti území Dubečnice, zastupitelé nako-
nec, přesvědčováni opakovaně starostou 
pro takovou volbu, snad také ze strachu 
z  možných soudních tahanic se společ-
ností Ekospol, která pozemky na Dubeč-
nici v majoritní většině vlastní, zvolili pro 
město nejvíce zatěžující, variantu č. 4. Od 
zastupitelů, kteří absolvovali předchozí se-

tkání s občany a s jejich připomínkami, se 
kupodivu na zastupitelstvo nepřenesla je-
diná informace.

Odhlasovaná varianta č. 4 počítá s  pří-
chodem téměř 900 nových obyvatel jen 
na Dubečnici! Objektivně je nutné říci, 
že jako jediná je, bohužel, v  souladu se 
současným platným Územním plánem. 
Proč bohužel? Zastupitelé totiž nevyužili 
jedinečnou příležitost, která se nabízela, 
jasným způsobem hájit zájmy současných 
i budoucích občanů a upravit nevyhovující 
stávající stav.

Zbývá nyní jen doufat, že v  následném 
rozpracování čtvrté varianty zůstane ales-
poň někde a částečně něco z původní myš-
lenky města v zeleni, v němž převládají vel-
ké soukromé zahrady, veřejné parky a aleje 
jako například původně  navrhovaná alej 
v  celé délce  Zeyerovy ulice (podél celého 
pole).

Čím končit? Apelem, aby si občané více 
pohlídali, co se děje s  jejich městem, jaké 
nevratné změny skryté pod zástupnými 
body jednání, bez povědomí veřejnosti 
o  takovém jednání, se v  zákoutích zase-
daček, pod osobními ambicemi některých 
volených zastupitelů města, odhlasují.  l

  Mgr. Diana Tobiášová
 občanka města Roztok

Chcete v Roztokách masivní výstavbu?

Pozn.: Pozvánka na jednání zastupitel-
stva byla vyvěšena na elektronickou 
úřední desku 10. 11. 2015 a byla tam 
až do 19. 11. 2015. V tomto bodě se 
paní Tobiášová mýlí.    l

  Jaroslav Drda 
 tajemník MÚ

Každý občan žijící v našem městě zajisté slyšel o stavební 
uzávěře v Roztokách, která je platná od roku 2006 do sou-
časnosti. Bezpochyby rozumně vydaná uzávěra, nutná do 
doby, než se město znovu nadechne a bude schopné pojmout 
další nárůst občanů vyplývající z pokračující neudržitelné 
masivní výstavby. Cítíme, že už dnes je město a jeho okolí 
přelidněné, infrastruktura je na hraně nedostatečnosti,  
dopravní zácpy v denních špičkách jsou pravidlem. Je třeba 
se zamyslet nad budoucností města a vytvořit návrh budou-
cí zástavby v Roztokách tak, aby se občanům přinejmenším 
jejich životní úroveň nezhoršovala.

Jsem dlouholetou roztockou občankou, 
a  tak si dovolím říci, že vnímám asi jako 
většina starousedlíků docela velkou změnu 
ve vnějším i  vnitřním obraze Roztok, od 
mnohatisícového nárůstu počtu obyvatel 
po roce 1989 a jejich věkového i etnického 

složení po rozšířené plochy zastavěného 
území města včetně pestré architektury 
staveb.

Nejsem odborník na stavby, ale poně-
vadž mne vždy zajímalo prostředí, které 
nás obklopuje (dá se též nazvat životní pro-

středí), všímám si nebo čtu zrovna v tom-
to časopise, co se v  rámci investic města 
buduje, staví, opravuje, mění atd. Přestože 
Roztoky jsou u  Prahy, ve Středočeském 
kraji, mnohé ulice ve staré zástavbě měly 
donedávna prašný povrch, o  chodnících, 
pokud vůbec byly odděleny, nemluvě.

Je pravda, že v posledních letech se situa-
ce postupně mění k lepšímu, v rozpočtu se 
s rekonstrukcemi silnic počítá.

Jedna z posledních ulic – ulice Vidimo-
va, která je téměř v centru města nedaleko 
Tyršova náměstí, byla donedávna tou špat-
nou vizitkou města. Povrch prašný, chod-

Jak to vidím
Po delší úvaze o tom, zda mám, či nemám část plochy v Od-
raze vyplnit svým názorem a vyjádřením konkrétního zjiště-
ní v roztockém terénu, jsem nakonec zvolila variantu „mám“. 
Chci se veřejně podělit s ostatními spoluobčany, čtenáři 
tohoto měsíčníku, o některé skutečnosti, které nás obklopují 
a překvapují v kladném i záporném směru.
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Na úvod musím potvrdit, že při veřejném projednávání investiční 
akce rekonstrukce ulice Jana Palacha v  roce 2014 skutečně padl 
příslib tehdejšího vedení města, ke kterému jsem jako místostaros-
ta patřil, že v ulici Jana Palacha se s autobusovou dopravou v do-
hledné době nepočítá. Tehdy jsme čelili poměrně velkému tlaku 
ze strany místních obyvatel, protože plán na dokončení druhého 
jízdního pruhu „Palachovky“ byl samozřejmě pro mnohé občany 
z  pochopitelných důvodů kontroverzním a  velkým zásahem do 
zajetých kolejí. Osobně jsem byl a stále jsem přesvědčen o správ-
nosti řešení, které přineslo komfortnější a  bezpečnější dopravní 
řešení všem roztockým občanům. Tehdy jsem šel proti veřejnému 
mínění. Myslím si ale, že na sliby se nemá zapomínat ani po vol-
bách, takže já zavedení autobusové dopravy v ulici Jana Palacha 
podporovat nebudu, protože bych to bral jako porušení závazku, 
který jsme občanům dali. Nehledě na další peripetie, jež by to s se-
bou neslo stran technického řešení, úpravy vozovky, záruk za dílo 
a celé řady dalších věcí.

Dlouhodobě rovněž opakuji, že jestli má mít linka 359 smysl, 
tak by měla jezdit z Žalova do Roztok přes Solníky, Masaryčkou 
a hlavně rovnou podél řeky na Prahu. Ač nejsem dopravním ex-
pertem, jsem hluboce přesvědčen, že by obsazenost a celkový přinos 
pro roztocké občany mnohonásobně předčily jakékoli jiné řešení. 
Když už ročně utrácíme 400 tisíc korun, tak by měly být autobusy 
aspoň trošku vytížené.

A že vytížené není to správné slovo, potvrdí asi každý, kdo jezdí 
ráno do práce a odpoledne zpět linkou 340 nebo 350. O přetíže-
nosti vypovídá i přeplatek ve výši cca 230 tisíc korun, který jsme 

letos od ROPIDu inkasovali zpět do rozpočtu města. Můj návrh, 
který jsem prezentoval na posledním jednání zastupitelstva města, 
byl, aby tato částka byla použita na posílení spojů linky 340.  l

  Ing. Roman Jandík
 předseda ODS Roztoky a zastupitel

Neslibovaná autobusová doprava
Téma hromadné dopravy je v Roztokách 
v posledních dnech poměrně intenzivně pro-
bíráno zejména z pohledu změny trasy linky 
359, která by mohla vést ulicí Jana Palacha. 
Dovolte mi pár řádků nejen k tomuto tématu.

níky neschůdné, v  době deště „malá řeka 
vody“ od Lidické po Zaorálkovu ulici.

Od 23. 9. 2015 je konečně v rekonstrukci. 
Vzhledem k  postupu prací i  počasí je však 
malý předpoklad dokončení v termínu 1. 12. 
2015, který byl městem i  firmou stanoven. 
Pro všechny občany bydlící v  této ulici je 
přinejmenším nepříjemná špatná schůdnost 
po rozkopaném i  mnohdy blátivém terénu, 
problémy mají zde bydlící rodiny s malými 
dětmi a kočárky, jakož i všichni, kteří nemo-
hou těžká břemena a nákupy dovézt k domu 
autem. Kromě toho upozornění o provádění 
stavebních prací v  této ulici dostali obyva-
telé této ulice pouze jeden až dva dny před 
zahájením prací. Co kdyby někdo měl objed-
nané nějaké větší práce v nemovitosti, napří-
klad zateplení… Jak by se to řešilo? Občané 
rovněž reagovali ústně i  písemně na výzvu 
radnice svými náměty a  připomínkami na 
projekt (závěrečné uspořádání) silnice, chod-
níků, parkovacího prostoru i veřejné zeleně. 
Doufají, že budou vzaty v úvahu. V současné 
době, kdy vyjde Odraz č. 12, už by měla být 

ulice Vidimova rekonstruovaná se vším všu-
dy. Vzhledem k postupu prací to tak však ne-
vypadá, i když zaměstnanci prováděcí firmy 
jednají s obyvateli v ulici vždy slušně.

Jen se ptám v  rámci všeobecné infor-
movanosti občanů: Kdo stanovuje, určuje 
a  rozhoduje o  pořadí rekonstrukcí jakých-
koli komunikací, chodníků atp.? Ano, mohu 
dostat odpověď, že ve hře je finanční i časová 
náročnost stavby včetně opravy vody, kanálů 
atp., ale přesto by přece měla existovat nějaká 
pravidla, která stanovují priority. Jsou přece 
místa frekventovaná, jsou ulice slepé, neprů-
jezdné, jsou oblasti okrajové i  centrální. To 
ale asi nebyly v  posledních letech ty hlavní 
parametry. A tak jsem se už dávno ptala na 
patřičném místě radnice, kdo vlastně roz-
hoduje o  pořadí obnovy ulic a  chodníků? 
Odpověď zněla: rada města. Předpokládám, 
že rada bere v potaz u těchto a všech veřejně 
prospěšných staveb a  rekonstrukcí součas-
ných i  budoucích také vyjádření poradních 
orgánů, jimiž jsou komise stavební i ŽP. Nebo 
že by to takto nefungovalo?

Všichni roztočtí občané mají stejný nárok 
na sjízdnou komunikaci, schůdný a bezpeč-
ný chodník ï příjemné prostředí. Částečně 
se o  to mohou přičinit sami, ale největší 
díl musí však řešit město, obec, za jasných 
a  srozumitelných pravidel, nejlépe veřejně 
známých.

