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Firma Koever CZ s.r.o. hledá
nové zaměstnance na pozice:

• OBSLUHY ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PLASTŮ
• OBSLUHY CNC STROJŮ

Navštivte prodejnu
Drogerie-hračky-papír Vlasta Zavadilová,
Koever CZ - Libčice nad Vltavou – Česká republika
s tradicí od roku 2006

Köver DE – Buxtehude, Německo
s tradicí od roku 1874

kde nakoupíte kvalitní českou kosmetiku RYOR!
Na prodejně Vám rádi poradí s výběrem
vhodných přípravků.

GeraTec – Gera, Německo
s tradicí od roku 2009

Najdete nás na adrese:

Drogerie-hračky-papír
Vlasta Zavadilová
Tyršovo nám. 1733
Roztoky

NABÍZÍME:
Stálé zaměstnání na HPP v Libčicích n. Vlt.
(200 m od vlakového nádraží)
Motivační ohodnocení
+ Veškeré příplatky (práce ve svátek, v noci, přesčasy)
+ Stravenky
+ Prémie za kvalitu a za pravidelnou docházku
+ Příspěvky na životní pojištění
+ 5 týdnů dovolené
Kontakt: 233 004 155, 774 456 432, v.gerzova@koever.de
Našimi zákazníky jsou: MAN, Volvo, Bugatti, Daimler, Bomag, Liebherr

INZERCE

PRODEJNA KVĚTIN A CHOVATELSKÝCH POTŘEB

HUSOVO NÁMĚSTÍ, ROZTOKY NABÍZÍ:

Vánoční zboží:
- jmelí, adventní věnce, chvojí, ozdoby, svíčky, Betlémy,
vánoční keramika, vánoční hvězdy a jiné dekoreace
Květiny a keramika
Chovatelské potřeby

SLEVA
AŽ 50%

NA
VYBRANÉ ZBOŽÍ!

Kompletní granulovaná krmiva pro psy a kočky
VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA:
Ne 18.12: 9:00 - 12:00 Po 19.12: 10:00 - 18:00
Út 27.12:10.00 - 18.00 St 28.12: 10.00- 18.00
Čt 29.12 ZAVŘENO
Pá 30.12 ZAVŘENO
So 31.12 ZAVŘENO

Ostatní dny dle běžné pracovní doby:
Út - Pá: 10:00 - 18:00, So: 9:00 - 12:00
tel: +420 606 367 132

V lednu a únoru 2017 otevřeno ve všední dny od 10:00 do 17:00 hod.
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Dary vlídnosti ber, neodmítej
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Před rokem jsem na tomto místě vyjadřoval mírnou spokojenost s tím, že aspoň v čase vánočních svátků se lidé
trochu zklidní, mají na sebe čas a občas i najdou vlídné slovo
směrem ku svým blízkým. Když už to tedy neumíme jedenáct
a půl měsíce před tím.
Stále považuji hromadná vánoční a novoroční přání lidem,
po kterých jinak rok ani nevzdechneme, za drobné pokrytectví, za jakýsi odpustek za svou celoroční lhostejnost a nevšímavost. Obzvláště posílání hromadných SMS mi nepřijde úplně košer.
Ale na druhou stranu, čím jsem starší, tím víc si začínám vážit aspoň toho minimálního pokusu o nějakou komunikaci. Co si budeme povídat, „doba vymknutá
z kloubů šílí“ a skoro všechny nás semílá. Naše okolí nás zahlcuje tolika informacemi, že se v nich už prostě nemůžeme vyznat, nedokážeme je roztřídit a přiřknout
jim skutečný význam. A když si uprostřed toho všeobecného bláznění, vřeštění
všelijakých alzáků, vystupňovaných bulvárních křečí a politické hysterie široko
daleko na vás někdo vzpomene a pošle aspoň tu blbou esemesku s pozitivním
vzkazem, není to něco, nad čím by měl člověk ohrnovat nos.
Vám všem, naši milí čtenáři, blahopřejnou SMS poslat nemůžeme. Zato na vás
myslíme celý rok a pečlivě vnímáme vaše reakce, někdy pochvalné, někdy kritické.
S tím se potká každý, kdo něco vytváří. Důležité je, aby vždy dělal svou práci tak,
jak nejlépe umí. A o to se určitě celá redakční rada snaží.
Děkujeme vám za vaši spolupráci, za vaše příspěvky i za vaše podněty a připomínky. Přejeme vám, abyste prožili co možná nejklidnější svátky, aby si na vás vzpomnělo co nejvíce lidí a aby se vám vydařil vstup do příštího roku. 
l

INFORMACE Z RADNICE
Slovo starosty | J. Jakob

4

Jednání zastupitelů v listopadu | T. Novotný 4
O čem jednala rada | M. Šlancarová

5

Granty a dotace pro rok 2017 | T. Novotný

5

Činnost Technických služeb | T. Novotný

6

Městský úřad oznamuje

6

Kam odkládat odstrojené vánoční
stromky | L. Zeman

6

Vážení spoluobčané | T. Novotný

6

Jak postupovat v případě úrazu na
městském chodníku | J. Drda

6

Z deníku Městské policie
Roztoky | P. Vevera

7

ROZHOVOR MĚSÍCE
Roztoky jsou klenot | J. Drda

9

TÉMA MĚSÍCE
Roztocký uličník | S. Boloňský

10



Jaroslav Drda

za celou redakční radu časopisu Odraz

KULTURA

NÁZORY A KOMENTÁŘE
Úděl uměleckých děl | E. Frindtová

12

Předčasný pesimismus | M. Kuglerová

12

Roztocká pediatrická péče
očima rodiče | J. Červenková

13

Plán B | T. Jelínek

13

EET? To neprodáváme | R. Jandík

14

Ztracená radniční investiční
varta | R. Jandík

14

Šalamonovy šuplíky | J. Kubečka

14

Téma: Doprava – vize alias noční

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

20

Vroucí slovo a krásné tóny zněly
zámkem | T. Novotný

21

Jsme tu s Vámi, jste tu
s námi | Marika Singers

21

Roztoč se v kultuře | K. Korychová

21

Ateliér JoE | L. Krupková Křesadlová

22

Kulturní kalendárium – prosinec–leden

23

Městská knihovna informuje | M. Špaček

24

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.
Školní okénko | V. Zelenková

25

Konec roku 2016
v centru Lexik | L. Červenková

26

můra | D. Drbohlav

15

Názor | J. Sláma

15

S letadly nad hlavou… a prachama
pro kámoše | T. Šalamon

Pedagogicko-psychologická poradna
v Roztokách | K. Choudhary Palajová

26

16

Místní referendum o pražském P+R
v Roztokách? | M. Bernát

Naše zvířátková školička
Pohádka | J. Suchopárková

27

16

Roztocké mateřské centrum | E. Tluková

27

HISTORIE MĚSTA
Historie Tyršova náměstí
v Roztokách | J. Weberová

SPORT
20

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Mladý roztocký talent
v sedle | E. Frindtová

28

Pavel KEJMAR – nejúspěšnější Supermoto
jezdec v historii ČR | P. Barnat

28

Pomáháme, pořádáme,
přejeme | J. Šrámek

29

Nohejbal v Roztokách 2016 | B. Ščučka 

30

Pozvání na 49. ročník novoročního
pochodu Tříkrálová Okoř

30

Rozsvěcení vánočního
stromu | K. Skutilová

18

Vánoce pro lidi i pro ptáky | L. Hošková

18

Zdobení stromu | Kolektiv MŠ Havlíčkova

18

Adventní a vánoční
zamyšlení | J. Kučerová

19

Poděkování všem | Tobiškovi

19

SOUKROMÁ INZERCE

Bohoslužby o vánocích 2016

19



PROSINEC 2016

30

č. 12 vychází 16. 12. 2016,
uzávěrka tohoto čísla 1. 12. 2016,
uzávěrka dalšího čísla 29. 12. 2016.
Vydává: Městský úřad Roztoky, IČ 00241610
Adresa redakce: Odraz, nám. 5. května 2,
252 63 Roztoky
e–mail: mu@roztoky.cz,
www.roztoky.cz
Periodikum je v evidenci MK ČR
pod č. MKČR E 13632.
Odpovědný a technický redaktor: Jaroslav Drda
(drda@roztoky.cz)
Redakční rada: Eva Frindtová – předsedkyně,
Michal Přikryl – místopředseda,
Stanislav Boloňský, Jaroslav Huk,
Marcela Jungwirthová, Vít Calta, Matěj Ivan
Sazba: Bogdan Tkaczyk
Tisk: dot. Design Studio, s. r. o., České Budějovice
Náklad 3900 výtisků
Fotografie na titulní straně: Ponocný,
autorka Marie Fischerová-Kvěchová
(z výstavy ve Středočeském muzeu)
Přebírání obsahu jinými periodiky a servery
se řídí autorským zákonem.
Přebírání označených příspěvků je zapovězeno.

3

INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je čas adventu, kdy se všichni připravujeme na Vánoce.
V zastupitelstvu města se před Vánocemi schvaluje rozpočet
města na příští rok, proto nyní vrcholí jeho přípravy.

Příprava rozpočtu na rok 2017

Dovolte mi, abych Vás seznámil se základními parametry návrhu rozpočtu města
na příští rok. I přesto, že se nám v minulých šesti letech ve srovnání s lety předchozími podařilo velmi významně investovat
a naše město zkrášlit, podařilo se nám během těchto let naspořit přibližně 64 milionů Kč. Jsem za to velmi rád a svědčí to
o tom, že se vyplatí transparentně hospodařit. Samozřejmě nemá smysl, aby nám
tyto peníze ležely jen tak na účtech. Proto
jsme se rozhodli, že v příštím roce budeme
z hlediska investic ještě odvážnější.
V návrhu rozpočtu je počítáno s více
než 74 miliony Kč na investice. Pokud bychom do tohoto součtu zahrnuli i větší
opravy (např. chodníků), nákup pozemků
či plánovací dokumentaci, přesáhla by tato
částka dokonce 90 milionů Kč. Mezi investiční priority na příští rok patří: čtyřlístek
žalovských silnic (realizace odložena z letoška kvůli archeologickému průzkumu),
zahájení rekonstrukce vily čp. 125 v Tichém údolí, zahájení stavby nové školy
v Žalově, otevření tří nových tříd mateřských škol, rekonstrukce nové dětské ordinace a klubovny důchodců či realizace cyklostezky po protipovodňovém valu.
O podrobnostech rozpočtu na příští rok
Vás budu informovat v příštím čísle Odrazu.

Krajské zastupitelstvo

Protože jsem se stal krajským zastupitelem,
rozhodl jsem se, že Vás budu pravidelně
informovat o dění na krajské úrovni.
V pátek 18. listopadu se uskutečnilo ustavující krajské zastupitelstvo. Hejtmankou
Středočeského kraje se stala paní Jaroslava
Jermanová Pokorná z hnutí ANO. Vládní
koalici utvořilo její hnutí, STAN, ODS a tři
přeběhlíci z TOP 09. Já jsem paní hejtmanku ani její novou radu nepodpořil a zůstal
jsem tak v opozici. Učinil jsem tak z několika důvodů: nebylo představeno programové prohlášení, způsob vyjednávání paní
hejtmanky byl mimořádně nedůvěryhodný, nabídka kompetencí pro TOP 09 byla
nedůstojná či účelové vytváření placených
pozic.
U posledního se krátce zastavím. Krajské zastupitelstvo schválilo, že bude 16 (!)
zastupitelů uvolněných, což znamená, že
budou pobírat nemalý plat. Je to opravdu
hodně. Tři předsedové výboru budou
uvolnění a budou mít zcela stejné oblasti
působnosti jako tři uvolnění členové rady.
Považuji to za nehorázné plýtvání. Proto
jsem navrhl, aby bylo uvolněno jen 13 zastupitelů, což je standardní a dostačující
počet. Můj návrh bohužel nebyl přijat.
Proti byli i zastupitelé za STAN a ODS, ačkoli právě oni před čtyřmi lety také navrhovali jen 13 uvolněných zastupitelů. Inu,

aby se dokázali na koalici dohodnout, museli si rozdělit placené funkce.
I přesto, že budu na kraji v opozici, jsem
zde odhodlán plně hájit roztocké zájmy.

Návštěva v Eatonu

Po čase jsem měl opět možnost navštívit
společnost Eaton v roztockém vědeckotechnickém parku. Potěšilo mě, že jsem
měl možnost poznat špičkové odborníky
nejen z různých koutů světa, ale že mezi
nimi byli i vědecké kapacity z řad roztockých občanů. Rád bych společnosti Eaton
poděkoval zejména za spolupráci s naší
základní školou, ale i za dobrovolnické
akce, které pořádají ve prospěch roztockých organizací.

Živnostník roku
Mám velkou radost, že po měsíci
mohu opět gratulovat. David
Lomos postoupil do finále soutěže
Živnostník roku 2016 a toto
finále dokonce vyhrál. Máme
v Roztokách celorepublikového
šampiona.
Davide, ještě jednou děkuji! 


S přáním krásných Vánoc 

l

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Jednání zastupitelů v listopadu
Listopadové zastupitelstvo čítalo v programu patnáct ohlášených bodů k projednání, další byly přidány na začátku jednání.