V  Odraze č.10/2015 jsem se dočetla 
o  přípravě investic na příští rok v  oblasti 
Žalova. Nebyla tam však zohledněna uli-
ce Husova, která je vlastně druhá největší 
a  nejdelší komunikační „tepna“ v  Žalově, 
ale bohužel bez chodníku. Proto na závěr 
svého příspěvku takto veřejně podávám 
návrh, aby v  rámci připravovaných inves-
tičních činností pro zlepšení životního 
prostředí, ale především pro bezpečnost 
chodců (děti tudy chodí do školy) bylo 
v  novém rozpočtu města počítáno s  vy-
budováním chodníku pro pěší alespoň po 
jedné straně celé délky ulice Husova.  l

 Přeji šťastný rok 2016  
 všem lidem dobré vůle.
  Ing. O. Veselá
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Pan Vondra zmínil několik zajímavých 
historických milníků střetu muslimů 
s křesťanskou Evropou, rozebral součas-
ný přístup EU k  migrační krizi a  další 
mezinárodně politické okolnosti. Podle 
jeho názoru jednoduché řešení neexis-
tuje. Nejde v žádném případě jen o vál-
ku v Sýrii, ale o celou řadu dalších pro-
blémů, sucha, bídy apod., které migraci 
podněcují, tudíž konec není na obzoru. 
Řešení se neobejde bez Turecka, které 
může migraci bránit, je nutno obnovit 
ostrahu evropských hranic, aby opět za-
čaly plnit svou funkci, a  je třeba omezit 
sociální pomoc některých zemí, která ve 

stávající podobě představuje ohromné 
lákadlo. A  jedině v  tomto případě, kdy 
budeme mít situaci pod kontrolou, mů-
žeme nakonec skutečně pomoci těm, kte-
ří to skutečně potřebují.

Měli jsme radost, že se nám podařilo 
zaplnit zasedačku základní školy. Poně-
kud jsme se báli, abychom se tam nepřišli 
jen vzájemně „plácat po zádech“, ale k ni-
čemu takovému nedošlo – v  místnosti 
létaly argumenty z  obou stran, odpůrců 
i  zastánců migrace a  diskuse byla velmi 
kvalitní a  na vynikající úrovni. Pro ně-
které bylo rovněž velkým překvapením, 
jak na ně působil (bývalý) vrcholový po-

litik dříve v televizi a jak odlišně jej vní-
mali nyní naživo.

Je škoda, že neměl čas nikdo ze zástup-
ců konkurenčních  roztockých politických 
stran. Nepochybně bychom přitom další 
názory v  diskusi ocenili. Posláním míst-
ních sdružení politických stran je nejen 
řešit lokální problémy, ale především tvořit 
politiku a stanoviska, která pak „probublá-
vají nahoru“.

Chceme tímto poděkovat všem za účast 
a  členům i  nečlenům ODS za pomoc 
s  uspořádáním akce. V  příštím roce by-
chom v tradici rádi pokračovali a do Roz-
tok opět pozvali zajímavé osobnosti. I me-
zitím ale budeme rádi, když s námi přijdete 
diskutovat na naše každoměsíční schůzky –  
na globální, ale především roztocká téma-
ta.  l

  Tomáš Šalamon a Roman Jandík

Když se řekne politická diskuse, představí si většina lidí televizi a neděl-
ní odpoledne. Možná tak ještě předvolební mítink, kde ale – přiznejme si 
otevřeně – jde v poslední době spíš o koblihy než o politiku. Což je velká 
škoda, protože demokratická politika není něco, co se odehrává kdesi 
v parlamentu. Součástí politiky je každý z nás, ať už se v ní angažuje,  
nebo ne, ať se mu to líbí, nebo nelíbí, a dokonce ať k volbám chodí, nebo 
nechodí. Proto ODS Roztoky před časem zahájila tradici diskusních večerů, 
kam zveme zajímavé hosty a řešíme aktuální témata. Před časem jsme  
zde měli ekonoma Jana Skopečka a diskusi o registračních pokladnách 
a 19. listopadu 2015 Roztoky navštívil Alexandr Vondra, bývalý ministr 
obrany, ministr zahraničí, senátor a předlistopadový disident, v dnešní 
době vysokoškolský pedagog. Tématem byla aktuální migrační krize.

V Roztokách se diskutovalo s Alexandrem Vondrou o migraci v Evropě

Pozn. red.: K tématu imigrace přišly 
do Odrazu ještě další dva komentáře, 
vzhledem k nedostatku místa dostaly 
přednost příspěvky týkající se bezpro-
středně aktuálního dění v Roztokách. l

Vážení přátelé, spoluobčané,
v  době, kdy otevíráte vánoční 
číslo časopisu ODRAZ, proží-
váme advent, dobu příprav na 
vánoční svátky, oslavu naroze-
ní Pána Ježíše Krista. Počátky 
slavení adventu  se objevují ve 
4. stol v jižní Galii a ve Španěl-
sku. Od 12. stol. se stal začát-
kem nového liturgického roku. 
Advent trvá 4 neděle před na-
rozením Páně, tj. 25. prosince, 
a  končí o  půlnoci 24.prosince. 
Tradiční barvy červená a  zele-
ná připomínají Kristovu krev, 
prolitou za spásu světa a  život. 
Světlo svíček znamená přichá-
zejícího Ježíše, který prozařuje 
temnotu a strach, protože je on 
sám „Světlem světa“. A čas Vá-
noc? Vánoce jsou časem dárků, 
různých obdarování a  setká-
vání. Dávat je větší radost než 
dostávat. Bůh dává sám sebe ve 
svém Synu Ježíši, jeho radost je 
největší v  okamžiku, kdy lidé 
přijmou jeho dar ve svém srdci, 
přijmou jej s hlubokou vděčnos-
tí a v pokorném vyznání: „Mám 

to,co nejvíce potřebuji pro svou 
duši – dar smíření, odpuštění 
a naději na lepší bohatší život“. 
Přijměme i  my letošní Vánoce 
jako ten největší dar a  každý 
náš další všední den bude dnem 
svátečním. S  Bohem jsou totiž 
skutečné Vánoce každý den.

Děkuji touto cestou také Vám 
všem, kteří  pomáháte lidem 
v  těžkých životních situacích, 
v  nouzi, přispíváte do našich 
humanitárních sbírek šatstva 
apod., věcí pro Diakonii  Brou-
mov, různé charity i na Ukraji-
nu a poskytujete i finanční pod-
poru. Děkuji rovněž Městskému 
úřadu v Roztokách za dotace na 
podporu našich aktivit kultur-
ních a sociálních, Pražské diecé-
zi CČSH, sponzorům. Zaplať 
Vám to Pán Bůh, a  to myslím 
skutečně upřímně.

Přeji všem občanům města 
Roztoky pokojné prožití adven-
tu a vánočních svátků, požehna-
ný a radostný rok 2016.  l

  Jarmila Kučerová
farářka

Vánoční pozdrav

fotokalendáře

online do 10 minut od 149 Kč

Brandejsovo náměstí 1219/1 | Praha-Suchdol
tel. 22  920 621 | obchod@powerprint.cz

otevírací doba po–čt 8–18 (pá do 17 hodin)
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A když bude se zajímat o to, co by se mělo 
v  příštích letech ve městě postavit, vybu-
dovat, změnit – prohlédněte si projektové 
karty. Mnohé z nich jsou jen námětem do 
budoucna, bez přesného časového a někdy 
i finančního vymezení, ale na většinu z nich 
dojde. Je toho hodně, a to se ještě na další 
dvě desítky záměrů nedostalo. Pár je v do-
hledné době nerealizovatelných (například 
pozemkové úpravy narážejí na tvrdý ne-
souhlas některých velkých vlastníků země-
dělské půdy), další nemají dosud konkrétní 
podobu a  několik dalších prostě neprošlo. 
A podívejte se, nebyly to nápady k zahození.

Už v  raných fázích zpracování strategic-
kého plánu jsem opustil myšlenku na roz-
hlednu na Holém vrchu a s těžkým srdcem 
pak i  na vylepšenou a  inovativní verzi, na 
podhlednu v Tichém údolí.

Zmizel i  ekologický námět vybudovat ve 
městě síť podchodů pro ježky se značkou 
zákazu vstupu potkanů, protože mě kole-
gové přesvědčili, že potkani jsou natolik 
negramotní, že by zákaz nerespektovali.

Neprošel ani smělý plán propojit uli-
ci Jana Palacha s  oblastí Solník tunelem 
Hanka (hlásím se jen k  tomu jménu, tak 
odvážný plán bych nevymyslel), protože by 
to narazilo patrně na nesouhlas některých 
obyvatel z  Haškovy ulice, kterým bychom 
podkopali barák.

Do užšího výběru se nakonec nedostalo 
ani přemostění Vltavy lávkou do Klecan. 
Navrhl jsem proto tunel s výstupem na ost-
rov, kde by vyrostlo Centrum nočních spor-
tů, ale ani pro to jsem nenašel pochopení.
Naprosto jsem neuspěl s  návrhem na po-
jmenování mateřských škol. Sám starosta mi 

zatrhl návrh na to, aby budoucí nová školka 
v  Palackého ulici nesla roztomilé označení 
Kalousek. Nejspíš proto, že by tam děti do-
stávaly poloviční porci. Neprošly ani návrhy, 
které by se možná setkaly s nepochopením 
právnických osob (Talorka), fyzických osob 
(Durdoňka) anebo by prý nabádaly k užívání 
návykových látek (Travička, Perníček).

Marně jsem se snažil prosadit návrh, jak 
vyřešit nedostatek míst v katolickém kostele 
výstavbou nového svatostánku v Solníkách. 
To by mi asi prošlo, koneckonců platný 
územní plán s  touto veřejně prospěšnou 
stavbou počítá, jenže ztroskotal jsem na 
tom, že jsem chtěl, aby nový kostel nesl ná-
zev Nanebevzetí sv. Andreje, protože jedi-
ně tak by mohl dostat mimořádnou dotaci 
z ministerstva financí.

Ale přece jen jeden námět asi nezapadne, 
i když se do strategického plánu zatím ne-
dostal. Cíl zřídit v krásném sklepě městské-
ho domu čp. 22 TOP bar U  knížete Karla 
má výraznou podporu, starosta prostory 
ohledal a za způsobilé uznal, a tak se kníže-
cího baru možná dočkáme.  l

  Jarda Huk

Když jsem v minulém Odrazu psal něco o smyslu strategického plánu, 
nezmínil jsem se o jedné věci. Analytická část plánu je docela užitečným 
a aktuálním přehledem o našem městě. Strategický plán byl zastupitel-
stvem schválen a je dostupný na webových stránkách města, a tak když 
budete chtít vědět, jaké jsou u nás památkově chráněné objekty, kolik dětí 
máme v mateřských školách nebo kdy jsme schválili územní plán, podívej-
te se do příslušné kapitoly.