Hned na začátku zastupitelé odmítli opravit minulý zápis. Předseda ODS R. Jandík
do něj požadoval ironizující poznámku, že
pomník na Palachově třídě není určen
k odvozu do šrotu, a byl také jediný, kdo
pro tento návrh hlasoval.
Zastupitelé se zkraje schůze poměrně
dlouze zabývali podnětem M. Hadraby,
který v postupu stavebního úřadu stran
Nádražní ulice shledával zásadní pochybení. Řada zastupitelů se k tomuto bodu vyslovila. Většinou nerozuměli důvodu, proč
stavební úřad po mnohaměsíčním ujišťo-
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vání, že další výstavbu podmíní plánovací
smlouvou Města Roztoky a investora, nakonec tzv. procesem autoremedury stavební řízení obnovil, aniž by smlouva existovala. Přítomný šéf stavebního úřadu jejich
pochyby spíše nerozptýlil.
Třináct zastupitelů pak souhlasilo s tím,
aby tajemník úřadu do konce ledna příštího roku prošetřil ve spolupráci s právníky,
zda toto rozhodnutí stavebního úřadu bylo
v pořádku z hlediska odborného, a případně vyvodil pracovně-právní důsledky, pokud by tomu tak nebylo.

Podstatně optimističtějším bodem byla návštěva starosty Sokola M. Švarce. Zastupitelé bez výjimky souhlasili s tím, aby obec
podpořila rekonstrukci sokolského areálu
účastí v projektu, který bude podán na ministerstvo školství, a vyčlenili pro to z rozpočtu roku 2017 pěkné čtyři miliony korun. Jejich uvolnění je ovšem podmíněno
získáním státního grantu v násobně vyšší
hodnotě a vložené prostředky si později
obec „odbydlí“ formou předplaceného nájemného.
Zastupitelé dále jednali o odstranění tzv.
likusáku, původně určeného pro zbudování dětské skupiny. Stavba v areálu TJ Sokol
se pro tento účel ukázala kvůli zamoření

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

INFORMACE Z RADNICE
azbestem již před časem jako nezpůsobilá.
Město nechá vypracovat právní posudek,
zda nedošlo k pochybení projektanta, který tuto možnost včas neanoncoval, ač se se
stavbou důkladně seznámil.
Důležitým bodem byla návštěva nové ředitelky roztocké školy Olgy Janouškové.
Paní ředitelka seznámila zastupitele s tím,
jaká je situace ve sboru, a konstatovala, že
se jí po rozbouřené nedávné minulosti podařilo stav stabilizovat. Znovu zdůraznila,
že v současnosti není schopna ručit
za správnost účetních operací, které zdědila po svých předchůdcích, a požádala, aby

s ní město spolupracovalo na provedení
auditu. Zastupitelé jí to opakovaně přislíbili (v době, kdy toto číslo Odrazu vychází,
probíhají již konkrétní jednání s auditorskou firmou, která bude provádět audit
za roky 2015 a 2016).
Zastupitel Martin Matas apeloval na to,
aby byla řešena situace s výukou anglického jazyka v některých třídách vyšších ročníků. Vedení města i paní ředitelka přislíbili, že o to budou usilovat, jakkoli je to
uprostřed školního roku náročné zadání.
Zastupitelé v dalších bodech schůze probrali rozpočtové změny, seznámili se s ak-

O čem jednala rada

Na základě již vyhotovené studie město
poptalo několik firem na zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci parku Tiché údolí. Ze dvou podaných nabídek byl vybrán Ateliér Vavřík a dobrá
společnost z Prahy 6. Projektová dokumentace by měla být hotová na jaře příštího roku. Na podzim by pak mělo dojít
k realizaci první etapy. Herní či sportovní
prvky nabídnou vyžití pro malé děti, ale
i starší dospěláky. Dojde také k revitalizaci
části potoka, jenž je součástí parku. Samotná realizace bude rozdělena na několik etap, aby se tak rozložily předpokládané finanční prostředky, které budou dle
hrubého odhadu činit kolem dvou a půl
milionu korun.

Na zvýšení kapacity čistírny
odpadních vod se stále pracuje
Pan radní Štifter podal informaci o technicko-ekonomické variantní studii proveditelnosti intenzifikace ČOV, kterou zhotovitel
(VRV Praha, a. s., a SWECO - Hydroprojekt, a. s.) předložil městu k dopracování.
Studie poslouží jako podklad pro další postup města po stránce technické i ekonomické. V současnosti jsou projednávány
možnosti společného postupu obcí i VÚAB
Pharma, a. s., který je naším stálým partnerem včetně smluvního zajištění. Na základě
usnesení zastupitelstva začala již jednání
s VÚAB o možnosti odkoupení pozemků
na hranici mezi VÚAB a městskou ČOV.
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Tomáš Novotný

místostarosta

Granty a dotace pro rok 2017

Vedle pravidelných bodů, mezi které patří projednání zápisů z komisí, zprávy
o činnosti městské policie, radní aktualizovali také obecně závaznou vyhlášku
o místních poplatcích, vyjádřili se k několika stavebním záměrům a vyslechli si nabídku pana Kořínka na vybudování workoutové posilovny v blízkosti
současného hřiště u Masarykovy ulice. S několika dalšími zajímavostmi vás
seznámím níže.

Revitalizace parku Tiché údolí

tuálním čerpáním rozpočtu a vzali na vědomí zápisy z kontrolního a finančního
výboru. Následoval majetkový blok s prodeji pozemků občanům.
Zastupitelé poté vyhověli návrhu, aby byl
Ing. T. Šalamon odvolán z kontrolního výboru. Proti nebyl nikdo, zdrželi se dva zastupitelé.
V samém závěru schůze probrali přítomní
obecně závaznou vyhlášku týkající se místních poplatků a vyslechli informaci M. Štiftera o vývoji kolem čističky odpadních vod.  l

Rozšíření velmi limitovaného pozemku by
umožnilo jednodušší postup rekonstrukce
a pravděpodobně i její zlevnění. Vzhledem
k mimořádné důležitosti této záležitosti
připravuje město spolupráci s externí organizací, která by zajišťovala koordinaci prací
a inženýring v oblasti vodovodů a kanalizací. Rychlý postup prací je totiž nejenom
otázkou možného získání dotací, ale také
zajištění rozvojových plánů obcí (včetně
Roztok) v rámci jejich územních plánů.

Plán oprav a rekonstrukcí
městských komunikací
Na opravy komunikací pro rok 2017 rada
vyčlenila a bude navrhovat zastupitelstvu
částku 19,5 milionu. Jednou z největší investic, která se zdržela kvůli archeologickému průzkumu, bude čtyřlístek žalovských
ulic Pilařova, Krásného, Příčná a Mühlbergerova. Realizace by měla začít v létě 2017.
Na další léta, tj. od 2018, jsou plánovány
úpravy prostor kolem parkoviště „Na Koruně“, prostor kolem pumpy, parku na Tyršově náměstí, Husově náměstí i náměstí
Jana Procházky a také rekonstrukce ulic
Braunerova, Kroupka a Kostelní, Dobrovolného a dalších. 
l

Vážení pořadatelé kulturních
a sportovních podniků, spolky,
žadatelé o granty a dotace,
nezapomeňte, prosím, že od
15. prosince 2016 do 3. ledna
2017 můžete žádat o kontinuální podporu (dotace) a příspěvek
na zajímavé podniky v oblasti
kultury, sportu a práce s mládeží, tedy o granty.
Pravidla, jak žádat, jsou vyvěšena na městském webu v kolonce
Kultura a sport, informace Vám
ochotně podá i paní Věra Dědičová z městského úřadu.
Prosím, abyste věnovali pozornost formální stránce žádostí,
dodržovali poměr vlastních
a požadovaných prostředků
a doložili, na co konkrétně chcete prostředky obce použít.
Pro první pololetí roku 2017
je na grantovou podporu
vyčleněno cca 450 000 Kč,
na celoroční podporu spolků je
pak do rozpočtu navržena částka
900 000 Kč.
Veškeré návrhy kulturní a sportovní komise, které se budou
požadavky zabývat koncem
ledna či zkraje února, podléhají
následnému schválení v městské
radě, resp. v zastupitelstvu.
Výsledky budou zveřejněny
na městském webu pravděpodobně v polovině února. 

Marie Šlancarová

Tomáš Novotný

místostarostka

místostarosta

l
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Činnost Technických služeb
Děkuji našim Technickým službám za průběžný a dobrý podzimní úklid města i za to, že se jim ve spolupráci s odbornými firmami daří udržovat náročnou květenu v Palachově ulici
v dobré kondici. Zde patří dík i kolegyním z oddělení životního prostředí naší radnice.
Myslím, že si páně Sládkovi spolupracovníci dobře poradili například s přípravou
slavností k 17. listopadu i s instalací vánočního stromu.

Tomáš Novotný
místostarosta

Městský úřad oznamuje

Kam odkládat odstrojené vánoční stromky

Městský úřad oznamuje, že pobočka ÚP ČR v Havlíčkově ulici
v Roztokách ukončila ke dni
30. 11. 2016 svoji činnost.

Vážení občané, vánoční stromky můžete i letos odkládat do přistavených „stromečkových“ kontejnerů. Vánoční stromky patří do bioodpadu, a proto žádáme,
abyste je důkladně odstrojili.

Veškeré žádosti budou vyřizovány přímo na územním pracovišti
pro Prahu-západ v ul. Dobrovského 1278/25, Praha 7 – Holešovice (Letná),
tel. 950 152 111

Technické služby města Roztoky pro jejich
likvidaci přistaví v pátek 29. prosince tři
kontejnery. Již tradičně to budou stanoviště:
n u samoobsluhy „Blažek“ v Havlíčkově
ulici,
n v ulici Obránců míru, na křižovatce
za panelovými domy – u paneláků,
n v Žalově – v ulici U Hřiště.

Dopravní spojení: tramvaj č. 8
z Nádraží Podbaba, č. 26 z Vítězného náměstí, výstupní stanice
Letenské náměstí
Úřední hodiny:
pondělí, středa: 8.00–17.00 hod.
polední přestáva 12.00–13.00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek:
8.00–11.00 hod.


l

Vážení spoluobčané,
v úterý 17. ledna od 18.00 hodin
se bude konat v budově základní
školy (nová budova, sborovna)
veřejné slyšení.
Zvu vás, kdo máte dotazy k problematice letového provozu,
komu připadá přelétání nad naším městem příliš časté a hlučné.
Přítomní zástupci letiště budou
podle svých slov připraveni
zodpovědět dotazy veřejnosti
a přispět k lepší informovanosti
o současném stavu, jeho příčinách, i o plánech letiště do bul
doucna. 
Tomáš Novotný
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Nekonečným příběhem je nepořádek kolem kontejnerů. TS je vyvážejí a uklízejí
dvakrát týdně, ale některým spoluobčanům by nestačil ani vývoz denní. Navíc

v kontejnerech v ulici Obránců míru jsou
k mání pravidelně kusy nábytku, vyřazené
mikrovlnky, obří kartony – tedy vše, co patří do sběrného dvora.
Technické služby v prosinci přistaví tři
kontejnery na odložené vánoční stromky.
Prosím, využijte je, budou k dispozici cca
l
do půlky ledna 2017. 

Kontejnery budou na těchto stanovištích
v období od pátku 29. prosince 2016
do středy 18. ledna 2017. Po tomto období

můžete odkládat odstrojené vánoční
stromky ve sběrném dvoře. Žádáme Vás,
abyste kontejnery na stromky nepoužívali
na odložení čehokoli jiného, přidělali byste
tak práci pracovníkům technických služeb.
Během Vánoc budou na stálých stanovištích přidány zvony a kontejnery na separovaný odpad, využijte, prosím, je.
S přáním krásného zbytku adventu
l
a klidnýchVánoc 
Ladislav Zeman

OSRMŽP

Jak postupovat v případě úrazu na
městském chodníku
Začíná zima a před námi je opět situace, kdy městské chodníky občas pokryje sníh a náledí, které s sebou nesou nebezpečí pádů a bohužel i úrazů.
Za stav chodníku odpovídá majitel, tedy většinou město. Tato odpovědnost
ovšem neznamená automatický nárok na odškodnění úrazu. Když začne
chumelit, nelze po městu spravedlivě požadovat ihned dokonale zametený
a schůdný každý chodník ve městě. Proto existuje nařízení města č. 1/2009
(najdete ho na webových stránkách města pod Dokumenty z radnice), které
stanovuje, v jakých lhůtách má být která ulice uklizena, přičemž nejkratší
lhůta u nejfrekventovanějších ulic činí 4 hodiny. Odpovědnost na město plně
padá teprve v případě, že příslušná ulice nebyla uklizena ve stanovené lhůtě.

Pro takové případy má město uzavřenu
pojistku. Bohužel, jak známo, žádná pojišťovna není příliš ochotna komukoli cokoli
platit. Především se prověřuje, zda byla
dodržena lhůta podle výše uvedeného nařízení. Pokud není lhůta překročena, pojišťovna nárok neuznává. I v opačném případě vyžaduje pojišťovna ze strany
poškozeného prokázání skutečnosti, že
úrazu nemohl předejít. Zkoumá se počasí,

stav chodníku, druh obutí, možnost použití jiné, schůdnější trasy atd. To vše se pochopitelně prokazuje velmi obtížně, zejména zpětně.
V případě úrazu vzniklého pádem
na městském chodníku může občan zažádat o odškodnění na formuláři, který je
rovněž dostupný na městských stránkách
v sekci Formuláře.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

INFORMACE Z RADNICE
K žádosti žadatel předloží důkazy, kterými věrohodně doloží skutečnosti uvedené ve své žádosti, a to zejména:
n 1. kopie lékařské zprávy,
n 2. pokladní stvrzenky (účtenky, faktury
atd.) dokládající výši odškodnění,
n 3. posudek o bolestném od ošetřujícího
lékaře,
n 4. písemná vyjádření svědků,
n 5. další podklady, které má žadatel k dispozici,
n 6. písemné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených v žádosti včetně potvrzení
skutečnosti, že úraz vznikl výhradně v souvislosti s uvedenou událostí popsanou
v žádosti a že žadatel nemohl události v daném čase předejít,
n 7. na vyžádání vyplněné formuláře pro
smluvní pojišťovnu města,
n 8. případně fotodokumentaci místa pořízenou bezprostředně po události.
Chápeme, že je to nepříjemné a složité
úřadování, ale jinak to bohužel není
možné.