Co se do strategického plánu nevešlo

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2016 
přeje Váš 
realitní makléř 

Filip Tretiník

 608 055 943

Vlaďka Kozlovská
Sportovní 1499, Roztoky u Prahy - Žalov 

Tel.: 723 577 490

mokrá pedikúra
wellness pedikúra 
nehtová modeláž 
parafínové zábaly

depilace cukrovou pastou
dárkové poukazy
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Byla to moc pěkná a úplně normální 
oslava 17. listopadu. Vpodvečer se 
lidé scházeli na náměstí, kupovali 
si klobásy, pili grog a svařené víno 
a poslouchali muziku. Ve stanu opo-
dál si na videu mohli ti starší připo-
menout policejní zásah na Národní 
třídě i záběry z předlistopadových 
perzekucí. Ti, pro něž to už je jen 
historie, se také mohli podívat a po-
učit se, aby si pak třeba ve škole 
nepletli rok 1989 s pražským jarem, 
které proběhlo o jedenadvacet let 
dříve. Nálada byla trochu sváteční 
a trochu vesele obyčejná a všude 
pobíhaly děti, kterým bylo úplně 
jedno, že se slaví státní svátek.

K večeru promluvil místní starosta. Formu-
loval věty příjemnou češtinou, nepřiživoval 
svou řeč žádnými frázemi a  klišé a  vůbec 
působil mladě a pozitivně. Brzy předal slovo 
dvěma řečníkům, z  nichž první s  jemnou 
ironií a  humorem okomentoval všechny 
naše státní svátky a  ten druhý, senátor, se 
v  nedlouhém projevu vrátil k  našim po-
citům v  době sametové revoluce. Mluvil 
o tehdejších nadějích i očekáváních. Naděje 
je prý podle něj záležitostí duchovní, zatím-
co očekávání spíš materiální. Ten, pro koho 
pád totalitního režimu znamenal naději, 
že bude moci žít duchovnějším životem, 
nemohl být zklamán, zatímco očekávání 
člověka, který myslel pouze na to, jaký pro-
spěch mu ta politická změna přinese, mohla 
zůstat nenaplněná. Poslouchal jsem, a  do-
konce i tleskal, k čemuž mne mnoho proje-
vů v poslední době nepřimělo.

Měl jsem za sebou náročné odpoledne, 
na tu oslavu jsem se vydal poté, co jsem 
zhlédl v televizi kousek čehosi, co ze vše-
ho nejvíc připomínalo sci -fi. Mezi evi-
dentně mimozemskými bytostmi řečnil 
na pódiu před plakátem se svým vlast-
ním portrétem prezident a  v  atmosféře 
plné napětí byla jeho slova mnohdy tupá 
i  ostrá zároveň. O  žádnou oslavu same-
tové revoluce, svobody a demokracie tam 
nikomu nešlo, spíše naopak – o demon-
straci arogance a nesnášenlivosti, o další 
díl starého seriálu, který devastuje vkus 
a hodnoty. Okamžitě se mi vybavila věta, 
kterou pravidelně slýchám, když navští-
víme příbuzné na venkově: „Co to tam 
v té Praze děláte?“

To tady v Roztokách u Prahy, kam jsem 
byl pozván, abych na náměstí zazpíval 
pár písniček, jsem si připadal jako v  jiné 

zemi. Když mě vyzvali, abych šel na pó-
dium, bylo mi jasné, že všechno podstat-
né k dnešnímu svátku už bylo řečeno a já 
můžu jen hrát a  zpívat o  obyčejných vě-
cech. Nikdo tu nemusel nikomu vysvětlo-
vat, proč se slaví 17. listopad nebo k čemu 
je dobrá demokracie, ten „nejlepší ze 
všech špatných systémů“. Nikdo tu ani ne-
musel připomínat, že pravda a láska musí 
zvítězit nad lží a  nenávistí. Nebylo třeba 
o  tom mluvit. Lidem, kteří sem přišli, to 
bylo nějak přirozeně jasné. Dali si něco 
teplého, aby se trochu zahřáli, poslechli 
si projevy a  písničky a  šli domů zírat na 
zprávy. Mnozí z nich pak možná před ob-
razovkou kroutili hlavami a říkali: „Co vy 
to tam v té Praze děláte?“  l

  Jan Burian
 (Napsáno pro Týdeník Rozhlas)

Normální oslava

Bohoslužby o Vánocích 2015 
Římskokatolická farnost

n  Štědrý den 
Čtvrtek 24. 12.   
15:30 Roztoky, biskup K. Herbst 
Štědrovečerní mše svatá 
24:00 Únětice 
Půlnoční mše svatá

n  Slavnost Narození Páně 
Pátek 25. 12. 
10:15 Roztoky

n  „Zvěstování andělů“ 
Vánoční hra 
Pátek 25. 12. 
17:00 kostel sv. Jana Křtitele –  
Roztoky

n  Svátek Svaté rodiny 
Sobota 26. 12. 
14:00 Levý Hradec 
Neděle 27.12. 
10:15 Roztoky

n  Poslední den občanského roku 
Čtvrtek 31. 12. 
Mše svatá a Te Deum s požehnáním 
18:00 Levý Hradec

n  Slavnost Matky Boží 
Pátek 1. 1. 2016 
10:15 Roztoky

n  Slavnost Zjevení Páně 
Sobota 2. 1. 2016 
14:00 Levý Hradec 
Neděle 3. 1. 2016 
19:00 Levý Hradec

n  Adorace  
Pátek 8. 1. 2016 
18:00 Roztoky

n  Slavnost Křtu Páně 
Sobota 9. 1. 2016 
14:00 Levý Hradec 
Neděle 10. 1. 2016 
10:15 Roztoky 

www.farnostroztoky.cz   www.peplum.cz
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Diabetologická ambulance
K 1. 1. 2016 by mělo dojít na základě 
smlouvy o dlouhodobé spolupráci 
s RHG, spol. s r. o., k převzetí diabetické 
ambulance firmou DIABET HELP, s. r. o., 
jejíž jsem jednatelkou.

Stávající prostory v nemocnici RHG 
pro nás nejsou z organizačních důvo-
dů zcela optimální, v Roztokách se ale 
nepodařilo najít jiné vhodné prostory 
k provozu nestátního zdravotnického 
zařízení. Přesto bych péči o stávající 
a nové pacienty do budoucna ráda 
zajistila alespoň v blízkém okolí.

Ambulance bude proto k 1. 1. 2016 
přestěhována do zcela nových prostor 
ve Velkých Přílepech na adrese Haš-
kova 783. Přístup do ambulance bude 
bezbariérový, parkování možné před 
objektem.

Ambulance bude zcela nově vybavena 
včetně nejmodernějšího přístroje na 
měření HBA1C přímo v ordinaci.

Převzetí ambulance proběhne ply-
nule, bez přerušení péče o pacienty, 
personální zajištění zůstane stejné 
(lékařka+ sestra).

Všechny pacienty budeme o přestěho-
vání včas informovat.

Ordinační doba zůstane zachována 
(úterý 6.30–8.00 odběry, 9.00–15.00 
ordinace).

Chápeme, že pro pacienty z Roztok 
tato změna přináší určitou míru 
diskomfortu, nicméně věříme, že 
plánované zkvalitnění služeb tento 
diskomfort vyváží a pacienti budou 
spokojeni.

Všem, kterých se uvedená změna 
bude týkat, děkuji za pochopení a tě-
ším se na další spolupráci.  l

  MUDr. Romana Urbanová

S lítostí musím rodičům a dětem oznámit, 
že moje působení jako praktického léka-
ře pro děti a dorost na dětském středisku 
s koncem listopadu skončilo.

Určitě jste všichni doufali, že častým změ-
nám je už konec. Po nelehkém rozhodování 
ale bohužel rovněž následuji cestu kolegů 
předchůdců z  posledních let. Můj stávající 
režim dvou ambulantních provozů na dvou 
zcela odlišných pracovištích se stal mnohem 
náročnější. A tak značné rozšíření mé praxe 
na dětském oddělení Na Homolce bylo pro 
daný moment jasnou volbou.

Za rok mého působení jsem se snažila 
porozumět každému dítěti a  rodině zvlášť 
a podle toho individualizovat veškerou péči. 

Snažili jsme se vylepšovat podmínky na 
středisku i ve spolupráci s představiteli měs-
ta. Povedlo se zkompletovat dokumentace 
každého registrovaného dítěte u nás do PC, 
včetně zpráv od specialistů, růstových grafů, 
všeho očkování, stavu výživy, prodělaných 
nemocí a podrobných rodinných anamnéz, 
aby při přechodu k jinému lékaři, specialis-
tovi, dospělému PL nebo při odcestování se 
nemuselo nic dohledávat a vše bylo přehled-
ně po ruce. Povedlo se převést CRP vyšetření 
na platbu pojišťovnami. Snažili jsme se vám 
zpříjemnit čekání změnami v  čekárnách 
a zároveň vás informovat o různých nemo-
cech a  prevenci. Rovněž doplnit ordinaci 
moderními zdravotnickými prostředky, ale 
především léčit vaše děti nejaktuálnějšími 
doporučenými postupy s důrazem na co nej-
menší užití léků a hlavně antibiotik.

Nakolik se nám to se sestřičkou Pavlou 
povedlo, posuďte sami. Ale hodně  věcí 
a  nápadů zůstává ještě pro mého násle-
dovníka.

Chtěla bych vám moc poděkovat za skvě-
lou spolupráci, respektování naší práce pro 
vás, dodržování našich dobře míněných 
rad, dochvilnost, trpělivost a obětavost pro 
vaše děti.

Práce s vámi bylo pro mě podnětná a na-
plňovala mě ve většině případů chutí k dal-
šímu vylepšování přístupů. Pevně doufám, 
že se situace v Roztokách na dětském stře-
disku povede stabilizovat tak, jak by si to 
jistě přála i  sama zakladatelka střediska, 
paní doktorka Šalamonová.  l

Přeji vám příjemně přežité podzimní 
dny a nastávající adventní čas.
  MUDr. Silvia Bajová

Pediatr se loučí

Start a prezentace:
sobota 9. ledna 2016 od 7.30 do 9.00 hodin 
u základní školy, ul. V Nových Vokovicích,  
ve Vokovicích – Veleslavíně, Praha 6.
Pro roztocké účastníky pochodu bude 
v 8.00 hodin přistaven autobus před soko-
lovnou (jednotné jízdné 30 Kč)
Vezměte s sebou: tužku, papír, mapu KČT 
č. 36 (Okolí Prahy-západ), případně mapu 
KČT č. 9 (Podřipsko), jídlo, dobré obutí 
a oblečení, dobrou náladu.

Trasy:
n  28 kilometrů: Veleslavín – stará ško-

la, Nebušice, Sv. Juliána, Tuchoměřice, 
Číčovice, Okoř, Noutonice, Velké Příle-
py, Statenice, Černý Vůl, Únětice, Tiché 
údolí, Roztoky – zámek a  Středočeské 
muzeum, cíl.

n  13 kilometrů: Až na Okoř je cesta stej-
ná jako trasa 28 kilometrů. Na točně 
autobusů u  potoka před hradem bude 
v  12.10 a  13.30  hodin (v  případě větší-
ho zájmu se autobus na Okoř vrátí ještě 
jednou) připraven autobus, který odveze 
ty, kdo chtějí absolvovat zkrácenou tra-
su. Autobus jede do zastávky Roztoky-
-nádraží. Cena autobusu je 30 Kč. Mož-
nost využít i  bus č. 350 (PID) z  Okoře  
do Roztok.

n  16 kilometrů: Veleslavín – stará škola, 
Nebušice, Sv. Juliána, dále podle Únětic-
kého potoka do Statenic. Po modré dále 
přes Černý Vůl, Tiché údolí, Středočeské 
muzeum a zámek. Tato trasa nevede přes 
Okoř.

n  44 kilometrů: Až na Okoř je cesta stejná 
jako trasa 28 kilometrů. Dále po červené 
přes Zákolany, Otvovice dále po žluté – 
Holubice – Kozinec – Tursko. Po silnici 
do Úholiček – Podmoráně. Od nádraží 
v Úholičkách po zelené kolem Vltavy přes 
Levý Hradec do roztockého zámku.

Upozornění:
Od startu ve Vokovicích až k Sv. Juliáně je 
trasa značena vlastním značením, dále po-
kračujte po červené až na Okoř. 
Z hradu do Roztok po modré. Hrad bude 
zpřístupněn od 10.00 hodin. U kaple v Čí-
čovicích prodej rozličného občerstvení, ze-
jména grilovaných párečků a klobásek.
V  cíli v  Roztokách Vás uvítají králové či 
králky, obdržíte malou upomínku a  ob-
čerstvení. Na Okoři se můžete zúčastnit 
Matusa – Malého turistického sázení. Na 
vítěze čeká v Roztokách odměna. 
Od 11 do 14 hodin bude na Okoři vystupo-
vat sokolník s dravci.
n  Kontroly: start – Okoř – restaurace Dě-

lová bašta – cíl
n  Cíl: Středočeské muzeum v  Roztokách 

u Prahy (zámek) – do 17.30 hodin
Na akci srdečně zveme všechny milovníky 
pochodů a ty, kteří chtějí vesele vyšlápnout  
do nového roku.
Za finanční podporu děkujeme městu 
Roztoky, dále pak Středočeskému muzeu 
za dlouholetou spolupráci a obci Okoř za 
zpřístupnění hradu Okoř.
Sponzoruje firma Vinařství Ludwig, s.r.o. 
www.trikralovaokor.a ‑tom.cz  l

Turistické oddíly mládeže Roztoky Vás zvou na 48. ročník pochodu

Tříkrálová Okoř 2016
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NEPŘEHLÉDNĚTE: 24. 12. zavřeno;  
31. 12. otevřeno do 14.00 hod.; 1. 1. 2016 
otevřeno od 13.00 hod.! V návštěvní době 
je otevřena kavárnička Pro Vás.

VÝSTAVY:

Do 16. 12.: PŘÍBĚHY ČESKÉ PŘÍRODY –  
Fotografická výstava, která chce návštěv-
níky inspirovat k hledání a pozorování bo-
hatství přírody všude kolem nás. … Půda 
zámku
Do 28. 3. 2016: PELLÉ – BRAUNERO‑
VÁ, cesty osudů mezi Čechami a Francií /  
PELLÉ – BRAUNER, chemins des destins 
entre la Bohême et la France

Francouzský generál, diplomat a  česká 
umělkyně – dvě zdánlivě rozdílné osob-
nosti. … Galerie/Kabinet
Do 31. 12.: Dobřichovické vily – pozo-
ruhodná sídla pražské honorace. … Malá 
výstavní síň
Do 1. 5. 2016: OPUS MUSIVUM – mo-
zaika ve výtvarném umění. … Velká vý-
stavní síň

AKCE:

13. 12. od 13.00 hod.: ADVENTNÍ NE‑
DĚLE – pečení perníčků, překvapení ze 
zámecké kuchyně, dílničky na výrobu vá-
nočních ozdob pro děti, komentované pro-

hlídky výstav… to vše za „vánoční cenu“ –  
rodinné vstupné 50 Kč, jednotlivci 20 Kč.
1. 1. 2016 od 13.00 hod.: NOVOROČNÍ 
RESTART – (nejen) chleba se sádlem, ci-
bulí a kyselou okurkou nezarmoutí  l

Více informací na www.muzeum ‑roztoky.cz

Středočeské muzeum v Roztokách – program na prosinec

Od slavnostního zahájení výstavy OPUS 
MUSIVUM: mozaika ve výtvarném umě-
ní, které se uskutečnilo ve čtvrtek 19. lis-
topadu vpodvečer, si expozici prohlédlo již 
prvních více než 500 návštěvníků. A  ne-
skrývají nadšení! Na výstavě v Roztokách 
je totiž pravděpodobně vůbec poprvé v ČR 
možné spatřit antickou mozaiku vedle by-
zantské a ještě společně s českou mozaikou 
z 50. let. Nemůže chybět ani ukázka tvorby 
z tzv. budovatelského období.

Autorka výstavy Magdalena Kracík Štor-
kánová zprostředkovala možnost konfron-
tace vystavených výtvorů, které většinou 
známe pouze z  velké vzdálenosti. V  Roz-
tokách získáme s  mozaikou téměř osobní 
kontakt s  možností užít si každý detail. 
Krása obrazu i krása materiálu jsou ústřed-

ním motivem 100 exponátů, které byly na 
výstavu svezeny ze 40 evropských muzeí.

Do Velké výstavní síně roztockého muzea 
možná návštěvníky přivede i drobná mozai-
ka vytvořená v  nerovnostech na chodníku 
vedoucího z  nedalekého vlakového nádraží. 
Rozhodně ji nepřehlédli ani účastníci verni-
sáže, kdy do Historického sálu zámku dorazi-
la řada vzácných hostů, včetně autorů mozaik. 
Vernisáž si nenechal ujít ani zástupce Italské-
ho kulturního institutu, partnera výstavy, pan 
Alessio di Giulio (na fotografii s autorkou vý-
stavy Magdalenou Kracík Štorkánovou).

Výstava OPUS MUSIVUM: mozaika 
ve výtvarném umění potrvá v  Roztokách 
do 1. května 2016 (otevřeno středa–nedě-
le: 10.00–18.00 hod.). Už od 10. prosince 
ji každý čtvrtek doplní workshopy a  ko-

mentované prohlídky s  autory, na které 
je třeba mít rezervované místo (buď na:  
pokladna@muzeum -roztoky.cz, nebo na tel. 
+420 233 029 060 – pokladna muzea).  l

  Marcela Uhlíková

Unikátní přehlídka umění od antiky po současnost předsta-
vuje 100 exponátů z celé Evropy

Výstava Opus musivum zahájena!

V úterý 24. 11. 2015, vpředvečer nedožitých 
sedmdesátých narozenin Ladislava Kantora 
se v kongresovém sálu hotelu Academic na 
Tyršově náměstí v  Roztokách uskutečnil 
vzpomínkový koncert C&K  VOCALU, 
tedy uskupení, jehož zakladatelem a dlou-
hodobým členem Láďa Kantor byl.

Myšlenka na uspořádání koncertu pochá-
zela od uměleckého vedoucího soubo-
ru Jiřího Cerhy a  od únětického starosty 
a  muzikanta Vladimíra Vytisky. Do po-
řadatelského týmu se pak celkem logicky 
přidalo město Roztoky, neboť L. Kantor 
byl nejen významným umělcem a zdejším 
rodákem, ale také dlouhodobým aktivním 
zastupitelem.

Koncert se uskutečnil díky velké profesio- 
nalitě a  pružnosti managementu i  zaměst-
nanců hotelu Academic.

Koncert samotný byl nepochybně úchvat-
ným zážitkem. C&K VOCAL už dnes pra-
videlně nevystupuje, ale jeho členové ne-
ztratili nic ze své profesionality ani pěvecké 
úrovně. Navíc dovedou vytvořit úžasnou at-

mosféru. Návštěvníků nebylo tolik, kolik se 
dalo čekat, zaplnili hlediště jen asi ze dvou 
třetin, ale zato bylo znát, že přesně věděli, na 
co jdou, a dovedli to ocenit.

Láďa Kantor mi často říkával, že Jiří Cer-
ha je nedoceněný génius, a nelze s ním než 
souhlasit. Všechny skladby, které v progra-
mu zazněly, jsou zcela jedinečné, osobité 
a neopakovatelné. A ve spojení s texty Ládi 
Kantora nebo Pavla Šruta představují vr-
cholný hudební zážitek.

V závěru programu se ke svým kolegům 
na pódiu za ovací publika připojila i Helena 
Kantorová. A tak koncert, který se uskuteč-
nil z  důvodů veskrze smutných, nakonec 
kromě dojetí přinesl i radost. l

  Jaroslav Drda

S C&K VOCALEM jsme vzpomínali na Ladislava Kantora

Středočeské muzeum v Roztokách u Pra-
hy, p. o., děkuje svým návštěvníkům 
a spolupracujícím organizacím za přízeň 
v právě končícím roce a těší se na setká-
ní s vámi v roce 2016. 
Krásné prožití vánočních svátků, přátelé!

  Marcela Uhlíková
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Městská knihovna informuje
BELETRIE

Keleová -Vasilková, T.: Co to bude? 
Prokop, J. B.: Karel IV : Tajný de-
ník (Více než šest století uplynulo 
od chvíle, kdy Karel IV., český král 
a římský císař, svěřil své myšlenky 
a nejhlubší pocity pergamenu.)
Murakami, H.: Muži, kteří ne-
mají ženy

DETEKTIVKY

Hawkins, P. : Dívka ve vlaku (Kni-
ha roku 2015.)
Nesbo, J.: Syn (Sonny je navenek 
poslušný vězeň. Odsoudili ho 
v osmnácti letech za dvě brutální 
vraždy, které nespáchal.)

PRO DĚTI

Rarisch, I.: Knížka samá díra: 
V zoo (Barevný kroužek prozradí, 
která díra na odklápěcích strán-
kách poradí správné řešení.)

Gaiman, N.: Naštěstí (ne)máme 
mléko (Představte si úplně obyčej-
né ráno: vstanete, nasypete si do 
misky křupinky a chcete si je zalít 
mlékem. Ale ouha, mléko došlo.)
Štíplová, L.: Zábavné příběhy 
Čtyřlístku 14

NAUČNÁ

Lederer, J.: Jan Palach (Kniha při-
náší Palachův životní příběh.)
Grössing, S -M.: Kupecká dce-
ra v  domě Habsburků (Filipina 
Welserová a její léčitelské umění.)
Uzavření knihovny
Od 23. 12. 2015 do 4. 1. 2016 
bude knihovna uzavřena, vypůj‑
čené knihy budou prodlouženy.
Více informací o  programu, přihlá‑
šení a  mnoho dalšího můžete zjistit 
osobně v knihovně.  l

Za městskou knihovnu
Mgr. Michal Špaček

Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské  
knihovny během měsíce listopadu 2015.