Abyste zvýšili své šance na pojistné plnění, doporučujeme vám důrazně, abyste
v případě úrazu na městském chodníku:
n 1.
přivolali městskou policii (tel.
602 666 458), která škodní událost náležitě
zdokumentuje.
n 2. zajistili jména, bydliště, případně tel.
čísla svědků nehody.
n 3. nahlásili škodní událost co nejrychleji
Odboru vnitřních a sociálních věcí městského úřadu (nejlépe do 10 dnů, vyčíslení
škody můžete připojit později).
I v případě, že pojišťovna plnění odmítne, může se občan obrátit na radu města,
která případ individuálně posoudí a může
rozhodnout o částečné finanční kompenzaci. 
l
Jaroslav Drda
tajemník MÚ

Městský úřad
Roztoky

hledá referenta
pro výstavbu.
Bližší informace podá
tajemník MÚ
na tel. 220 400 214
nebo na adrese
drda@roztoky.cz.

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období
od 27. 10. do 30. 11. 2016:
n Dne 25. 10. oznámeno napadení nezletilé

osoby v prostoru před dětským hřištěm
v ulici Obránců míru ze dne 24. 10. – jak
bylo provedeným šetřením zjištěno, poškozený byl napaden dalšími třemi nezletilci,
kteří mu způsobili zranění, jež si vyžádalo
lékařské ošetření, věc kvalifikována jako
podezření z trestného činu výtržnictví, věc
bude předána PČR k jejich realizaci.
n Dne 27. 10. v rámci hlídkové činnosti
zjištěn u kontejnerového stanoviště v ulici
U Školky odpad mimo kontejnerové nádoby – zadokumentováno, kvalifikováno
a šetřeno jako podezření z přestupku.
n Dne 27. 10. oznámeno, že v ulici Masarykova došlo k dopravní nehodě, kdy nezletilý chlapec vběhl do jízdního pruhu před
projíždějící vozidlo tov. zn. VW Passat,
který na místě zastavil vozidlo, došlo
ke střetu vozidla chlapcem a k drobnému
poranění chlapce, jež si vyžádalo lékařské
ošetření – na místo rychlá lékařská pomoc,
přivoláni rovněž policisté skupiny dopravních nehod PČR, kteří si převzali nehodu
k jejich realizaci.
n Dne 29. 10. oznámen volně pobíhající
pes v ulici Husova – výjezd na místo, proveden odchyt psa, který byl umístěn do záchytného kotce MP, následujícího dne zjištěn majitel a pes mu byl v pořádku předán,
přestupek vyřešen v blokovém řízení.

PROSINEC 2016

n Dne

30. 10. oznámeno, že na pozemku
domu na náměstí Jana Procházky došlo
k napadení mezi dvěma ženami – výjezd
na místo, kde byl již klid a nacházela se zde
pouze jedna z žen (poškozená), provedeným šetřením zjištěna podezřelá osoba,
která vnikla na pozemek domu, kde napadla poškozenou, předáno PČR, která si
věc i s podezřelou osobou převzala k jejich
realizaci jako podezření z trestného činu
porušování domovní svobody.
n Dne 31. 10. oznámen nález svazku klíčů
v ulici Masarykova, svazek uložen na MP
Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a roztoky.com.
n Dne 31. 10. v rámci hlídkové činnosti
zjištěn u kontejnerového stanoviště v ulici
Lidická (v místě Na Sekeře) odpad mimo
kontejnerové nádoby – zadokumentováno,
kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku.
n Dne 2. 11. oznámeno poškození oplocení
pozemku sběrného dvora TS Roztoky v Lidické ulici – výjezd na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku.
n Dne 5. 11. oznámen zraněný podnapilý
muž před restaurací Na Vrškách – výjezd
na místo, na místě zjištěno, že došlo k pádu
podnapilé osoby ze schodů před restaurací

Na Vrškách bez cizího zavinění, na místo
rychlá lékařská pomoc, která převezla zraněnou osobu do nemocničního zařízení.
n Dne 6. 11. oznámen hluk z řezání pilou
z pozemku domu na rohu ulic Jungmannova a Dobrovského, v době, kdy je to OZV
města Roztoky zakázáno, tj. v neděli – výjezd na místo, zjištěno, že zde probíhají stavební práce, majitel domu upozorněn
na porušení OZV, na místě zjednána náprava, přestupek vyřešen domluvou.
n Dne 11. 11. ve schránce důvěry nalezena
elektronická kniha (e- kniha) zn. KINDLE –
uložena na MP Roztoky, nález zveřejněn
na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a roztoky.com.
n Dne 11. 11. oznámen volně pobíhající
pes na Holém vrchu v k. o. Roztoky-Žalov
s tím, že oznamovatelka psa dovedla
na MP Roztoky – pes umístěn do záchytného kotce MP, dle zjištěného čipu vyrozuměn majitel, kterému byl nalezený pes
předán v pořádku, přestupek vyřešen domluvou.
n Dne 14. 11. oznámen nález peněženky
na Tyršově náměstí s obsahem různých karet – nález uložen na MP Roztoky, dle obsahu peněženky zjištěn a vyrozuměn majitel.
n Dne 14. 11. oznámen volně pobíhající
pes v ulici V Solníkách – výjezd  ➔
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na místo, proveden odchyt psa,
pes umístěn do kotce MP, zjištěn majitel, kterému byl pes
v pořádku vydán, přestupek
vyřešen domluvou.
n Dne 17. 11. oznámen volně
pobíhající cizí pes na pozemku
domu v ulici Lidická – výjezd
na místo, proveden odchyt psa,
pes umístěn do kotce MP Roztoky, zjištěn majitel odchyceného psa, kterému byl pes v pořádku
vydán,
přestupek
vyřešen v blokovém řízení.
n Dne 17. 11. oznámeno poškozené dopravní značení
v ulici Masarykova v místě
u lékárny – oznámeno řediteli
TS Roztoky.
n Dne 19. 11. oznámen nález
mobilního telefonu zn. Vodafone na autobusové zastávce
na Tyršově náměstí – nalezený
telefon uložen na MP, zveřejněno na webových stránkách MP
Roztoky, roztoky. com. a města
Roztoky.
n Dne 19. 11. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen sva-

zek 4 ks klíčů – nalezený svazek
uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách
MP Roztoky, města Roztoky
a roztoky. com.
n Dne 20. 11. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek 2 ks klíčů – uložen na MP
Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky,
roztoky.com a města Roztoky.
n Dne 21. 11. v rámci hlídkové
činnosti kontrolována osoba
v pátrání – osoba předvedena
na PČR Libčice, předána policistům PČR k jejich další realizaci.
n Dne 22. 11. v rámci hlídkové
činnosti nalezeno na parkovišti
v ulici Najdrova odstavené vozidlo Opel Corsa, nesplňující podmínky provozu na pozemních
komunikacích – zadokumentováno, vylepena výzva, zjištěn
provozovatel vozidla, tomuto
zaslána taktéž výzva, oznámeno
OSRM ŽP MÚ Roztoky.
n Dne 23. 11. oznámen volně
pobíhající pes v ulici Chelčic-

INZERCE

rodinný dům s krásným pozemkem
v Roztokách, Jungmannova ul.

NA PRODE J

Mgr. Filip Tretiník
realitní makléř

608 055 943
ﬁlip.tretinik@re-max.cz
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kého – výjezd na místo, proveden odchyt psa, pes umístěn
do záchytného kotce MP, zjištěn majitel psa, zjištěn majitel
odchyceného psa, kterému byl
pes v pořádku vydán, přestupek vyřešen v blokovém řízení.
n Dne 24. 11. oznámen nález
tabulky registrační značky
v Praze 6 – Dejvicích s tím, že
oznamovatel ji donesl na MP
Roztoky – podle registru vozidel zjištěn provozovatel vozidla, na které je registrační
značka evidována, vyrozuměn
provozovatel, kterému byla
v následujících dnech tabulka
registrační značky předána.
n Dne 25. 11. oznámena dopravní nehoda na křižovatce
ulic Smetanova a Opletalova –
výjezd na místo, na místě sanitní vůz rychlé lékařské pomoci,
která
ošetřovala
jednoho
z účastníků nehody, zjištěno, že
došlo k srážce dvou vozidel
(nedání přednosti v jízdě jednoho z vozidel), na místo přivoláni policisté skupiny dopravních nehod PČR, kteří si
převzali nehodu k jejich realizaci, došlo i k poškození sloupu
veřejného osvětlení, přivolán
na místo ředitel TS Roztoky,
na místě hlídkou MP usměrňována doprava.
n Dne 25. 11. oznámeno rušení
nočního klidu na Tyršově náměstí v místě u vánočního
stromku – výjezd na místo,
zjištěna skupinka mladých
osob, která se hlasitě bavila
a konzumovala alkohol na veřejnosti, osoby upozorněny
na to, že porušují OZV a že se
dopouštějí přestupku, vyzváni,
aby toho zanechali a opustili
toto místo, přestupek vyřešen
domluvou.
n Dne 25. 11. v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti
v ulici Obránců míru nalezeno
havarované, opuštěné vozidlo
tov. zn. Škoda Octavia – zajištění místa dopravní nehody, vyrozuměna PČR Libčice, která si
na místě dopravní nehodu převzala.
n Dne 26. 11. oznámena žádost
o součinnost s hlídkou PČR
Libčice při prověření oznámení, že na nádraží ČD v Rozto-

kách je zastavený rychlík,
ve kterém v jednom z vozů
jsou dvě osoby bez platné jízdenky a tyto jsou uzamčeny
na WC tohoto vozu – na místo
hlídka MP společně s hlídkou
PČR, obě osoby cizí státní příslušnosti (muž arménské
a žena gruzínské národnosti)
nejen bez platné jízdenky, ale
i bez dokladů totožnosti, obě
osoby si převzala hlídka PČR
Libčice ke zjištění jejich totožnosti, poté vlaková souprava
odejela z železniční stanice
Roztoky.
n Dne 26. 11. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu v ulici Najdrova – výjezd na místo, zjištěn zdroj
rušení nočního klidu, podezřelá osoba vyzvána ke zjednání
nápravy, přestupek vyřešen domluvou.
n Dne 29. 11. oznámena žádost
o součinnost s PČR při napadení na pozemku domu v ulici
Pod Řivnáčem – výjezd na místo, na místo i hlídka PČR,
v době příjezdu na místě již
klid, přivolána rychlá lékařská
pomoc, která ošetřila a poté
i převezla sanitním vozem
do nemocničního zařízení FN
Motol jednu zraněnou osobu,
věc si na místě převzala k realizaci PČR Libčice.
Aktuální zprávy z činnosti
MP Roztoky můžete nalézt
na webových stránkách MP
Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem
mohli pomoci při šetření výše
uvedených událostí, obraťte se
prosím buď osobní návštěvou,
nebo telefonicky na Obvodní
oddělení policie ČR Libčice (tel.
974 882 730 nebo 974 882 731)
nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo
220 910 468, popřípadě e-mail:
info@mproztoky.cz). Děkujeme
l
předem za spolupráci. 
Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky
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ROZHOVOR MĚSÍCE

Roztoky jsou klenot
Říká se, že nic není staršího než včerejší noviny. Natož měsíčník. V době, kdy vznikal tento rozhovor, měl David Lomos,
roztocký šperkař, za sebou postup do celostátního finále
soutěže Živnostník roku 2016. Už to byl mimořádný úspěch.
Dnes už víme, že se mu podařilo dosáhnout v této soutěži
absolutního vítězství!
Vždy jste chtěl pracovat „na sebe“ jako
živnostník?
Po střední škole jsem rok pracoval u předního restaurátora a pasíře Ivana Housky
ve firmě Houska a Douda, přitom jsem ještě
studoval.
Druhým zaměstnáním byla dvouletá stáž
v klenotnické firmě Primossa v oddělení vývoje šperků. Obě štace pro mě byly velikou
zkušeností, ale na rovinu, zaměstnancem již
asi nikdy nebudu. V roce 1998 jsem založil
živnost a o dva roky později vlastní atelier
Daloo design.
Inspirovali mě určitě i dva muži mého života. Děda, živnostník za první republiky, vypracoval se od nuly na krejčovskou dílnu s pěti
zaměstnanci. A pak přišel Hitler a bolševik…
Po revoluci se stal živnostníkem i můj otec.
Jaký je podle vás význam šperků pro lidi?
(Chtělo se mi napsat pro lidstvo, ale to
zní moc nabubřele, i když je to antropologicko-kulturně zajímavá filozofická
otázka ...)
Toho označení se nebojte, šperk patří mezi
největší fenomény historie vůbec. Šperk je třeba v amuletární rovině prvním předmětem,
který lidé vytvářeli. Ulovíte bizona, zachráníte tlupu před hladomorem, z jeho zubů nosíte
náhrdelník, jste lovec spasitel. Náhrdelník
i legenda se dědí. Vy byste třeba nechtěl mít
nějaký šperk – předmět ze dřeva stromu, pod
kterým jste poprvé políbil svoji ženu?
Šperk byl vždy nástrojem vyjádření moci
a bohatství, i tak ho lidé vnímají dnes. Šperk
je vlastně všechno, co si umíte představit –
vášeň, poslání, bohatství, umění, láska, zločin, symbol, design… Avšak nenajíte se ho,
ale zase se nekazí.
Co vás přivedlo k vašemu řemeslu?
Doma jsem dělal šperky asi od dvanácti let,
ze všeho možného, tak nějak jsem to přirozeně cítil. Zdobení těla mě vždy zajímalo. Zároveň jsem se ke šperku dostal tak trochu přes
pasířství (dnes umělecko-řemeslné zpracování barevných kovů). Během studia tohoto
oboru jsem začal vyrábět „skutečné“ šperky
z kovů. Tady je vtipné propojení historického
vývoje a mého profesního příběhu. Pasíř dnes
vlastně nedělá vůbec to, na co získali pasíři
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Čím si myslíte, že váš příběh odbornou
porotu zaujal?
Určitě svým postojem k řemeslu, to bylo
zřejmé, to mi v podstatě řekli všichni.
Na prvním místě je u mě dokonalé řemeslné
zpracování a propracovanost designu. Líbil
se také osobní přístup ke klientům.
Nejsem klasické zlatnictví, kde stojíte
frontu, až se na vás dostane řada. Vytvářím
šperky na zakázku pro konkrétní klienty. Setkání probíhají u mě v ateliéru a každému se
dostane tolik prostoru, kolik je pro zhmotnění jeho představ ve šperk potřeba.
Co pro vás úspěch v soutěži a zejména
postup do celostátního finále znamená?
Ocenění si vážím, ale se vší pokorou, není
to nic, bez čeho bych nedokázal žít. Velice
příjemné je chování lidí kolem mě, kteří mě
vlastně neznají, najednou jsem pro ně někdo, kdo je zajímá, koho respektují, aniž by
se mnou a mojí prací měli osobní zkušenost.
Dosáhl jste ve svém oboru významného
úspěchu. Co dál?
Úspěchů dosahuji průběžně mnoho, život je
cesta a soutěž Živnostník roku je jen příjemné zpestření profesního putování. Základem
úspěchu je však především rodina.