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – PROSINEC

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

23. 10. – 29. 3. 2016 Pellé-Braunerová – zkřížené osudy mezi Čechami a Francií. Středočeské muzeum, Roztoky

19. 11. – 1. 5. 2016 Opus Musivum – mozaika ve výtvarném umění. Středočeské muzeum, Roztoky

So 12. 12. Venkovské vánoční trhy dětských prací. 
Od: 14.00 – 15.30 hod. Dvůr ateliéru Roztoč, Jungmannova

Po 14. 12. Večer pro potěšení – literární pořad.  
Od: 18.00 hod. Galerie Academic, Roztoky

Pá 18. 12. Je zelená opravdu zelená aneb Hádej, kolik mi to žere – zve studio Mladých.  
Od: 19.30 hod. Restaurace Na Růžku, Žalov

Ne 20. 12. Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční.  
Od: 17.00 hod. Sokolovna Roztoky

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

Čt 24. 12. Četba vánočního příběhu o narození Pána Ježíše Krista, prohlídka jesliček, koledy  
Od: 14.00 hod. Husův sbor, Roztoky

Pá 25. 12. Hod Boží vánoční – slavnostní bohoslužba.  
Od: 9.00 hod. Husův sbor, Roztoky

Ne 27. 12. Bohoslužba na závěr roku.   
Od: 9.00 hod. Husův sbor, Roztoky

St 30. 12. Menflowers – jsme zpět, premiéra.  
Od: 19.30 hod. Restaurace Na Růžku, Žalov

Ne 3. 1. 2016 První novoroční bohoslužba.  
Od: 9.00 hod. Husův sbor, Roztoky

So 9. 1. 2016 Tříkrálová Okoř – turistické oddíly mládeže vás zvou na 48. ročník pochodu. 
Od: 7.30 – 9.00 hod. start a prezentace. ZŠ, ul. V Nových Vokovicích, Praha 6

So 9. 1. 2016 Jen pár slok – literární pořad z díla J. Seiferta. 
Od: 17.00 hod. Galerie Academic, Roztoky

So 23. 1. 2016 Masopust v Roztokách – obnovená tradice, masopust držíme, nic se nevadíme spolu.   Únětice, Roztoky
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V  úvodním slovu ředitel ZUŠ Bohumír 
Šlégl krátce připomněl historii předcho-
zích devíti ročníků festivalu a  také něko-
lik letošních hudebních výročí. Zmínil se 
také o  dvou pozoruhodných skladatelích, 
jejichž díla v koncertu zazněla.

Prvním z  nich je argentinský sklada-
tel a  hráč na bandoneon Ástor Piazzolla 
(1921–1992). Bandoneon je druh knof-
líkové tahací harmoniky, používaný jako 
levnější náhrada varhan. Piazzolla povýšil 
umění hráčů na tento nástroj do dimenzí 
moderní klasické hudby a  tango povznesl 
z přímořských krčem do koncertních síní.

Druhým skladatelem je Francouz Fran-
cois Poulenc (1899–1963). Jeho motto 
bylo: „Neanalyzujte mou hudbu. Milujte 
ji.“ Jeho dílo dosáhlo pronikavého a trva-
lého úspěchu především ve skladbách kla-
vírních a  komorních. Zkomponoval také 
četné balety a tři opery, např. monodrama 
Lidský hlas na libreto J. Cocteaua (čino-
herní podobu Lidského hlasu jsme měli 
možnost zhlédnout letos v říjnu i v Roz-
tokách).

Po úvodním projevu začal vlastní kon-
cert. Nelze tu vyjmenovat všech 21 vystou-
pení, takže se zmíním jen o některých.

Úvod obstaral komorní orchestr ZUŠ 
s Dvořákovým Scherzandem. Do výčtu po-
zoruhodných čísel jej zařazuji jednak proto, 
že to bylo zatím nejvydařenější vystoupení 
tohoto ansámblu (aspoň z těch, která jsem 
měl možnost slyšet), jednak kvůli osobnosti 
uměleckého vedoucího souboru, pana Ště-
pána Skleničky, který pro mne ztělesňuje to, 
čemu se říká „sloužit hudbě“. Skromně, ne-
okázale a se zřetelnými výsledky.
Na vystoupení komorního souboru na-
vázala jistě zvládnutým Allegrem W. F. 
Bacha malá klavíristka Barbora Šromová. 
Neméně hodnotný výkon odvedl Šimon 
Kadeřábek, jehož trubka v Neapolské písni 
z Labutího jezera P. I. Čajkovského si po-
sluchače zcela podmanila. Když jste zavře-
li oči, připadali jste si, jako byste opravdu 
byli na nějaké tancovačce pod Vesuvem.

Z  dalšího programu nemohu vynechat 
Martina Lédla, který nám velmi přesvědči-
vě připomněl, že kytara je neprávem opo-

míjený koncertní nástroj. Espaňoletu od 
Gaspara Sanze a Abela Carlevara i Seixaso-
vu Sonatu č. 80 zvládl interpret technicky 
i výrazově, což je při jeho věku velkým pří-
slibem do budoucna.

V  dalším zastavení jsem tak trochu „ve 
střetu zájmů“, ale myslím, že i  nezaujatý 
posluchač musel ocenit vynikající souhru 
a přednes flétnistek Elišky Budínské a Pe-
try Drdové v  úvodní větě Triové sonáty 
D dur od G. F. Telemanna. Obě dívky se 
s grácií a půvabem vyrovnaly s obtížnými 
rytmickými změnami skladby.

Následovala nadějná houslistka Věra 
Strmísková s 3. větou z Concertina Stani-
slava Macha. Zde bych vyzdvihl především 
nádherný tón, který u tak mladých houslis-
tů nebývá obvyklý. Kvůli zážitku z něj rád 
odpustím některé intonační nepřesnosti 
při změnách poloh.

Na virtuozitu akordeonistky Hany Vol-
trové už si pravidelní návštěvníci koncer-
tů ZUŠ zvykli. Trochu se jen obávám, že 
Preludium současného skladatele Jiřího 
Laburdy bylo obtížnější spíš pro publikum 
než pro interpretku.

Po krátké přestávce přišla řada na vy-
stoupení pedagogů. Duo Marek Šaar (ky-
tara) a  Iryna Sarabun (spinet) opět před-
vedlo spolehlivý výkon, jen mě mrzelo, 
že nazvučená kytara zatlačila doprovodný 
nástroj až příliš do pozadí.

Program nám také připomněl, že na roz-
tocké ZUŠ jsou kromě hudebního oddělení 
i oddělení taneční a dramatické. Petr Muric 
připravil pro stísněný prostor choreografii 
na hudbu Antonia Vivaldiho a s hostující 
Ivanou Sikorovou z Pražského komorního 
baletu využili každého centimetru délky, 
šířky i  výšky. (Při zvedaných figurách se 
tanečnice dokonce dvakrát lehce dotkla 
lustru.) Dramatické oddělení reprezento-
vala Jitka Brendlová s  recitací veršů Jana 
Nerudy a Fráni Šrámka.

Monika Fukasová s Hanou Voltrovou spo-
jily své síly v provedení Concertina A. Vival-
diho v úpravě pro dva akordeony.

Program pak vyvrcholil nekonvenční 
skladbou Primavera Porteňa argentinské-
ho skladatele Ástora Piazzoly, v  níž exce-
lovali Bohumír Šlégl na klarinet, Václav 
Sloup na housle, Marek Šaar na kytaru 
a Monika Fukasová na akordeon.

Shrnuto: nevšední hudební zážitek, dobře 
sestavený program, kvalitní výkony. Úroveň 
Roztockého podzimu stále stoupá. Bude to 
platit i příští rok? Budeme se těšit. l
  Jaroslav Drda 
  (s využitím podkladů od B. Šlégla)

Na vlnách hudby
Ve čtvrtek 12. listopadu se v Historickém sále roztockého 
zámku uskutečnil desátý ročník hudebního festivalu Roz-
tocký podzim. Jednalo se o ukázku práce místní Základní 
umělecké školy, kterou reprezentovali vybraní žáci a jejich 
učitelé.

Láska je konec  
i začátek...
Chtěla bych poděkovat za 
úžasné divadelní předsta-
vení, které se uskutečnilo 
31. 10. v hotelu Academic. 
Manželé Drdovi jsou nejen 
skvělí hudebníci, zpěváci, 
ale i herci.  l

  Eva Akrmanová
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Dovolujeme si Vás pozvat na literární po-
řad Večer pro potěšení, který je sestaven 
z 34 skupin básní, povídek, výroků, citátů, 
anekdot apod. (L. Aškenazy, V. Burian, K. 
Čapek, A. P. Čechov, E. Frynta, K. Hašek, 
E. Kishon, M. Lacina, S. Leacock, Laertius, 
M. Macourek, Ch. Morgenstern, F. Němec, 
I. Olbracht, S. Silverstein, J. Žáček, lidové 
texty, židovské anekdoty, výroky z  obřad-
ních síní).

Pořadí jednotlivých částí vybírají ná-
vštěvníci, a  tím se vlastně stávají autory 
scénáře. Literární části jsou odděleny krát-
kými hudebními vstupy. Na všechny při-
pravené literární části se nedostane, a  tak 
je pořad v každé repríze jiný.

Pořad bude uveden v Galerii Academic 
v Roztokách (Tyršovo nám. 2222) v pon‑
dělí 14. 12. v 18 hodin. Vstupné je dob‑
rovolné.

Partnerem pořadu je 
Academic Hotel & Congress Centre, a. s.

Pořad je podpořen z grantu Města Roztoky.

Na setkání s Vámi se těší účinkující:
Eva Hadravová
Rudolf Kvíz
Václav Pavlík
Petr Václ (klavír)  l

Večer pro potěšení – literární pořad, jehož scénář vytvářejí sami diváci

Jako by to ani nebylo skoro šest let, kdy 
jsem vystoupil na náměstí v  Roztokách 
a  šel si něco koupit do krámu. Před ním 
jsem potkal Tomáše, svého bývalého kolegu 
z  Městského divadla v  Karlových Varech. 
Neviděli jsme se několik let, a tak jsme na 
sebe překvapeně zírali. Když jsme se ujis-
tili, že se nám to nezdá, zjistili jsme, že už 
nějaký ten pátek bydlíme oba v Roztokách. 
Jen jsme to o sobě nevěděli. Prohodili jsme 
ještě pár dalších slov a  rozcházeli jsme se 
s  tím, že si co nejdříve zavoláme a půjde-
me spolu na pivo. Ale proč chodit na pivo 
ve dvou, když lepší je to ve třech. I zavolal 
jsem mému kamarádovi Vojtovi (dalšímu 
bývalému kolegovi z  karlovarského diva-
dla), vylíčil mu výše popsané a v daný ter-
mín jsme se sešli. Všichni tři, v  restauraci 
Na Růžku v Žalově. Byl duben 2010 a my 
jsme nad tím pivem začali zjišťovat, že 
vlastně všichni tři máme chuť dělat diva-
dlo po svém, autorsky, bez režisérů, ne jen 
tupě odříkávat někým jiným napsaný text. 