ve středověku cechovní právo. Jak název napovídá, vytvářeli pásky – opasky. Opasek byl
nepostradatelnou součástí mužova obleku,
symbolizoval movitost a postavení. A čím
větší postavení a více peněz, tím zdobnější
opasek z dražších materiálů, takže vlastně
šperk. Já jsem po pasířině také vystudoval
šperk na dvou školách.
Jaké materiály ve své práci používáte?
Máte nějakou specialitu, kterou se odlišujete od jiných šperkařů?
Ve své tvorbě se materiálově neomezuji,
šperk se dá udělat v podstatě z čehokoliv. Ale
prim hrají samozřejmě kovy a drahé kameny.
Používám jak tradiční slitiny zlata různých
barev, tak stříbro, platinu, palladium. Čím se
určitě výrazně odlišuji od jiných šperkařů, to
je zpracování titanu. Je to úžasný kov, který
rád kombinuji právě s drahými kovy.
Hlásil jste se do soutěže Živnostník roku
poprvé?
Ano, poprvé.

Kdyby vás někdo chtěl následovat, kde se
dá váš obor studovat?
Je mnoho škol, kde můžete studovat šperk,
jak na střední, tak na úrovni vysoké školy.
Předáte své řemeslo i svému synovi jako
pokračovateli rodinné tradice?
Synovi, dceři, kdoví? Určitě je nebudu nutit
do ničeho, co sami necítí. Ale už nyní vím, že
jednou budou umět vyrobit technologicky
a materiálově poměrně náročný šperk, i když
se mu třeba profesně věnovat nebudou.
Závěrem bych chtěl poděkovat rodině
a všem, kteří mě v cestě do finále Živnostníka roku podpořili. Celostátní vítěz je již jasný, ale zatím leží schoulený u notáře v obálce, která bude rozpečetěna 7. 12. 2016
v přímém přenosu ze Žofína na ČT24. Možná to budu já, váš soused z Roztok.
Jaký je váš vztah k Roztokám?
Kořeny naší rodiny v Roztokách sahají až
do roku 1868 a dům, v němž s rodinou žiji,
byl postaven v roce 1923. Roztoky jsou klenot, který miluju. A vím, že nejsem sám.
Děkuji za příjemné popovídání.

l

Jaroslav Drda
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Roztocký uličník
1. část Úvod

foto: Stanislav Boloňský

Vážení čtenáři, nelekejte se prosím názvu, tento seriál nebude panoptikem
roztockých „výtečníků“, kteří se neblaze zapsali do historie naší obce. Právě
naopak. Navazuje na mé články, které jsem psal do Odrazu před 10 lety a které
se zabývaly názvy ulic v našem městě, resp. místy a osobnostmi, po nichž
jsou pojmenovány. Kolegové z redakční rady mě přesvědčili, abych se k této
tematice vrátil, neboť naše město se za zmiňované období rozrostlo téměř
na dvojnásobek, je zde mnoho nových obyvatel, kteří často neznají ty, po nichž
byly ulice pojmenovány. A v případě starousedlíků platí, že opakování je matka
moudrosti.

Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak při křtu ulice Járy da Cimrmana v září 1992

Zrození městyse

Až do poloviny 19. století byly Roztoky
a Žalov (odhlédneme-li od jejich bohaté
historie) malými nevýznamnými vesnicemi nedaleko Prahy, součásti okresu Smíchovského.
Zlom přinesla výstavba železnice, nejprve
do Lovosic (1850), posléze (1851) do Podmokel (Děčína) a Drážďan. Tato civilizační
novinka nastartovala rozvoj letního rezidenčního bydlení ve všech obcích lemujících tratě paprskovitě vycházející z hlavního města Království českého. V Roztokách
šlo zejména o vilovou výstavbu v Tichém
údolí. Železnice znamenala velký impulz
i pro podnikání, viz např. nejstarší tovární
objekt v našem městě – Oesingerova továrna na extrakty z barevných dřev v Nádražní
ulici založená roku 1851 (dnes v demolici).
V případě Roztok znamenala výstavba železnice ještě jeden nezanedbatelný bonus –
novou silnici na Prahu podle Vltavy (1842),
když stará cesta vedla přes roztocký háj.
Když už italští barabové lámali skálu pro železniční trať, uvolnili místo v hornině i pro
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novou silnici přes Sedlec – bohužel jen
v profilu, který odpovídal potřebám poloviny 19. století, nikoli potřebám dnešním.
V letech 1934 a 2002 byla sice rekonstruována, ale bez rozšíření. Již koncem 19. století a opět v roce 1940 se připravoval projekt
nové silnice na Prahu Tichým údolím (přes
Suchdol).
S rozvojem obce, která se stala v roce
1893 městysem, byla spojena výstavba
uliční sítě. Prvních 14 roztockých ulic bylo
pojmenováno v roce 1896 a šlo vesměs
o komunikace v dolní části obce, kde
do 20. let 20. století leželo její historické jádro. Situace v Žalově (obě obce se administrativně oddělily v roce 1867) byla odlišná, k pojmenování ulic tam došlo až
mnohem později.
Páteřní roztockou ulicí byla Hlavní třída,
nyní Nádražní. Do ní ústily Kroupka, Kostelní ulička a Čakov. Od „staré koulovny“
(čp. 6) a restaurace Koruna v křižovatce
do Tichého údolí (byla zbořena počátkem
70. let) pokračovala ulice směrem na Prahu
jako Pražská, od roku 1906 jako Riegrova.

V horní části obce vznikalo její nové jádro
nejprve v okolí Kostelního náměstí (nyní
nám. 5. května), kde byla v roce 1855 postavena obecná škola a v letech 1866 až
1867 kostel Narození sv. Jana Křtitele. Počátkem 20. století bylo v ‚hořejních“ Roztokách jen asi 40 domů.
Velká expanze výstavby rodinných domů
v horních Roztokách nastala po skončení
1. světové války, kdy došlo k rozparcelování značné části polností. Základní síť ulic
byla vytyčena polohopisným plánem
z roku 1919 a zejména pak Přehledným regulačním a zastavovacím plánem obce
Roztoky z poloviny 20. let 20. století. Je třeba ocenit, že síť hlavních komunikací byla
navržena skutečně velkoryse, ve stylu moderního územního plánování, viz dnešní
Masarykova a Jana Palacha a ulice Legií
směrem na Vrška. Byl to velký posun
od úzkých hlavních ulic, jak to ještě vidíme
u starší ulice Jungmannovy. Dnešní Palachova ulice, původně zvaná Okružní třída
(později Stalinova), již počítala s přemostěním vltavského údolí do Klecan i s návazností na Žalov. Zůstala nedokončena
a v padesátých letech byla nesystémově
přehrazena výstavbou „dočasných“ finských domků. Některé návrhy, jako rozšíření hlavního silničního tahu k Velkým
Přílepům na šíři 25 metrů, bohužel zůstaly
jen na papíře.

Názvy ulic jsou
otiskem historie
Názvy ulic jsou zejména dvojího druhu:
místopisná, nebo nesoucí jméno nějaké
významné osoby či události. V případě některých ulic není jednoznačné, po kom
jsou opravdu pojmenovány, viz např. ulice
Obránců míru, ale i Čapkova (bratři Karel
a Josef) či Braunerova ulice (František August, Bohuslav či Vladimír). V pojmenovávání ulic po osobnostech lze vystopovat
i část historie obce. Tyto ulice často měnily
název se změnou režimu. Původní název
z období 1. republiky se změnil za Protektorátu, posléze opět po osvobození v roce
1945, následně po roce 1948 a konečně
i po sametové revoluci v roce 1989. Někdy
měla změna názvu za politickými zvraty
značné zpoždění v čase. Např. Masarykova
ulice byla přejmenována na Gottwaldovu
až v roce 1959 (!), tedy nedlouho předtím,
než se v polovině 60. let začalo o T. G. M.
opět věcně veřejně hovořit a psát. Ještě tužší život měla ulice Generalissima Stalina,
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která přečkala všechna skandální odhalení
kultu osobnosti i bolševického teroru, ale
i Pražské jaro 1968 a byla přejmenována až
v roce 1990. Poslední vlna přejmenování
starých ulic proběhla v roce 1991. Názvy
nových ulic v rozvojových lokalitách (Solníky, Panenská I. a Panenská II) byly později voleny s ohledem na původní místní
pojmenování a podle osobností, které měly
osobní vztah k našemu městu. Výjimku
tvoří ulice Jana Palacha a Václava Havla,
neboť jde o osobnosti celostátního významu. Jsme jedním z mála českých měst, které ulici Václava Havla (na Panenské II) má,
i když tam jsou zatím jen čtyři čísla popisná a lávka pro pěší.

Ulice „největšího Čecha“

V nedávné anketě o „největšího Čecha“
s převahou (předběžně) zvítězil lidovým
hlasováním virtuální génius Jára da Cimrman. Organizátoři ankety však neunesli
takový příval spontánního humoru a tohoto velikána, jehož všestrannému talentu se
smějeme už 50 let, diskvalifikovali a ze
soutěže vyřadili, což otevřelo cestu na piedestal císaři a králi Karlu IV., který byl ovšem etnickým Čechem tak nejvýše z jedné
čtvrtiny.

foto: Stanislav Boloňský
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Ulice Járy da Cimrmana, současný stav

Nemohu tedy začít jinou ulicí než právě
Járy da Cimrmana. V osudu této ulice jako
by se zrcadlil i osud této postavy. Nejenže
v ní není evidováno žádné číslo popisné, byť
tam několik domů stojí, ale její trasa byla
po 20 letech podstatně změněna a po přeparcelování tohoto území po roce 2000 je
vlastně slepá. Průchozí je jen krátký úsek –
spojnice mezi ulicí Jeronýmovou a Chelčického. Na části původní ulice se aktuálně
nachází i jakási mezideponie zeminy.
Ulice Járy da Cimrmana je stará polní
cesta a děti tam dříve rády sáňkovaly. Nachází se na pomezí katastru Roztok a Žalova a mezi starousedlíky se tu říká U křížku,
podle kamenného křížku z roku 1849.
V minulosti bývala častým důvodem stížností obecního úřadu v Žalově adresované-

ho na obec roztockou, neboť cesta byla blátivá a zejména pro žalovské děti, které tudy
(Úvozem) chodily do roztocké školy, tedy
i špatně schůdná.
Název této ulice je skutečnou raritou.
Slavnosti jejího pojmenování 5. září 1992
byli přítomni i duchovní otcové „věčně neúspěšného génia“ Zdeněk Svěrák a Ladislav
Smoljak. Tehdy došlo i k první (a zatím poslední) volbě Miss Roztoky a celá lidová taškařice byla zakončena ohňostrojem. Se zapsáním ulice do katastru byl samozřejmě
administrativní problém, který se táhl několik let. Ministerstvo vnitra si kladlo otázku,
zda může být ulice pojmenována po osobě,
která neexistovala. Zákon ovšem pouze stanoví, že nesmí jít o žijící osobu, a to je v tomto případě stoprocentně splněno. Problém se
tedy nachází v klidovém stavu. Situace v této
lokalitě se ale může radikálně změnit v případě dostavby této části Solník. Pěšina prochází kolem pozemků, jež jsou v územním
plánu vymezeny pro občanské vybavení,
např. školu nebo školku. Bylo by takovým
pěkným českým vtipem postavit zde mateřskou školu, takže kromě MŠ Havlíčkova, MŠ
Přemyslovská a MŠ Spěšného bychom pak
l
měli i MŠ Járy Cimrmana. Howgh. 
Stanislav Boloňský
INZERCE

Business & Profesional Women Praha II

Zveme vás
na semináø

12. 1. 2017, od 10 do 12.00 hod.
Krása a ošklivost jako
fenomén lidstva
Jak vizualita ovlivòuje naše životy? Proè tolik dáme
na první dojem? Je pravda, že co oèi nevidí, to
srdce neželí?
Vstup zdarma

Pøednášející: Venda

Vaníèková

Místo konání: Mìstská knihovna,
Jungmannova 966, Roztoky 252 63
V pøípadì zájmu prosíme o potvrzení
úèasti na e-mail: lenka.svecova@bpwcr.cz

Spolupracujeme s:

MÌSTO
ROZTOKY
ROZTOCKÉ MATEØSKÉ CENTRUM

PROSINEC 2016

11

NÁZORY A KOMENTÁŘE

Úděl uměleckých děl
V mnohaleté historii umění neznám architektonické či umělecké dílo, které by
se líbilo všem. Vždy se najde někdo, komu se více či méně líbí, a naopak někdo,
koho neosloví či jej vysloveně strhá. Teprve až historie prokazuje hodnotu díla.
Ale ani po mnoha letech nemusí být všechny názory jednotné. Najde se nadšenec, který je ochoten dát v dražbě za Kupkův obraz 65 milionů, a jiný o obraze
prohlásí, že je to je změť nesmyslných čar. To už je úděl uměleckých děl.