Ostatně takové divadlo už Tomáš sám dělal 
se svojí karlovarskou partičkou, ale proto-
že byl už nějaký ten pátek v  Praze, musel 
svou spoluúčast přerušit. A tak jsme si řekli, 
proč to nezkusit spolu, ve třech, v restaura-
ci Na Růžku, kde místní sál jistě zaplesá, že 
se tu konečně začne dít místo občasných 
oslav něco „pořádného“. Něco, co lidi po-
baví a  nám zajistí zdroj vysokých přijmů. 
To první se nám, myslím povedlo, to druhé 
zatím ne. Vojtovi bylo ten rok 30 let, mě 35 
a Tomášovi 40. Cítili jsme se mladí, plní sil, 
a tak jsme pojmenovali naše uskupení Stu-
dio mladých. Za půl roku byla hotová naše 
první hra, veselý kabaret o lásce a o tom, jak 
s  tím svinstvem zatočit, Je zelená opravdu 
zelená aneb Hádej, kolik mi to žere. A od 
té doby „chrlíme“ jednu hru za druhou – 
interaktivní detektivku Co věděla Klára 
Kovalová (a musela zemřít), ve které divá-
ci sami rozhodují o  vývoji děje. Ve všech 
ohledech třeskutý Kabaret jak Brno. Mu-
zikálový šlágr Hospodkál aneb Boj o pípu. 

Nebo nejnověji drzou komedii z pánské di-
vadelní šatny Eduard by to tak chtěl. Prostě 
děláme divadlo tak, jak chceme, a divákům 
se to líbí. A  abychom tu naši první „pěti-
letku“ pořádně oslavili, připravili jsme pro 
vás na prosinec dva neodolatelné dárky. 
Tím prvním bude představení naší „Zele-
né“ přesně pět let a jeden den od premiéry, 
18. prosince od 19.30 v sále restaurace Na 
Růžku. A tím druhým bude první uvedení 
naší nové hry Menflowers: Jsme zpět. Tedy 
divadelního dokumentu o  návratu jedné 
z nejslavnějších chlapeckých kapel devade-
sátých let. Proběhne den před Silvestrem – 
30. prosince od 19.30 tamtéž.

Za pět let našeho působení v Žalově si na 
nás našla cestu řada spokojených diváků. 
A na další čekáme, na nic se netěšíme víc 
než na ně. Užijte si závěr roku, pokud mož-
no i  na našich představeních, a  do toho 
nového vám přejeme co nejvíc štěstí, lásky, 
porozumění a hlavně Studia mladých.  l

  Za Studio mladých Vojta, Tomáš a Radek

Studio mladých slaví pět let
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První čtvrtletní hodnocení je za námi, 
kroužky frčí ostošest, deváté třídy se již 
pilně připravují na dubnové přijímací 
zkoušky na střední školy, takže se v  rám-
ci této přípravy stihly otestovat na PC ve 
„Sciotestech“ z  Čj, Aj a  M, protože tyto 
testy se velmi podobají přijímacím testům 
na SŠ. V  přehledné výsledkové tabulce se 
pak ihned všichni testovaní dozvěděli, jak 
si stojí se svými vědomostmi nejen v rám-
ci své třídy, ale i vůči ostatním testovaným 
deváťákům.

V  listopadu se mnoho tříd, hlavně 
z  prvního stupně, zajelo podívat na zví-
řátka do pražské zoo, aby se o nich jen ne-
učili, ale aby je viděli i naživo. Starší žáci 
vyjeli spojit načerpanou teorii s praxí na 
soutěž do hotelu International nebo vy-
razili za poznáním například do Prahy na 
Veletrh práce, kde si možná někdo z de-
váté třídy vyhlédl právě to své budoucí 
povolání. Žáci devátých tříd také tradičně 
začátkem prosince připravili pro své spo-
lužáky mikulášskou nadílku v kostýmech 
čertů, Mikulášů i andělů.

Školní družina již dnes vyrábí krásné vá-
noční dárečky, které nabídne k prodeji na 
Dnu otevřených dveří 14. a  15. prosince. 
Tak nezapomeňte odpoledne přijít a udělat 
svým dětem -výrobcům malou radost svou 
návštěvou, či dokonce koupí nějakého dá-
rečku.

Vánoce již klepou na dveře, proto mi do-
volte popřát Vám všem čtenářům našeho 

„okénka“ za všechny pedagogy naší školy 
hezký zbytek adventního času a  krásné 
a pokojné prožití vánočních svátků.  l

  Věra Zelenková

Putování druhé za svatou 
Ludmilou na Tetín
V neděli 18. října jsme ráno vyrazili z Roz-
tok na hlavní nádraží, kde nás čekali poutníci 
z  Prahy. Společně jsme nasedli do rychlíku 
do Berouna. Po modré turistické trase jsme 
se vydali na Tetín. Nejprve trochu poprchá-
valo, pak ale mraky rozfoukal vítr. Nakonec 
se i zvedla mlha a my se mohli rozhlédnout 
do krajiny kolem nás. Krajina kolem Tetína 
je krásná, i když zrovna není nejlepší počasí. 
Cestou jsme hráli hry a blížili se pomalu k cíli 
cesty. Na kraji Tetína jsme navštívili naši ka-
marádku Jindřišku, která s námi byla na zá-
věrečné výpravě v Jáně a kterou jsme právě 
vzbudili. Nejprve jsme zamířili k hrádku, kde 
jsme četli legendy o svaté Ludmile a povídali 
si o jejím životě na Levém Hradci i na Tetí-
ně. V kostele právě sloužili mši a my vchá-
zeli na náměstíčko před kostelem za zvonění 
všech tetínských zvonů. Pan průvodce nás 
provedl po všech zdejších památkách. Byla 
s ním legrace a zábava. Hledali jsme hady na 
vstupních portálech, zkamenělé hlavonožce 
v  kamenech před kostelem, detaily obrazů, 
dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o tom-
to místě i o lidech, kteří tu žili. Pan průvodce 
vyprávěl i o jeskyních, které s ním navštívíme 
v červnu. Zvlášť kluci se na ně už těší. Byla 
zima a lezavo, místo cesty přes Kodu do Srb-
ska jsme zvolili ústup do tepla a kratší cestu 
zpět do Berouna. Na nádraží jsme měli chvil-
ku času na zahřátí a na horkou čokoládu. Ve 
vlaku nás pak čekaly pracovní listy a křížov-
ka, a než jsme se nadáli, byli jsme v Praze. 

Rozloučili jsme se s  našimi kamarády, na 
které tu už čekali rodiče, přeběhli na Ma-
sarykovo nádraží a v  šest hodin večer jsme 
zakončili naši druhou letošní výpravu doma 
v Roztokách.  l

Poutníci z kroužku Putování

Zlatá vidlička
Dne 20. 11. 2015 se žákyně 9. tříd zúčast-
nily soutěže Zlatá vidlička, která se ko-
nala v  Praze ve Střední škole hotelnictví 
a  gastronomie International. Soutěžilo se 
v  těchto gastronomických dovednostech: 
poznávací kvíz (znalost exotického ovoce 
a  koření), soutěže na čas v  oblékání pra-
covního oděvu a úpravě stolu (ubrousková 
metoda), otevírání a rozlévání nápojů, pří-
pravě studeného banketu. Naše děvčata se 
umístila na pěkném 5. místě. Účast v sou-
těži byla pro některé z  nich i  odrazovým 
můstkem ve výběru budoucího povolání. 
Soutěž i celý den jsme si s děvčaty příjemně 
užily.  l

  Jitka Kejmarová a děvčata z 9. tříd

První výlet 6. A
Na náš první výlet jsme vyjeli 13. 11. v pá-
tek. Vyrazili jsme, protože paní učitelka 
chtěla, abychom se skamarádili. Z Roztok 
naše třída jela na Letnou. Na Letné nám 
paní učitelka připravila různé společenské 
hry. Za každou disciplínu dostaly jednot-
livé týmy body a  pak byl vyhlášen vítěz. 
Z Letné jsme jeli tramvají na Smíchov do 
kina. Paní učitelka nám dala rozchod na 
45 minut, abychom se najedli. Za chvíli po 
jídle se sešli všichni a šlo se do kina. Film se 
jmenoval Husí kůže. Film se mi moc líbil. 
Po filmu následoval odjezd domů. Myslím, 
že výlet se vydařil.  l

  Jakub Záhoř, žák 6. A

Školní okénko
Vážení rodiče, naše poslední 
Školní okénko v tomto roce 
2015 je tu a s ním samozřej-
mě informace o tom, co v té 
škole vlastně pořád děláme.

Kurzy plavání 
v bazénu Via Vestra

od února do června 2016 – každé 
pondělí od 15:30 do 18:00 hod. 

www.plavani-sipka.cz
 tel: 777 905 582

Sipka_plavani.indd   1 08.12.15   8:41
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Venkovské vánoční 
trhy dětských prací
12. prosince 2015, 14.00–15.30
dvůr za knihovnou v Jungamnnově ulici
Vánoční trhy, na kterých děti v  rolích tr-
hovců prodávají své originální rukodělné 
výrobky.

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

Trhovcem mohou být všechny děti, kte-
ré přinesou své vlastní rukodělné výrobky 
k  prodeji. Tvořivosti, fantazii a  zvolenému 
materiálu se žádné meze nekladou. Rezer-
vace místa není nutná. S vyrobeným zbožím 
děti přijdou od 13.45 k andělům u vstupu, 
kteří jim udělí certifikát k prodeji a vyberou 
místo ve stáncích pod stříškou. V  ateliéru 
bude ohřívací zázemí, ale trhy budou probí-
hat venku, teplé oblečení na sebe.

Vánoční trhy letos doprovodí taneč-
ní  a  hudební vystoupení dětí z  kroužků 
sdružení Roztoč.

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

 Dita Votavová

Svátek světla
Každý rok se díky tomuto svátku prosvětlí 
jiné místo v Roztokách. Letos jsme si prošli 
světelnou cestou, která se klikatila a prudce 
stoupala v Tichém údolí, konkrétně v roz-
tockém háji u  pískovny, ze kterého byly 
před krátkou dobou převezeny ostatky po-
pravených německých vojáků. Velkým přá-
ním organizátorů svátku, Adama Krátkého 
a  Doroty Tiché s  jejich uměleckou skupi-
nou VYPER, bylo přinést do této krajiny 
klid a smíření s minulostí skrze symbolické 
světlo. Kolem hlavní osvětlené cesty se tr-
pělivému a  klidnému návštěvníkovi odha-
lila tajemství ukrytá v krajině, někteří našli 
správný klíč k tajemné truhle nebo si vybrali 
to pravé místo pro umístění své svíčky v zá-
věrečném labyrintu. S počtem návštěvníků 
(a  nebylo jich málo) se labyrint postupně 
rozrůstal a otisků v krajině stále přibývalo. 
Posledním z nich se naskytl pohled na stov-
ky barevných světýlek s velkým lampionem 
uprostřed, který tvořil pomyslný střed.

Na závěr přikládám pár řádek od roztoc-
ké paní kronikářky, které nás všechny moc 
potěšily. Děkujeme za ně.

Dobrý den, chtěla bych vám poděkovat 
za organizaci a  celkovou koncepci letošní‑
ho Svátku světla. Úprava osvětlení cesty, 

jednotlivá zastavení, včetně jemné zvukové 
kulisy, byla pro mne velice decentním a hlu‑
bokým zážitkem.

Děkuji všem, kdo se na organizaci, přípra‑
vě i likvidaci celé akce podíleli. J. Weberová

Více fotek a informací o svátku naleznete 
na stánkách www.roztoc.cz  l

Živé jesličky
23. prosince 2015
Srdečně Vás zveme na tradiční vánoční se-
tkání s hudbou a obrazy pro všechny, kteří 
se chtějí vpředvečer Štědrého dne setkat 
a potěšit, tentokrát opět v horních Rozto-
kách. Přesný čas a  místo bude upřesněno 
na stránkách www.roztoc.cz  l

Veřejná soutěž  
o královnu Masopustu 2016
Kapři a stromky si ještě užívají volnosti, ale již 
nyní je nutno pamatovat na velký svátek hoj-
nosti a  veselí, na masopust. Proto Slovutný 
Masopustní Roztocký Výbor vyhlašuje jako 
únětický masopustní speciál transparentní 
a stejně jako Klibnino očko přísnou veřejnou 
soutěž na masopustní královnu. Jejím cílem 
je nalézt tu nejveselejší, neštědřejší, zkrátka 
tu nejmasopustnější dívku či ženu z Roztok 
a okolí, která by se v roce 2016 stala králov-
nou masopustu v Roztokách.

Odpovědné role budoucí královny se 
může ujmout pouze osoba, která splňuje 
následující podmínky:
n Musí být minimálně 18 let mladá.
n Bydlet v Roztokách nebo nejbližším okolí.
n Být svobodná (tedy alespoň aktuálně).
n Mít vlastního koně (rozuměj dva ochot-
né silné hochy, kteří ponesou masku Klib-
ny, na které královna v průvodu pojede).

Odměnou jí za to bude:
n Nehynoucí sláva masopustní v  Rozto-
kách, Úněticích a okol.
n Možnost být oděna v rouchu dle posled-
ního maso -střihu, po němž
budou všechny dívky a ženy (patně i chlap-
ci a chlapi) šílet.

n Budou jí vzdávány pocty, o  kterých si 
i pan prezident může nechat jen zdát.
n Bude jí svěřena moc nad celou obcí 
i průvodem masopustním.
n V neposlední řadě ona i  její kůň budou 
čestnými hosty na masopustní veselici 
v Úněticích.

Tyto výsady jsou zcela soukromé, není 
v nich žádné podpory veřejné a  jsou uve-
deny včetně DPH.

Budoucí královny, hlaste se do 23. 12. 2015 
do 24.00 na e -mail: omarek@volny.cz. Neza-
pomeňte nám napsat, proč zrovna vy budete 
tou nej nej nej… královnou, jak se chystáte 
ocenit své věrné maškary, a další nápady, kte-
ré z vás učiní tu nejlepší a nejkrásnější krá-
lovnu. Na pozdější přihlášky bude brán zřetel 
pouze tehdy, budou -li lepší než ty předchozí.

Stejně jako není jistý nárok na jelítko a ko-
láček, tak ani na to, aby se každá přihlášená 
stala královnou, nárok není. A podobně jako 
není odvolání proti činnosti naší milé Smrti, 
tak není odvolání proti rozhodnutí Slovutné-
ho Masopustního Roztockého Výboru.

Pro vás ostatní jen připomenutí: *Maso-
pust roku 2016 se koná již 23. ledna 2016. 
*Další informace o  masopustu naleznete 
v řádný čas na www.roztoc.cz.  l

Za přípravný masopustní výbor  
Ondřej Marek

Týden masopustních příprav 
18. až 22. leden 2016
Máte chuť se aktivně podílet na přípravě 
masopustu? Budeme rádi, když se k  nám 
připojíte. Od pondělí do pátku budou 
v  ateliéru v  Jungmannově ulici probíhat 
opravy masek, šití kostýmů, výroba škra-
bošek a další práce, u kterých se hodí kaž-
dá ruka. V den masopustu uvítáme pomoc 
s dílčími organizačními úkoly.

Ozvat a  na cokoli zeptat se můžete na 
e -mailu: roztoc@roztoc.cz
Více informací najdete na: www.roztoc.cz  l

Kateřina Korychová
Sdružení Roztoč

Zprávy ze sdružení Roztoč
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Čtvrteční přípravka na přijímací zkouš-
ky na víceletá gymnázia je nejen v plném 
proudu, ale i plná do posledního místečka. 
Proto jsme pro velký zájem, kromě sobot-
ních dopolední jedenkrát za 14 dní od led-
na 2016, vyhlásili ještě další termín, a to na 
pátky od 15.30 do 17.00. Noví zájemci mo-
hou nastoupit ihned. Sobotní dopoledne 
jsou i pro adepty na 4letá gymnázia.

Dejte si nás pod stromeček
Nemáte ještě dáreček pro vaše blízké? Tak 
jako každý rok nabízíme možnost dárko‑
vých poukázek pod stromeček, které vyro-
bíme na míru podle přání (jazykové kurzy, 
individuální jazykové i  počítačové kurzy, 
grafomotorika, poradna, rekvalifikační 
kurz na profesní chůvu atd.). S  výběrem 
vám rádi pomůžeme a poradíme podle po-
třeb obdarovávaných.

Pokud plánujete dovolenou na příští 
rok již nyní, mohl by být pěkným dárkem 
i  poukaz na intenzivní kurz angličtiny 
spojený s  letním pobytem v Harrachově 

a  hlídáním dětí. Kurz s  polopenzí je pro 
dospělé, děti do 12 let jsou zdarma, volný 
vstup do bazénu, na stolní tenis a  služby 
wellness se slevou 15 procent. Zatímco se 
dopoledne budete věnovat výuce anglič-
tiny pro mírně pokročilé, o  vaše děti od 
dvou let bude postaráno. Spojte příjem-
né s  užitečným a  vyrazte s  námi 2. týden 
v srpnu 2016 na hory.

Také příspěvek ve formě dárkového 
poukazu na oblíbené příměstské tábory 
může potěšit rodiče i  děti. Zkrátka vybí-
rat je z čeho a neváhejte se na nás obrátit. 
Poukázky mohou být i bez udání vybrané 
aktivity na obnos, který si určíte.

Výuka jazyků přes internet
Máte doma počítač a  nemůžete chodit 
na kurz, protože nemáte hlídání pro děti, 
nechce se vám z  tepla domova, nebo jste 
zdravotně omezeni?Nově nabízíme mož-
nost individuální výuky angličtiny, ruštiny, 
němčiny a  češtiny pro cizince prostřed-
nictvím skype. Možná máte v  zahraničí 

příbuzné, kteří si chtějí oprášit či udržovat 
češtinu. Můžete jim „poslat“ dáreček v po-
době studia.

Pedagogicko-
-psychologická poradna
Tým naší poradny se úspěšně rozrůstá 
o další erudované spolupracovníky. Logo‑
pedii budeme muset přidat další prostor, 
a tím bude páteční dopoledne.

Dne 7. ledna 2016 začíná nový kurz 
Grafomotoriky, kde pod vedením spe-
ciální pedagožky a  za přítomnosti rodičů 
děti rozvíjejí svoje schopnosti. Počet míst 
je omezen, a  proto neváhejte se zasláním 
přihlášky.

V  případě jakýchkoli dotazů pište na 
info@lexik.cz nebo volejte na 739 034 000, 
739 035 000.

Za celý kolektiv Lexiku vám pře‑
ji klidné a  příjemné Vánoce a  šťastný 
nový rok 2016.  l

  Mgr. Lenka Červenková

Vánoce 2015 aneb Lexik pod stromeček

Děti z mateřské školy Havlíčkova se letos 
poprvé a s velkým nadšením zhostily výro-
by ozdob na vánoční strom na Tyršově ná-
městí. Všech pět oddělení dodrželo v tvor-
bě výzdoby červeno -zlatou kombinaci 
barev, na které jsme se dopředu dohodli. 
Netrpělivě jsme čekali na výsledek našeho 
snažení. A  když byl strom ozdoben dět-
skými výtvory, byly jsme my učitelky i děti 
nadšené. Obzvláště ty, které našly ve spod-
ní části stromku ozdoby podepsané svými 
jmény. Doufáme, že se bude stromeček lí-
bit a zpříjemní adventní čas i Vám.  l

  Děti a kolektiv MŠ Havlíčkova

Ozdobili jsme 
vánoční strom

Podzimní akce ZUŠ Roztoky začaly vý-
chovnými koncerty pro mateřské školy 
22. října. Poprvé se uskutečnily v  multi-
funkčním sále základní školy a  ukázalo 
se, že prostředí je pro tento typ koncertů 
velmi vhodné. Dne 12. listopadu se konal 
jubilejní 10. ročník hudebního festivalu 
Roztocký podzim v Historickém sále roz-
tockého zámku. Protože mám slíbený člá-

nek, nebudu se zde o  této akci podrobně 
rozepisovat. Podle ohlasů posluchačů to 
však bylo důstojné završení desetiletého 
cyklu. V den uzávěrky Odrazu 26. listopa-
du proběhl opět na zámku Veřejný koncert 
žáků hudebního a  literárně -dramatického 
oddělení ZUŠ. Kromě třídních koncertů se 
koná tradiční Vánoční koncert 10. prosin-
ce rovněž na zámku.

Každoročně probíhají soutěže ZUŠ. 
Letos v  oboru komorní hra. Naše škola 
se zúčastní soutěže komorní hra s  převa-
hou dechových nástrojů. Jsme pořadateli 
okresního kola, jež proběhne 27. ledna, 
a  věříme, že navážeme na řadu úspěchů, 
které nás v minulých letech provázely.  l

 
MgA. Bohumír Šlégl

Podzim na ZUŠ
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Mužstvo A bohužel zůstalo trochu za oče-
káváním. Nedokázalo udržet výbornou 
formu z prvních tří zápasů, ale přesto po-
dávalo spolehlivé výkony a většině ostat-
ních mužstev jsme byli důstojným soupe-
řem. Chyběl jen kousek toho fotbalového 
štěstí především při proměňování gólo-
vých šancí a větší důraz v obraně.Všichni 
doufáme, že na jaře svoje výkony minimál-
ně zopakuje.