Zejména moderní umění a architektura
budí mnohdy velmi emocionální diskuse.
Ty propukly i po odhalení pomníku Jana
Palacha, u příležitosti oslav 17. listopadu,
který byl umístěn na počátek Palachovy
ulice v Roztokách.
Asi jen relativně malá skupina občanů
se zajímala o soutěžní návrhy a jejich popis, a tak vám ostatním přinášíme záměr
vítězného projektu. Cílem autorů bylo
uctít Palachovu památku jednoduchou
střídmou formou s důrazem na opravdovost zvolených materiálů. Základním motivem památníku je plamen svobody,
ztvárněný 25 mm silným plátem z cortenové oceli. Takto upravená ocel podléhá
velmi intenzivní řízené korozi, plát se tak
postupem času bude svou barvou více
a více přibližovat plamenu. Další symboliku pak vnáší dvacet kruhových otvorů,
které připomínají jednak Palachův věk
v době jeho tragické smrti, zároveň symbolizují dlouhých dvacet let, které musely
uběhnout do roku 1989, kdy plamen svobody zaplál naplno. Kontrastem k masivnímu ocelového plátu je pak křehká skleněná deska u jeho paty, která svou

O autorech
Ing. arch. Zdeněk Šimoník
je absolventem Fakulty architektury ČVUT v Praze v ateliéru
prof. Ing. arch. Jana Bočana,
v současné době mimo architektonické praxe dokončuje doktorské
studium na Fakultě stavební ČVUT
u prof. Ing. arch. Petra Urlicha.
Ing. arch. Kristýna Šimoník
je absolventkou FA ČVUT v ateliéru
MgA. Ondřeje Císlera, Ph.D.,
v současné době studuje Průmyslový design na FA ČVUT v ateliéru
Mgr. art. Martina Tvarůžka.
Bc. Martina Peštová
je absolventkou bakalářského studia
na Architectural Institute in Prague
v ateliéru Ing. arch. Michala Palaščáka, v současné době na ARCHIP
dokončuje magisterské studium.

Peštovou. Všichni autoři díla, kteří společně tvoří již několik let, vycházejí
z dřívější praxe v návrhu a realizaci převážně pozemních staveb různých funkcí
a měřítek.


symbolikou klidné vodní hladiny přináší
do kompozice kontrast.
Návrh i realizace památníku byla provedena ateliérem Šimoník architekti s.r.o.,
reprezentovaným manželi Zdeňkem
a Kristýnou Šimoník a kolegyní Martinou

l

Ing. Eva Frindtová
zastupitelka města

Předčasný pesimismus
Ráda bych reagovala na, dle mého názoru, přepjatý článek T. Šalamona v listopadovém Odrazu. Pan Šalamon předesílá, že nová dětská lékařka v Roztokách
to bude mít těžké, ne-li nemožné, vůbec přežít, a viní z toho zastupitele města,
konkrétně pana T. Novotného a M. Šlancarovou, kteří ji do Roztok „nalákali“.

Paní doktorka Malá má jistě svůj vlastní
úsudek, proč do Roztok chce, a není vůbec
úkolem pana Šalamona tyto věci hodnotit.
Město poskytlo součinnost k otevření další
ordinace, což je při počtu obyvatel Roztok
přirozené. Roztoky mají dostatek obyvatel,
zejména věkovou skladbou, a perspektivu
růstu k tomu, aby zde mohla fungovat i dvě
funkční dětská střediska. Například město
Kralupy má cca 15 tisíc obyvatel a je tam
pediatrů pět. Možnost volby je velkým benefitem pro občany města.
Také není nejvíce správnou a vhodnou
cestou, jak tvrdí pan Šalamon, převzít ordinaci od končícího lékaře. Je prostě více
možností, jak vybudovat ordinaci. Pokud
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se domluvíte s pojišťovnami a máte smlouvy, je zcela legitimní začít i na zelené louce.
Před sedmi lety jsme začínali v úplně
nové dětské ordinaci v blízkém městečku
(v Libčicích nad Vltavou). Nová ordinace
byla zřízena v součinnosti s městem. Historicky v tomto městě kdysi pediatr byl, ale
paní doktorka šla pak do důchodu, ordinaci nikomu nepředala a pacienti se rozprchli po okolních ambulancích. Město poskytlo prostory, domluvili jsme se na nájmu
a ostatní bylo na nás. Ordinace se rozbíhala pozvolna, ale naplno a troufám si tvrdit,
že nyní funguje jako většina ordinací a dětí
máme dostatek, dokonce se naše kapacity
pomalu zaplňují.

Pokud se začíná v ordinaci doslova od nuly
a pacienti přicházejí postupně, můžete se
jim více věnovat, máte čas a prostor zacvičit personál, dobře vést agendu a hlavně
rodiny znát osobně. Vyžaduje to čas a určitou trpělivost od celého týmu, ale pokud
vše funguje, ordinace je pak funkční a stabilní. Je to neustálá práce, která nemá konce, ale medicína nikdy nebude jenom čistý
obchod s body od pojišťovny, pane inženýre. Vyžaduje odbornou erudici i ekonomické myšlení, ale také lidský přístup a dostatek pokory. Ne vždy se to daří, ale je
namístě si přiznat i tyto cíle. Pak může být
dílo úplné.
Přeji nové paní doktorce dobrý start
l
a dobré pokračování. 
MUDr. Miroslava Kuglerová
dětská lékařka, Libčice nad Vltavou,
a obyvatelka Roztok
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Roztocká pediatrická péče očima rodiče
Tento příspěvek vzniká v reakci na článek pana Šalamona
(Vilájet aneb jak zruinovat mladou lékařku), který byl uveřejněn v listopadovém vydání časopisu Odraz.
Vzhledem k tomu, že jsem v dubnu roku
2015 (čili po volbách, nikoli před volbami,
na což naráží ve svém článku pan Šalamon) iniciovala setkání rodičů a zástupců
města (paní Šlancarová a pan Novotný)
nad problematikou pediatrické péče, cítím
v tomto ohledu potřebu poskytnout široké
veřejnosti názor rodiče.
Obrátila jsem se na zástupce města
s prosbou, jestli by nebylo možné nějakým způsobem přispět ke stabilizaci pediatrické péče v našem městě. Během pěti
let se zde vystřídalo minimálně deset pediatrů, což považuji za naprosto alarmující. Nejsem odborník v této oblasti, ale
vzhledem k tomu, že pojistné za děti
a studenty platí stát a vstup do odvětví je
limitován zdravotními pojišťovnami
(tedy není to, jako když si chcete otevřít
v článku zmiňovaný obchod), má pro mě
pediatrická péče, ač provozovaná soukromým subjektem, jisté rysy přirozeného
monopolu (čili vstup do odvětví je nějakým způsobem limitován) a veřejného
statku (je nějakým způsobem dotován

z veřejných financí). Pan Šalamon by mě
na tomto místě možná uargumentoval,
ale o to tu nejde. Jde tu o fakt, že zdravotnické středisko dlouhodobě nebylo
schopno zajistit stabilní pediatrickou péči
a mě zajímalo, proč tomu tak je a co se
s tím dá dělat. Zajímalo to i zástupce města, kteří požádali pana Šalamona o schůzku, abychom se dozvěděli, v čem je zakopaný pes a zda může město nějakým
způsobem participovat na udržení pediatrů v Roztokách. I následné osobní setkání stávajících pediatrů a zástupců města, o němž pan Šalamon píše jako
o kontrolním „vtržení Pána velkomožného s Annou proletářkou“ se neslo v podobném, přátelském duchu – jak může
město přispět k tomu, aby pediatři v Roztokách zůstávali.
Pan Šalamon argumentuje, že fluktuace
pediatrů je přirozený jev a problém dnešní doby. Mně zkrátka hlava nebere, že se
člověku podaří do Roztok nalákat více
než deset pediatrů, když jich je tedy tak
málo (odkud se tedy stále berou?), ale ne-

podaří se je u nás žádným způsobem udržet. Udělala jsem si tedy malé šetření, které pan Šalamon může zpochybnit, ale
posuďte sami, zda není možné si i z malého statistického vzorku udělat obrázek:
Ze 48 náhodně oslovených rodičů z Prahy
a středních Čech jich 85,5 procenta uvádí,
že jejich děti ve věku do cca 10 let mají
jednoho jediného pediatra od narození
(tři dotázaní uvádí druhého pediatra
z důvodu stěhování), a jen 7 rodičů uvádí
druhého (v jednom případě třetího) pediatra z jiných důvodů – nespokojenost,
odchod pediatra (čili 14,5 procenta).
Článek pana Šalamona považuji za zbytečně útočný, protože snahou nás všech
nebylo pana Šalamona poškodit, ale zajistit
stabilní a kvalitní péči pro naše děti. Samozřejmě že jednou z cest mohlo být i vytvoření přirozeného konkurenčního prostředí, které má dle mého názoru tendenci
přispívat ke zkvalitňování služeb.
Touto cestou bych ráda poděkovala
paní Šlancarové i panu Novotnému za jejich ochotu vyslyšet názory nás rodičů
a za snahu přispět k řešení našich problémů. 
l

Jana Červenková

Plán B
V článku v 9. čísle Odrazu představil pan starosta Jakob plán na výstavbu nové
základní školy na části pozemku bývalého Barumu na Žalově. Otázkám okolo
umístění školy a dohody se společností Trigema ohledně výstavby budov VTP
se v minulých dvou číslech časopisu věnovalo hned několik článků, přesto
několik zásadních otázek k nové škole nezaznělo. Především je to otázka: má
rada města vypracovaný plán pro případ, že se nepodaří zahájit provoz nové
školy ve slibovaném termínu (září 2018)?

Současné dvě základní školy v Roztokách
jsou dnes po letech, kdy rostl počet žáků,
na hranici své kapacity: počet žáků ve třídách je na povoleném maximu (30) či
těsně pod ním; odborné učebny byly přestavěny na kmenové třídy... V září 2017
počet tříd v obou roztockých školách
zřejmě dosáhne maxima: další třídy už
nebude kam umístit. Pokud nebude zahájen provoz nové školy v září 2018 a počet prvňáčků poroste jako dosud, nebudou se mít ve školním roce 2018/19 kde
učit.
Plán na stavbu nové školy tedy přichází za pět minut dvanáct. Je však reálné
školu včas postavit? Dosud není projekt,
stavební povolení, není vysoutěžený dodavatel… Jakékoli odvolání některého

PROSINEC 2016

z účastníků řízení prodlouží proces
o měsíce. A to nemluvíme o archeologickém průzkumu či nestabilním terénu,
na něž upozorňovaly články v Odrazu
č. 10 a 11.
Vracím se tedy k otázce, která zazněla
v úvodu: má rada města plán, kde se bude
učit v letech 2018/19 a 2019/20, pokud
škola nebude včas postavena? Budou se
děti učit na směny, část dopoledne, část
odpoledne? Propůjčí obecní úřad několik
svých kanceláří pro výuku? Postaví se několik dočasných (třeba kontejnerových)
tříd na hřišti u žalovské školy? Nebo doporučí starosta rodičům dnešních tří až
pětiletých dětí, aby změnili trvalé bydliště
na Prahu 6 a měli tak šanci získat místo
aspoň tam?

Výzva p. Jandíka z roztocké ODS (Odraz
č. 10) k zahájení debaty o nové škole je
v tomto kontextu úsměvná: jistěže byla namístě široká diskuse, ale před několika lety.
Jestli „školu probírali skoro na každém
jednání“, je určitě škoda, že se radě, jejímž
byl p. Jandík členem, nepodařilo projekt
dotáhnout.
Nové prohlášení pana starosty: „Když
tento projekt zdárně dokončíme a tato
nová škola bude fungovat, bude tím zajištěna nezbytná kapacita našich školních
budov na několik desetiletí,“ pak zní zcela
absurdně. Osm nových tříd sotva absorbuje nové žáky za příští dva tři roky
a umožní, aby průměrný počet žáků prvního stupně mohl ze současných 28 klesnout ke snesitelnějším 25 a aby na roztockých školách znovu začaly fungovat
odborné učebny. Přitom se počítá s nárůstem roztockých obyvatel až na 10 až 12 tisíc (Dubečnice, Solníky, Na Panenské, Nádražní): těžko bude stačit nová škola
s osmi třídami.


l

Tomáš Jelínek
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EET? To neprodáváme
Na začátku listopadu jsem se v jedné „vietnamce“ zeptal
pana prodavače, co říká na EET. Dočkal jsem se strohé odpovědi: „To neprodáváme…“
V odpovědi bylo vystiženo vše. Byla to
přesná charakteristika připravenosti projektu, jimž se pan Babiš snaží zničit drobné podnikatele, kteří konkurují jeho holdingu. ČSSD zase nevidí v podnikatelích
svůj elektorát a živnostníky by nejraději
poslala k pásům do fabrik nebo řetězců,
kde by se mohli zapojit do odborářské
práce. Všichni si jistě vybavíme označení
„paraziti“ ministra Mládka, kterým před
volbami živnostníky častoval – to je přes-

ně to, co si socialisté o vás, podnikatelích,
opravdu myslí.
O elektronické evidenci jsem se bavil
i s roztockými podnikateli a několik z nich
vážně zvažovalo, že podnikaní zabalí. Ne
proto, že by nechtěli platit daně, ale proto,
že té státní buzerace mají už plné zuby.
Chtějí se věnovat podnikaní, a ne papírování, nechtějí mít sevřený žaludek z obavy
z možné kontroly, která by, nedej bože, našla nějakou, byť neúmyslnou chybu. Ně-

kteří jsou v důchodu, technologie jsou pro
ně komplikované sci-fi, což je pochopitelné a není na tom nic zlého. Naše město tak
možná přijde o některé služby, které doteď
přežívaly na hranici ekonomické rentability. Některé hospody možná zdraží, takže
ve finále vyšší náklady zaplatí koncový
spotřebitel – těch ale zase o něco ubude.
Pevně věřím, že politická situace bude
po volbách v příštím roce jiná a EET se podaří zrušit. 
l
Ing. Roman Jandík
zastupitel města,
předseda ODS Roztoky

Ztracená radniční investiční varta
Od roku 2010 do jara 2016 měla ODS na roztocké radnici
v gesci investice. Vždy jsme si naříkali, že ať uděláme cokoli dobrého, tak naše výsledky prodá veřejně pan starosta.
Letošní rok jde ale za novým vedením naší radnice – v tom
dobrém i v tom zlém. My jsme v opozici. Pojďme tedy aktivity zhodnotit.
Abychom nikomu nekřivdili, tak si výsledky ukážeme přesně na číslech čerpání
rozpočtu ke konci října 2016, tedy za deset měsíců letošního roku.
Plánované investice na rok
2016 (pol. 6121):

40,5 mil. Kč

Adresná rezerva na investice
2016:

5,4 mil. Kč

Proinvestováno (1–10/2016):

13,5 mil. Kč

Proinvestováno z rozpočtu:

29,4 %

Velká část z oněch 13,5 mil. Kč jsou navíc
vyfakturované dodělávky z roku 2015,
konkrétně jde o ulici Vidimovu, Sedláčkovu a křižovatku Žirovnického. Něco
málo se možná ještě prostaví, ale město
ani rozpočet to už nespasí. Pan místostarosta Novotný mně v létě v Odrazu ujišťoval dlouhým článkem, že silnice jistě
zůstanou prioritou nové koalice, rád bych
tomu věřil, ale na číslech je vidět, že opak
je pravdou. Navíc se nerealizovala ani

jedna školka, která byla letos v plánu,
o dětské skupině ani raději nemluvě. Jsem
bytostně přesvědčen, že důvodem je špatný management radnice, který má své
priority, ale skutečné potřeby města řeší
velmi pomalu. Má to i své výhody, kdo
nic nedělá, nic nezkazí a ve městě je klid.
Těžko ale věřit všem těm slibům, kterých
l
je Odraz plný. 

Ing. Roman Jandík
zastupitel města,
předseda ODS Roztoky

Šalamonovy šuplíky
„… aby svítila světla a nesmrděly popelnice a řešit jiné podružnosti…“, to je podle T. Šalamona v podstatě to, na co by
měli místostarostové na zdejším úřadě omezit svou působnost a co je on ochoten snášet ze strany samosprávy ve městě, ve kterém žije.
Takto jednoznačně a důrazně svůj pohled
předestřel veřejnosti v minulém čísle Odrazu. A protože prý místostarostové, o kterých hovoří v lepším případě jako o místodržících, „… jednou sledovali Facebook,
vzali si do hlavy, že pediatrie v Roztokách je
v troskách a před volbami slíbili nápravu“,
tak vyvozuje: „Člověk v předvolebním rauši
kolikrát navykládá kdejakou hovadinu.“.
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To, že se T. Šalamon snaží vytvořit dojem, že
dosavadní problémy s pediatrií jsou jen výmyslem místostarostů, nedokážu jako radní –
spolu s obsahem a formou sdělení –
nekomentovat.
Rada města se začala důsledně věnovat
roztocké pediatrii po dotazu, kdo nese odpovědnost za neutěšenou situaci v dětském
lékařství a za to, že se v krátké době po sobě

vyměnilo osm pediatrů (mj. publikováno
v Odrazu v červnu 2014). A to v budově
vlastněné městem (smlouva o nájmu nebytových prostor byla uzavřena se Zdravotnickým zařízením, s.r.o., v roce 2005). Nelze nepřipomenout, že už předtím se
z důvodu neplacení nájemného řešila otázka ukončení nájemního vztahu mezi městem a firmou T. Šalamona. Při projednávání
nastalého problému bylo zohledněno působení tehdejší správcovské firmy a nakonec
i doporučení ODS, aby penále za opožděné
uhrazení nájemného T. Šalamon neplatil
a tyto peníze investoval do zařízení střediska. V dalším Odrazu (dvojčíslo 7–8/2014)
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reagoval pak T. Šalamon příspěvkem „Dětské středisko v plné kondici“. Podivil se
v něm, proč se taková věc objevuje v místním tisku, připustil složitou situaci v předchozím roce a současně uvedl, že problémy
je třeba hledat především jinde – v ne¬zvládnuté koncepci českého zdravotnictví.
Výsledkem opakovaně vyjadřované nespokojenosti rodičů se stavem dětské zdravotní péče v Roztokách bylo zařazení podpory rozšíření pediatrické péče mezi jednu
z priorit v Koaliční smlouvě. Na základě
toho se oba místostarostové intenzivně věnovali řešení neuspokojivé situace a radou
města byly reálné možnosti průběžně projednávány. Letos se podařilo úsilí završit –
došlo k dohodě s dětskou lékařkou a pro
zdravotnické zařízení byly získány prostory po končící kanceláři Úřadu práce.

Ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že město svůj
volební slib naplní, T. Šalamon firmu Zdravotnické zařízení, s.r.o., prodal České nemocniční, s.r.o. O prodeji se město dozvědělo až od ředitele nové firmy. Že by dal
nájemce městských prostor vlastníkovi vědět o svém záměru firmu prodat a ještě doložil, do čeho peníze ve výši stanoveného
penále investoval, to je podle něho právě
to, do čeho městu nic není. Má se údajně
postarat o to, aby svítila světla a nesmrděly
popelnice, a žádnou pediatrii neřešit.
Fabulovanými hrozbami v nynějším
článku autor nešetří. Nevybočuje to ostatně z jeho dosud publikovaných příspěvků.
Proto také ani nepřekvapí názorem, že
předvolební sliby tu nejsou od toho, aby se
plnily. Co však nově přidává, je snaha prezentovat se jako insider a vsugerovat obča-

nům prostřednictvím bizarních konstrukcí, že podrobně zná poměry na roztocké
radnici. Představa úředníků bodajících
do figurek v šuplících by byla téměř
úsměvná, kdyby se za ní neskrývala snaha
znevěrohodnit samosprávu Roztok. A co
víc, tato snaha není spojena s hledáním
lepších východisek a řešení problémů
opozicí, ale je motivována ryze osobními
zájmy. Prostě: chci si na vrub města dělat,
co chci a jak chci, a nikdo mi do toho mluvit nebude. A pokud ano, v příštím čísle
Odrazu bude dostatečně břitce dehonestován. Nebo snad T. Šalamon jen podvědomě reprodukuje zavedený způsob komunikace v rámci roztocké ODS a dává tak
nahlédnout do jejich vlastních šuplíků? 

l
Jaroslav Kubečka

Téma: Doprava – vize alias noční můra
Se zájmem jsem si v listopadovém odrazu přečetl článek
„Veřejná hromadná doprava v Roztokách“ a nutno přiznat, že
jsem nad nastíněnou budoucností příliš nejásal.
Tím se nechci nikterak vymezovat vůči autorům zmíněného článku, kteří pouze zmapovali stávající situaci a vize (pevně věřím,
že nikoli jejich vlastní), jak roztockou dopravní problematiku (v návaznosti na tu
pražskou) řešit. Má představivost začala
pracovat. Mohlo by to vypadat třeba takhle...
Je běžný všední den před koncem listopadu. Tedy tak úplně běžný zase ne.
V 9 hodin má užší vedení naší firmy, jehož
jsem nově členem, důležité jednání se zástupci budoucího zahraničního partnera.
Podpis smlouvy o spolupráci je údajně
na spadnutí. Že by se přece jen blýskalo
na lepší časy? Na dobře míněnou radu
manželky vyrážím z našeho domku v Žalově už v 7 ráno. Nasedám do svého 5 let starého hybridu a vyrážím k novému záchytnému parkovišti u nádraží. Do Prahy
autem nemohu. Jsou zhoršené rozptylové
podmínky a pro celou Prahu byla vyhlášena emisní zóna 0, tedy vjezd dovolen jen
elekromobilům. Fronta aut, čekajících
na odbočení a vjezd do parkoviště, se táhne
až do serpentin. Řadím se tedy do fronty
a trpělivě popojíždím. Právě mi ujel vlak,
ale už brzy na mne přijde řada. Vtom se
na světelné tabuli objevuje červený nápis
PLNO. Po chvilce zmatku, kdy se všichni
neuspokojení parkováníchtiví řidiči potřebují otočit a jet hledat náhradní řešení, se
to konečně daří i mně. Vracím se zpátky
nahoru na náměstí. Místo k zaparkování
hledám jen velmi obtížně. Všude samá
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modrá zóna a zjevně nejsem jediný, kdo
chce zaparkovat raději zde, protože se dá
reálně očekávat, že nedávno otevřené P+R
parkoviště v Suchdole (bohužel zatím jediné v Praze na sever od Podbaby), kompenzující již mnohem dříve zavedené místní
modré zóny, bude narvané k prasknutí. Podařilo se. Není to sice nic moc, z pohledu
dopravních předpisů je to asi už za hranou,
ale co naplat. Není čas si hrát na hrdinu
a hledat příhodnější místo. Spěšně vyrážím
na zastávku autobusu (nemá cenu se hnát
zase dolů na nádraží, stejně by mi to nejspíš
ujelo). Tam mne čeká nemalá fronta lidí
netrpělivě vyhlížejících další spoj, protože
do toho předešlého se nevešli. Konečně se
ze serpentin od nádraží pomalu blíží další
souprava. Optimismus ale není na místě.
Kvůli průjezdu Úněticemi musely DPP
na spoj do Roztok nasadit krátké vozy. Řidič, až neskutečně trpělivý vzhledem k vyhrocené situaci, zavírá dveře 3 lidi přede
mnou. Dalších 10 minut v háji. Do příštího
autobusu se již „pohodlně“ dostávám a vyrážím s dalšími cca 60 cestujícími (ano, kapacitu vozu jsme překročili o dobrých 20
procent, což u mne podvědomě vyvolalo
vzpomínky na studentská léta, kdy jsem
jezdil 143 na Strahov totálně přeplněnými
maďarskými kloubovými Ikarusy, kterým
nejednou kvůli vnitřnímu „přetlaku“ vypadlo za jízdy okénko) na vyhlídkovou jízdu přes Únětice do Suchdola. Naštěstí to
řidič pojal jako „rychlíkový“ spoj. V Úněti-

cích u plné zastávky ani nezpomalil. Stejně
už by nebylo kam ty lidi nacpat. Po 20 minutách přijíždíme do Suchdola. Na konečné tramvaje se to hemží spoustou nervózních lidí. Aby ne. Na točně nestojí jediná
souprava. Z hovoru okolostojících lidí jsem
vyrozuměl, že někde na Podbabě se směrem do Suchdola stal nějaký karambol zasahující na koleje. Ano, kromě ekologické
výhodnosti je „předností“ tramvaje i neschopnost objet překážku – o tom ale pražští radní nechtěli při rozhodování, zda
tramvaj anebo trolejbus (elekrobus), ani
slyšet. Po 25 minutách konečně přijíždějí
prakticky naráz 4 soupravy. Nastupuji
do druhé z nich a vydávám se na další etapu své dobrodružné cesty. Už nespěchám.
Je 8:35, tak jako tak dorazím pozdě. Volám
tedy sekretářce. „Buďte v klidu,“ odpovídá
mi rozesmátým hlasem. „Já ty hosty tady
nějak zabavím. Před chvílí volal šéf oddělení, že prý bude mít asi hodinu zpoždění.“
No jo, říkám si. Vždyť on chudák jezdí až
l
z Velkých Přílep.
David Drbohlav

Názor
Rád bych podpořil názor uveřejněný
v článku „Dotovaná sebevražda Roztok“ v Odrazu 11/2016. Podle mne
obsahuje reálné hodnocení situace.
A tak doufám, že rada města
Roztok je dostatečně prozíravá
a neskočí Praze na špek. 

l

Jaroslav Sláma

15

NÁZORY A KOMENTÁŘE | HISTORIE MĚSTA

S letadly nad hlavou… a prachama pro kámoše
Reakci na článek o roztockém pašaliku jsem čekal, ale že přijde ještě před
uzávěrkou Odrazu, mě upřímně překvapilo. Jako ve správné orientální satrapii,
Nejvyšší místostarosta pokynul a já vyfičel z kontrolního výboru města jak
cukrář. Okecáno zástupnými důvody věrohodnými tak, že i samotný hybatel
akce měl problém přesvědčit o nich sám sebe. Holt, svoboda slova ano, ale následky si poneseš sám, holoubku. Ještě že už neexistují uliční výbory, měl bych
to kádrově polepené do pátého kolene.