Naopak mužstvo B nás překvapilo pří-
jemně a po dobrých výkonech se umístilo 
na třetím místě v tabulce. Přátelské vztahy, 
výborná parta, spolupráce mezi staršími 
zkušenými a mladšími hráči včetně do-
rostu funguje výborně a zjevně nese i své 
ovoce. 

Největší obavy na začátku sezony pano-
valy nad roztockým dorostem. Po dopl-
nění mužstva několika přespolními jsme 
výsledky a samotnou fotbalovou hrou 
dorostu mile překvapeni. Pohledný fotbal, 
proměněné střelecké šance a spolehlivá 

obrana nám přinesly celkové páté místo 
v tabulce. 

Největší radost nám ale dělá mladší ka‑
tegorie (6 až 12 let), tzn. mladší přípravka, 
starší přípravka a mladší žáci. Novodobá 
historie roztockého fotbalu nepamatuje ta-
kový počet členů. V době tréninku je hřiště 
plné nadšených a zároveň velmi šikovných 
dětí. Abychom se o ně mohli kvalitně po-
starat a pomoci jim ve fotbalovém i osob-
ním růstu, posílili jsme náš trenérský tým 

o další členy. Momentálně se o 90 dětí stará 
11 trenérů dobrovolníků.

Naším cílem je poskytnout dětem kvali-
fikovaný pravidelný trénink a dostatek zá-
pasů tak, aby mohly ukázat a dál pozved-
nout své fotbalové umění. Fotbal se hraje 
pro radost ze hry, gólů a vítězství a věřte, že 
naše děti se umějí radovat a hru si užívat. 
Ty skutečně nejlepší sportovní okamžiky 
totiž nenajdeme v  televizi... Zcela záměr-
ně zde neuvádím umístění v  jednotlivých 
soutěžních tabulkách, protože mottem 
těchto kategorií je útočná hra s co největ-
ším počtem vstřelených gólů.

Na tomto místě bych velice rád podě-
koval především všem trenérům, ale také 
i divákům, kteří na naše zápasy chodí v po-
měrně hojném počtu, a to i na zápasy na 
půdě soupeřů. 

Tímto Vás tedy srdečně zvu na všechny jar-
ní zápasy roztockých mužstev. Termíny jejich 
konání budou uvedeny na našich webových 
stránkách (www.skroztoky.cz), na informač-
ní tabuli v šatnách oddílu, ale i na plakátech, 
které budou pravidelně rozmisťovány na pla-
kátovacích plochách MÚ Roztoky.  l

  Ing. Tomáš Novotný
 prezident SK Roztoky

Vážení příznivci fotbalu, vážení spoluobčané, právě skončila podzimní 
část fotbalové sezony 2015/16, která byla, na rozdíl od sezon předešlých, 
výjimečná hned z několika důvodů. Našemu „Áčku“ se konečně podařilo 
postoupit do okresního přeboru a v soutěžích starších a mladších přípra-
vek máme po dvou týmech.

Roztockému fotbalu se daři

n Pronajmeme slunný a  prostorný 3+kk, 
69 m2 + balkon + nadstand. velký sklep 
+ vlastní parkovací stání. Plně vybavená 
kuchyň. Vestavné skříně. Dvě místnosti 
částečně propojeny. Byt je situován v prv-
ním patře čtyřpodlažního cihlového domu 
z roku 2007. Lokalita Roztoky -Žalov. Cena 
10 000 + poplatky. Pozn.: zájemci o dlou-
hodobý pronájem budou upřednostněni, 
nekuřáci podmínkou. Tel. 728 442 201
n Prodám pánský kožich, tmavohnědý, 
krátce střižený beránek, kožešina navrch, 
velmi pěkný, vel. 54 za 1000 Kč, pánský 
kožený hnědý kabát, vel. 54, nenošený za 
600 Kč. Tel. 607 547 200

n Prodám dámský kožich velur, lehký, velmi 
pěkný, vel. 44 za 1200 Kč. Tel. 723 909 806
n Prodám sklep, 3,72 m2,v  domě Najdrova 
2182. Samostatně uzamykatelný, s  klíčem 
od vchodu do domu a do sklepních prostor. 
Tel. 774 052 511, tomas315@seznam.cz
n Nabízím k  pronájmu byt na Solníkách 
1+kk s balkonem, částečně vybavený, sklep 
a  stání k  dispozici. Volný ihned, zájemci 
volejte na tel. 773 636 730
n Nabízím pronájem bytu 3+1, 88 m2,  
2. patro s  balkonem v  Roztokách. Byt je 
plně vybaven. Nájem činí 11  200 Kč/mě-
síc + 2500 Kč služby + 4měsíční kauce. 
V případě zájmu se písemně obracejte na  

RealSprom, s. r. o., Přemyslovská 1468, 252 63  
Roztoky, e -mail: info@sprom.cz nebo  
tel. 734 600 981
n Volné místo pizzař/ka pro lokalitu Roz-
toky u Prahy. Místo výkonu práce: Rozto-
ky u Prahy, požadavky: zdravotní průkaz, 
zručnost, příjemné vystupování, možnost 
zaučení zaměstnance, ochota učit se no-
vým věcem. Pracovní doba: turnusové 
služby, krátký a  dlouhý týden, od 10.00 
do 22.00 hod. V  případě zájmu zasílejte 
své životopisy na e -mail: pizzafantastico@
seznam.cz nebo volejte na telefonní číslo 
776 088 008  
 l

Milí čtenáři, přátelé tenisové školy VaV 
a  návštěvníci TA na Žalově, úvodem 
bych chtěl všem poděkovat za přízeň 
v roce 2015 a slíbit Vám, že se určitě bu-
deme snažit o  maximálně vřelý přístup 
i v následujícím roce.

Těšit se určitě můžete na tenisové tur-
naje pro veřejnost v kategorii dospělých 

i  dětí, tematické víkendové akce, zájezd 
na tenisové Roland Garros, letní kurzy 
pro děti a mnoho dalších nadstavbových 
a  zážitkových  akcí, o  kterých budeme 
včas informovat na našem webu a  face-
booku.

Pokud se Vám nechce být na Silvestra 
doma, zveme Vás k  nám do areálu, kde 

bude připraveno chutné menu, dobré pití, 
příjemná hudba a  přátelská atmosféra – 
bližší informace a  závazné objednávky 
u Martiny Šrámkové na tel. 773 640 311.

Závěrem přeji všem krásný a  pohodo-
vý advent, dětem bohatého ježíška, a ať se 
máme v roce 2016 dobře!  l

  Jan Šrámek

Tenisový areál Žalov zve



NĚCO MÁLO O PĚSTOVÁNÍ 
VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Stromky se pěstují ze semene 2-4 roky ve školkách, potom se přesadí 
na plantáže, přičemž doba pěstování každého druhu je jiná. Do výšky 
180cm naroste stromek ze semínka za:

jedle kavkazská   10-15 let
smrk pichlavý   10-13 let
smrk ztepilý   9-10 let
borovice černá   8 - 9 let
borovice lesní   7 – 8 let
V průběhu pěstování se stromky každoročně hnojí, ošetřují proti 
plevelům a tvarují střihem a vyvazováním. Tyto činnosti jsou velice 
nákladné. Po dobu pěstování na plantáži poskytují stromky úkryt 
drobnému ptactvu, broukům a jiným drobným živočichům. Také pro-
dukují životadárný kyslík, který naše civilizace značně spotřebovává. 

V tomto předvánočním období jsme se rozhodli poskytnout vám
několik rad a informací k nákupu živého vánočního stromku. 
Přírodní vánoční stromky na našem trhu jsou převážně vypěstovány 
na speciálních plantážích.
Pokud chcete mít doma stromek vypěstovaný v České republice, do-
poručujeme Vám obrátit se na některého českých pěstitelů. Ochráníte
tím životní prostředí i naše lesy a zvýšíte pravděpodobnost čerstvosti 
stromku.

Stromek přírodní nebo umělý?
V České republice nebylo statisticky zjištěno, kolik lidí mívá stromek 
přírodní a kolik umělý, ale v Německu má umělý stromek pořád méně 
lidí a brzy jejich podíl klesne na 5 %. Podle odborníků je to dáno jed-
nak tradicí a také dobrou životní úrovní obyvatel.

VŠE, CO POTŘEBUJETE 
VĚDĚT PŘED NÁKUPEM 
VÁNOČNÍHO STROMKU

Stromky se pěstují ze semene 2-4 roky ve školkách, potom se přesadí 

JAK SE CHOVAT 
K ŽIVÉMU VÁNOČNÍMU STROMKU
Řezaný stromek:
Zakoupený stromek je třeba skladovat 
v chladném prostředí v nádobě s vodou. Do-
poručujeme odříznout malý špalíček kmín-
ku zalepeného smolou, aby voda mohla 
ke stromku proniknout. Uvidíte, že stromek 
s čerstvě provedeným řezem přijme přibližně 
5 litrů vody a tak zůstane déle svěží. Pokud 
máte na stromek stojan s vodou, musí kůra 
stromku dosahovat až do vody. Nesmí se tedy 
ořezávat, protože stromek saje vodu pletivy 
pod kůrou. Po Vánocích stromek ostříháme 
a spálíme v kamnech, zkompostujeme nebo 
odneseme na sběrné místo.

Stromek v květináči:
Stromek přeneseme z venku do místa s vyšší tep-
lotou 5 až 10 °C (sklep, garáž) a necháme ho tam 
několik dní, poté ho přeneseme na chodbu nebo 
do bytu do nevytápěné místnosti o teplotě 15 až 
18 °C. Ve vytápěné místnosti v bytě je třeba stro-
mek nechávat co nejkratší dobu a samozřejmě 
zalévat, ale pozor nepřelít. Po Vánocích stromek 
přenášíme v obráceném pořadí zpět a ponecháme 
až do jara v teplotě 1 až 5 °C. Ven stromek pře-
místíme až v období, kdy nehrozí pozdní mrazík. 
I přestože dodržujeme tento postup, někdy se sta-
ne, že stromek nepřežije, protože nezvládne rozdíl 
teplot. 

dukují životadárný kyslík, který naše civilizace značně spotřebovává. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VÁNOČNÍ 
STROMKY
V České republice se stále setkáváme 
s názorem, že vánoční stromky nejsou 
ekologické, protože jsou řezány v lese, 
kde by mohly růst dále. Toto je ovšem 
zásadní omyl.
Všechny naše vánoční stromky pocházejí 
z plantáží zakládaných speciálně za úče-
lem jejich pěstování!
Vánoční stromek je obnovitelný přírodní 
zdroj, což se nedá říci o látkách, ze kte-
rých je vyrobena jeho umělá atrapa!
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