Ale abych pana místostarostu jen nehaněl,
dojímá mě jeho snaha pomoci lidem, které
obtěžuje hluk letadel na přiblížení či
po startu z ruzyňského letiště. Dokonce
s firmou vyjednával, jestli by nechtěla postiženým zaplatit instalaci protihlukových
oken, a byl poslán k šípku s tím, že společnost už Roztokám každoroční nezanedbatelné výpalné odvádí. „Tyto prostředky,“
píše pan místostarosta v minulém Odrazu,
„využíváme na grantové programy našich
spolků a také třeba na rekonstrukce silnic

ve městě.“ Takže až vám budou nad hlavou
řvát čtyři turbíny čínského B747 (létá
do Prahy skoro každý den cargo), zacpěte
si uši a běžte se mrknout na kašpárkové divadlo, abyste přišli na jiné myšlenky.
Asi bych moc nerozmazával, že zdaleka
největší zásluhu na stavbě silnic v tomhle
městě za posledních X let měl Roman Jandík, když zde v minulém období místostarostoval, a od doby, co byl odvolán Jarda
Huk a ODS se v Roztokách na vládě nepodílí, se toho už moc nepostavilo. O tom

jindy a s patřičnými číselnými podklady.
Ani by mě ve snu nenapadlo chtít snad
po panu pašovi, aby hodil své spolky přes
palubu a radši ulevil pár lidem od hluku.
Tak naivní nejsem, dlouho budovanou
a skvěle fungující klientelistickou mašinu
na voličské hlasy je třeba pořádně promazávat dotačníma prachama. A lidí, jež takto
potěšíte, je mnohem víc než těch pár, kteří
mají dům na špatném místě města.
My v ODS si myslíme, že hluk problém
představuje a město v tomto případě disponuje dostatkem peněz na individuální
pomoc dotčeným lidem. Ať už přímo
od Ruzyně nebo z jiné kapitoly rozpočtu.
Kompenzace od letiště má sloužit takovýmto účelům, a nikoli nákupu voličských
hlasů místními populisty. Kde je vůle, tam
l
je i cesta. 
Tomáš Šalamon

Místní referendum o pražském P+R v Roztokách?
Pokud jste si i jen zběžně přečetli Slovo starosty v minulém Odrazu, přístup
rady našeho města k pražskému parkovišti P+R v Roztokách se stal trochu
čitelnější:
n Parkoviště u nádraží je nedostatečné svo-

jí stávající kapacitou (může potvrdit každý,
kdo se tam kdy snažil zaparkovat).
n Zvětšení parkovací plochy lze technicky
docílit (naše radnice si již objednala studii).
n Každá větší stavba stojí nejméně desítky
milionů Kč, takže každá koruna do rozpočtu se hodí a 20 milionů z Prahy zní tak
lákavě…
Jediná, avšak zcela zásadní informace
ve Slově starosty bohužel chybí, a sice odpověď na otázku „Proč?“
n Proč je parkoviště u nádraží plné? (Jaká
část aut zde zaparkovaných je z Roztok?
Do jaké míry tu P+R již máme?)
n Proč je rozumné přivést do serpentiny
a Nádražní ulice více automobilů, které budou ráno odbočovat vlevo?

n Proč

je nutné/rozumné utrácet hromadu
peněz a úsilí na stavbu na cizím pozemku,
když by současná kapacita roztockým (možná) stačila a jediným výsledkem bude větší,
avšak jako i nyní zcela zaplněné parkoviště?
Je pražské P+R součástí strategického
plánu rozvoje Roztok? Počítá s pražským
P+R náš územní plán? Chceme tu pražské
P+R? Pozemek u nádraží patří SŽDC, takže lze připustit i možnost, že vybudování
parkoviště zde bude iniciovat pražský magistrát a Roztoky budou pouze účastníky
stavebního řízení. Pak se ovšem staneme
pražskou kolonií se vším všudy.
Informace pana starosty, že jakmile bude
studie o možnostech rozšíření parkoviště
hotová, tak on vyvolá jednání s MČ Praha
6 a náměstkem pražské primátorky panem
Dolínkem o konkrétní spoluúčasti zúčast-

něných stran, by měla vyvolat pozdvižení
v řadách našich městských zastupitelů. Zúčastněná strana čeho???
Pane starosto, městská rado, milí zastupitelé, proč přistupujete na pražskou hru,
že Roztoky jsou součástí pražského problému zvaného „modré zóny“? Modré zóny
jsou vysoce diskriminační opatření a toto
je třeba v Praze opakovat, pokud se nemáme cítit jako druhořadí občané, přestože
nás jimi modré zóny udělaly. Peníze, které
magistrát nabízí, nejsou peníze pro Roztoky, ale peníze na pražské parkoviště v katastru Roztok!
Myslím, že ohledně pražského P+R
v Roztokách byste měli vypsat místní roztocké referendum a peníze na stavbu pražského P+R v Roztokách přijmout pouze
tehdy, pokud referendum bude platné
a nadpoloviční většina voličů si tak bude
přát. Nezastírám, že budu hlasovat proti. l
Michael Bernát

Historie Tyršova náměstí v Roztokách
V roce 2016 uplynulo 10 let od dobudování Tyršova náměstí.
Tento střed našeho města si jistě zaslouží malou fotografickou rekapitulaci
svého vývoje.
n rok

1937 historie
1955 budování domů v Gottwaldově ulici
n 60. až 70. léta stará autobusová zastávka
na náměstí
n rok
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n rok

1961 stavba nového kina
úprava náměstí, nová zastávka
n rok 2002 začátek výstavby sektoru A
n rok 2003 zbourání kina a přemístění autobusové zastávky
n rok 2001

n rok

2004 stavební povolení k výstavbě
sektoru B
n rok 2005 výstavba sektoru B
n rok 2006 dokončení výstavby sektoru B,
výstavba hotelu Academic,
n 13. října 2006 bylo náměstí předáno
městu a zahájen provoz prodejny Albert
i dalších prodejen na náměstí.
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kolem roku 1937 (archiv SMR)

rok 1955 (archiv SMR)

stavba kina 1961 (archiv MK)

20

20

02

03

rok 2001 (archiv Městská knihovna)

20

01

60.– 70. léta (archiv web)

rok 2001 (archiv MK)
rok 2003 - bez kina (archiv SMR)

20

20

05

06

20

05

rok 2002 – sektor A (archiv Web)

rok 2005 – výstavba sektoru B

rok 2006stavební jáma hotelu Academic

20

20
16

06

rok 2005 (archiv p. Huk)

rok 2006 (archiv Web)

13. října 2006 bylo Tyršovo náměstí slavnostně předáno
městu a občanům. Zároveň zahájila provoz prodejna
Albert (archiv SMR)

Použité fotografie: archivy – Středočeské muzeum, Městská knihovna, p. Huk, Weberová
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Tyršovo náměstí v roce 2016

Zpracovala

J. Weberová

kronikářka města
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Rozsvěcení vánočního stromu
I v Roztokách jsme se dočkali zahájení nejkrásnějších svátků
v roce. První adventní neděli dne 27. 11. 2016 proběhly vánoční trhy, rozsvícení vánočního stromu a malými dětmi očekáváná mikulášská nadílka. Návštěvníci se mohli těšit z bohatého programu, kterému vévodil zpěv koled a vánoční příběhy,
hrané i čtené.

adventu je také komorní pěvecký sbor
ROSA, který potěšil přítomné posluchače
vánočními písněmi a koledami.
Vánoční strom opět zkrášlily ozdoby
dětí z Mateřské školy Havlíčkova.
O tom, že se akce podařila, svědčí i to, že
ještě dlouho po skončení oficiálního programu setrvala řada návštěvníků i v citelném chladu při rozmanitém občerstvení,
které nabízeli přítomní stánkaři.
Za pomoc při přípravě a realizaci akce
patří poděkování panu Sládkovi a Technickým službám, pracovníkům městského úřadu v čele s panem knihovníkem
a tajemníkem, příslušníkům Sboru dobrovolných hasičů a samozřejmě všem
l
účinkujícím. 
Kateřina Skutilová
vedoucí odboru Kancelář vedení města

Návštěvníkům zpříjemnilo společně strávený adventní čas vystoupení impozantní-

ho stočlenného dětského sboru Roztockých dětí. Tradičním účastníkem zahájení

Pozn. tajemníka MÚ:
Největší poděkování patří paní Skutilové,
protože tu káru organizace táhla nejdéle
a měla ji nejvíce naloženou.
J. Drda

Vánoce pro lidi i pro ptáky
Vánoce jsou svátky radosti – zkuste letos udělat radost i našim opeřeným přátelům a přitom si užít veselé tvoření s dětmi! Ptáci vaši pomoc ocení, obzvláště
pokud napadne sníh a ztíží se jim přístup k přirozené potravě.

Co třeba letos venku na zahradě nebo
v blízkém lese ozdobit stromeček pro ptáky
i jiná zvířata – fantazii se meze nekladou,

Zdobení stromu
Přišel advent a s ním tradiční
rozsvícení stromku na Tyršově
náměstí. Letos mají ozdoby
na svědomí děti z MŠ Havlíčkova.
Do tvoření v barvě fialovo-stříbrné se nadšeně zapojila všechna
oddělení,tedy dětičky 3–7leté.
Možná se na první pohled
stromek mohl někomu zdát moc
malý, hubený, křivý, ale pod
rukama dětí se proměnil v ten
nejkrásnější vánoční stromeček.
Všem přejeme krásný a poklidný
vánoční čas a předáváme štafetu
l
další školce. 
Kolektiv MŠ Havlíčkova
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děti určitě budou rády vyrábět řetězy z jeřabin, hlohyně, ptačího zobu, šípků či různých semínek. Pokud jste si v létě nasbírali
klásky obilí, budou se krásně vyjímat svázané do snopečků či střapců, velmi dekorativní ozdobou je i kukuřičný klas. Zavěsit lze
malá jablíčka, kterými uděláte radost především kosům, chutnat určitě budou i různé ořechy, které ptákům zajistí tukové zásoby, potřebné k přežití zimy. K tomu je ovšem
nejlepší lůj, který lze jen tak zavěsit, nebo
nařezat na čtverečky a zkombinovat s různými plody do netradičních vánočních ozdob a řetězů. Samozřejmě můžete zavěsit
i kupované lojové koule, nezapomeňte ovšem později vyzobané plastové síťky odstranit. Do spodních pater stromku pak můžete
zavěsit mrkve a další zeleninu, která potěší
zajíce nebo srnky. Pěkným adventním tvořením může být i vytváření krmítek – ozdob
ze šišek či květináčů, které naplníme rozehřátým lojem / ztuženým tukem smíchaným se semínky. Šikovní rodiče určitě

Mlynařík

zvládnou s dětmi vyrobit i klasická „domečkovitá“ krmítka nebo rovnou ptačí budky.
Ty vyvěste hned, protože už v zimě poslouží
jako úkryt před nepříznivým počasím.
Co do krmítek naopak určitě nedávat?
Rozhodně ne slané pečivo a ani zbytky
cukroví – cukr i sůl jim neudělají dobře.
Na krmítko nepatří žádné staré, plesnivé či
nahnilé zbytky potravin.
Veškeré potřebné návody k výrobě budek
i krmítek naleznete na stránkách České
společnosti ornitologické www.cso.cz, která se ochraně ptáků věnuje již devadesát let!
l

Lucie Hošková

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Adventní a vánoční zamyšlení
Začíná nejkouzelnější a mystické období
v roce. Všichni se na ně těšíme (alespoň
většina). Advent jako příprava na příchod
vzácného hosta Pána Ježíše Krista a Vánoce jako oslava jeho narození. V žádném
případě nejde o folklor, i když jsme to
z této události, která se přihodila před
2 tisíci lety, udělali. Evangelium, tj. radostná zpráva o narození, smrti a vzkříšení
Pána, podává ve zkratce vlastně celé jádro
křesťanské zvěsti. Svět nemůže zachránit
sebevětší lidský génius z vlastního rozhodnutí. Spasitele (Zachránce) poslal lidem
Bůh ve svém Synu Ježíši Kristu. Dal mu
prožít plný lidský život od narození. Narodilo se dítě, jeho jméno je Ježíš Spasitel.
Přichází Boží syn, který svou láskou zahřívá unavené, ztrápené a všelijak zklamané.
Drží nás za ruku a nenechává bloudit
ve stínu vlastní sebespokojenosti a nedostatečnosti. Temnota skončila, přátelé,
nebe se přiblížilo. Vzplála hvězda nad Betlémem a stále hoří a měla by hořet v našich
srdcích. Události z evangelia se odehrály
sice už dávno, ale pro nás to není minulost, nýbrž přítomnost. Kristus se rodí pro
každého z nás. A s ním i láska, pokoj, odpuštění a smíření. Advent nás může připravit. Začátek je v naší duši a v rodině.
Proto evangelium klade takový důraz

na rodinu! Vánoční idylu zvýrazňují dárky
pod stromečkem, což znamená, že nejsme
sami, opuštění, ale že na nás někdo myslí,
že nás má rád. Nezapomínejme, prosím,
v tento sváteční čas na naše blízké, ať už je
to životní partner, děti, rodiče, prarodiče,
sourozenci, přátelé a známí. Vzpomeňme
také na své blízké zesnulé. I to patří k adventnímu a vánočnímu rozjímání. Zpívejme koledy, navštěvujme se a společně radujme.
Přijměte také srdečné pozvání do Husova sboru na naše vánoční setkání:
V neděli 11. prosince od 15 hod. se koná
vánoční koncert, hosté: Daniela a Jan Valtovi – klavír, varhany a housle.
Na Štědrý den 24. 12. od 14 hod. – četba
příběhu o narození Pána Ježíše, koledy, jesličky, výstava, strom vánočních přání, občerstvení.
Hod Boží 25. 12. – bohoslužba v 9 hod.
Nový rok 1. 1. 2017 od 9 hod. – novoroční bohoslužba. 
l
Radostné a požehnané prožití Vánoc Vám
všem přeje

Jarmila Kučerová,

Poděkování všem,
kteří nám pomáhají sbírat víčka pro Tadeáše
Když se mě kamarádka v květnu roku
2014 zeptala: „Proč nezkusíte sbírat víčka?“
Netušila jsem, že se to takto rozjede. Nejsme
původem z Roztok a říkala jsem jí, že tu nikoho neznám, krom pár maminek z dětského
hřiště nebo školky, ale jak jsem zjistila,
obyvatelé Roztok jsou úžasní lidé.
Za rok 2015 jsme odvezli 830 kg víček. Letos
to je již 1126 kg. Nyní plánujeme poslední
svoz tohoto roku. Děkujeme a sbírejte dál…
Hodně lidí se mě ptá: „A kolik za to máte
peněz…?“ Je to 7 Kč za kg.
Tadeášovi z těchto prostředků pomůžete zafinancovat rehabilitační nebo hipoterapeutický
pobyt. Letos to byl pobyt s koníky ve Strážném, který se moc povedl a Táda si to užil.
Velice děkuji Základní škole v Roztokách,
mateřským školám v Roztokách, Domovu Alzheimer v Roztokách a jejich zaměstnancům,
všem, kteří víčka nosíte k paní Uvarovové
do Vlasového studia nebo do Nikisfashion
na náměstí, ale i těm, kteří víčka pověsí
na vrátka u našeho domu, paní Tomiškové,
Relax Studiu v Suchdole, Základní a mateřské
škole v Chotíkově. Snad jsem na nikoho nezapomněla – díky všem v Roztokách a blízkém
i vzdáleném okolí.
Děkuji Vám za to, že jste nás a hlavně Tádu
podpořili i na jiných akcích, pořádaných
v Roztokách. 
l

Tobiškovi

farářka Církve československé husitské
v Roztokách

BOHOSLUŽBY
BOHOSLUŽBY O
O VÁNOCÍCH
VÁNOCÍCH

201
201 6
6

ŘÍMSKOKATOLICKÁ
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
FARNOST

ROZTOKY – LEVÝ HRADEC – LIBČICE – TURSKO – ÚNĚTICE – NOUTONICE – BUDEČ
ROZTOKY – LEVÝ HRADEC – LIBČICE – TURSKO – ÚNĚTICE – NOUTONICE – BUDEČ

Štědrý den
Štědrý den
Sobota
24.12.
Sobota
24.12.
15:30 Roztoky
15:30 Štědrovečerní
Roztoky mše svatá

16:00 Štědrovečerní
Noutonice mše svatá
16:00 Štědrovečerní
Noutonice bohoslužba slova
20:00
20:00
24:00
24:00

Štědrovečerní bohoslužba slova

Tursko

Tursko
Štědrovečerní
mše svatá
Štědrovečerní mše svatá
Budeč

Budeč mše svatá
Půlnoční
Půlnoční mše svatá

24:00 Únětice
24:00 Půlnoční
Úněticemše svatá
Půlnoční mše svatá

Slavnost Narození Páně
Slavnost Narození Páně
Neděle
25.12.
Neděle
25.12.
8:30 Únětice
8:30 Únětice
8:30 Tursko
8:30 Tursko
10:15 Roztoky
10:15 Roztoky
15:00 Libčice
15:00 Libčice

www.farnostroztoky.cz
www.farnostroztoky.cz
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Svátek sv. Štěpána
Svátek sv. Štěpána
Pondělí
26.12.
Pondělí
26.12.
10:15 Levý Hradec
10:15 Levý Hradec
Čtvrtek
29.12.
Čtvrtek
29.12.
17:45 Únětice
17:45 Únětice
Svátek Svaté rodiny
Svátek Svaté rodiny
Pátek
30.12.
Pátek
30.12.
18:00 Roztoky
18:00 Roztoky
Poslední den občanského roku
Poslední den občanského roku
Sobota
31.12.
Sobota
Mše svatá a Te Deum 31.12.
s požehnáním
Mše svatá a Te Deum s požehnáním
16:00 Noutonice
16:00 Noutonice
18:00 Levý Hradec
18:00 Levý Hradec
Slavnost Matky Boží
Slavnost Matky Boží
Neděle
1. 1.
Neděle
1. 1.
8:30 Únětice
8:30 Únětice
8:30 Tursko
8:30 Tursko
10:15 Roztoky
10:15 Roztoky
17:30 Libčice
17:30 Libčice
19:00 Levý Hradec
19:00 Levý
Hradec
Adorace
Adorace

Středa
4. 1.
Středa
4. 1.
18:00 Roztoky
18:00 Roztoky
Slavnost Zjevení Páně
Slavnost Zjevení Páně
Čtvrtek
5. 1.
Čtvrtek
5. 1.
17:45 Únětice
17:45 Únětice
Pátek
6. 1.
Pátek
6. 1.
18:00 Roztoky
18:00 Roztoky
Slavnost Křtu Páně
Slavnost Křtu Páně
Sobota
7. 1.
Sobota
7. 1.
14:00 Levý Hradec
14:00 Levý Hradec
16:00 Noutonice
16:00 Noutonice
Neděle
8. 1.
Neděle
8. 1.
8:30 Únětice
8:30 Únětice
8:30 Tursko
8:30 Tursko
10:15 Roztoky
10:15 Roztoky
17:30 Libčice
17:30 Libčice

„SCHOVANKY u jesliček“
„SCHOVANKY
u jesliček“
Pondělí 26. 12. 18:00
Pondělí 26. 12. 18:00
kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Bartoloměje
Libčice
Libčice

www.peplum.cz
www.peplum.cz
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Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.
Roztoky, Zámek 1,
tel. 233 029 011,
e-mail: muzeum@muzeum-roztoky.cz
Není-li uvedeno jinak, otevřeno
celoročně: st–ne 10–18 hod.
O vánočních svátcích:
24. 12. (so) – zavřeno, 25. (ne) + 26. 12.
(po) 10–16 hod., 31. 12. (so) 10–15 hod.,
1. 1. 2017 (ne) 10–16 hod.
V návštěvní době je otevřena kavárnička
„Pro Vás“.
Knihovna muzea otevřena:
st 8.00–12.00 a 12.30–16.30 hod.
Vstupné:
Výstavy, Zámek – základní 50 Kč, snížené
30 Kč, rodinné (2 dospělí + max. 4 děti)
130 Kč

VÝSTAVY:

STÁLÉ EXPOZICE:

AKCE:

Rudolf Kocourek představuje část své životní sbírky modelů 1/43: Ferrari, Ford
Mustang, Jaguar, Harley Davidson … Velká výstavní síň
n do

19. února 2017: HISTORICKÉ VÁNOČNÍ OZDOBY – tentokrát ze sbírky
Věry Dvořáčkové (viz foto)… Malá výstavní síň
… z výstavy Historické vánoční ozdoby
n 6. 12. 2016 – 26. 3. 2017: MARIE FISCHEROVÁ-KVĚCHOVÁ známá i neznámá… – tvorba české malířky, ilustrátorky
a oděvní návrhářky … Galerie/Kabinet

n Jak

se jezdilo do Roztok na letní byt /
Život v letovisku. Prostřednictvím vilových interiérů poznáme životní styl „lufťáků“ druhé poloviny 19. století, a to včetně
prezentované dobové módy.

‘

INZERCE

n 16.

a 17. 12. Adventní díLenky od Lenky
16. prosince:
9.00–12.00 pro školy a skupiny;
14.00–17.00 pro veřejnost
17. prosince:
9.00–17.00 pro všechny

‘

Zámek:
n Jak bydlel a úřadoval pan správce /
Vrchnostenská správa panství. Nahlédněte, jak a kde bydlel a pracoval vrchnostenský úředník Lichtenštejnského panství
na konci 18. století.

n do 15. ledna 2017: MALÁ VELKÁ AUTA –

ˇ
VANOCNI
Historické

OZDOBY
ˇ Dvoráckové
ˇ ˇ
ze sbírky Very

MARIE

FISCHEROVÁ
KVĚCHOVÁ

25. 11. 2016 / 19. 2. 2017
ˇ
ˇ
Stredoceské
muzeum v Roztokách u Prahy

známá i neznámá...

9. 12. 2016 – 26. 3. 2017

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
www.muzeum-roztoky.cz
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n Výroba

z kukuřičného šustí – Vánoční
anděl
n Výroba z korálků – Vánoční ozdoby z babiččiny krabičky
n Výroba originálního šperku – Anděl
Strážný CHARLOTTE DE PARIS (viz foto)
Určeno pro školy i jednotlivce.
Podrobnosti na webu a fb muzea

Nutná rezervace předem na: Lenka Frajerová; studiolines@studiolines.cz nebo
tel. 608 956 450
Změna programu vyhrazena.
Více informací na
www.muzeum-roztoky.cz 

Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy, p. o., přeje všem
svým návštěvníkům a čtenářům Odrazu
pohodové Vánoce a šťastný nový rok plný
kulturních zážitků.
Těšíme se s Vámi na viděnou při akcích,
l
které přinese rok 2017!

l

Vaše muzeum

Marcela Uhlíková

Vroucí slovo a krásné tóny zněly zámkem

Jsme tu s Vámi, jste tu s námi

V první adventní den přivezl Václav Pavlík do Roztok verše Jana Skácela,
Miloslava Bureše a Jakuba Demla. Zejména ale člověka, jehož veršům někteří
současníci vyčítali nedostatek básnické líbivosti, který nicméně proslul jako
jazykový experimentátor a autor nezapomenutelné básnické sbírky Naše paní
Božena Němcová. Ano, čtvrtým umělcem, jehož dílo Václav Pavlík, Eva Hadravová a Rudolf Kvíz představili roztockému publiku, byl František Halas.

foto: Stanislav Boloňský

Už aby bylo po tom pekelcování místy kam
nepatřím. Ať svítí světla milovaných chalup, ne jako bóje v dálce, ale betlémsky radostně a vytrvale. Všechny cesty vedou
do Kunštátu, do Zboňku a do Rozseče.
Hraničniky zarazilo dětství. Toho skřípání
kol na cestách křižujících se v mém srdci!
Ať si jen země letí do prázdna, ať si jen
letí, jen když zbude jistota jednoho místa,
místa posledního, místa jen pro hrob. Chci
ho mít tam, jen tam u nás. Kdyby mi jen
oči pro pláč zbyly, já se tam vrátím, já se
i poslepu vrátím.
Verše v próze nazvané příznačně Já se
tam vrátím napsal Halas v roce 1939. Jsou
výmluvné a bolestně zapadají do soumraku
Československé republiky. Oslovují nás ale
i dnes, v neklidném a rozbouřeném světě.
Komponovaný
pořad
doprovodila
houslová virtuoska Pavla Tesařová, klavírního doprovodu se bravurně ujala Alena

Tesařová-Grillová. Hudba Bedřicha Smetany, Josefa Suka a Bohuslava Martinů atmosféru navozenou mistry slova umocnila.
Výběr nemohl být zdařilejší!
Historický sál zámku byl solidně zaplněn
auditoriem, které je Vendovi Pavlíkovi a jeho
přátelům s krásným hlasem věrné a které si
na jeho komorní pořady vždy najde čas.
Díky jim za ně – a těšíme se na další.  l
Tomáš Novotný

Roztoč se v kultuře

Ohlédnutí za Svátkem světel

26. listopadu
Letošní podzimní slavnost osvětlila krajinu
okolo Řivnáče. Téma svátku – světlo v dlani, se promítlo do pohybového vystoupení
u malých stolečků podél trasy, poblikávajících světélek rozmístěných po okolních
stromech a cesta pomyslně vrcholila odevzdáním svého opatrovaného světla v dlani

Milí Roztočtí,
jistě jste zaznamenali, že jsme mezi
Vámi, jen možná nevíte, že už je
tomu 8 let.

do hvězdného nebe. Do přípravy se letos
zapojili i mladí umělci ze spřátelené slovinské organizace Cirkokrog.
Děkujeme všem organizátorům, kteří se
na svátku podíleli, za další ročník, jenž
do temné krajiny vnesl trochu světla.

Živé jesličky

23. prosince
Přijměte pozvání na cestu do Betléma. Den
před Štědrým dnem se sejdeme a společně budeme vyhlížet hvězdu a anděly, kteří nás dovedou k narozenému Ježíškovi. Přijďte se naladit
na vánoční atmosféru, zazpívat si koledy a odnést si ve svých lucerničkách betlémské světlo.
Zvěstování začne v 17.00 na dvorku ateliéru
Roztoč v Jungmannově ulici za knihovnou.  l

Jsme vokální sbor Marika Singers.
V Roztokách sbor koncertoval už
mnohokrát a vždy s velkým úspěchem.
Máme mezi Vámi své fanoušky a velmi
si jich ceníme. Chceme o sobě dát vědět, dát Vám vědět o naší práci, o snaze být stále lepší, o tom, že Roztoky
reprezentujeme nejen u nás v Čechách,
ale i v zahraničí, a to rozhodně ne
poprvé.
Na turné jsme v létě tohoto roku vyjeli
do německého Porýní, do krajiny vinic,
hradů a zámků, do kraje Wágnera
a Heineho Lorelei. V téhle malebné
části Německa jsme odzpívali, upřímně
a hrdě řečeno, s velkým úspěchem
a aplausem pět koncertů. Na výletní
lodi po Rýnu, v několika kostelích
i v divadle. Přinesli jsme našim německým posluchačům mnoho radosti
a oni nám ji vrchovatě vrátili svým
potleskem. Pozvání na příští rok nás
velmi potěšilo.
Pro Vás, milí Roztočtí, jsme naplánovali
adventní koncert 3. 12. v hotelu Academic.
Až vyjde tento Odraz, už bude po koncertě, ale doufáme, že tyto řádky
budete číst se vzpomínkou na krásnou
hudbu a na radost, kterou Vám přinesl.
Náš repertoár je stále bohatší a je
za ním schována hromada práce, mnoho hodin zkoušek, mnoho snahy nás
všech v čele s „naší“ Marikou.
V repertoáru máme mnoho písní,
„italskou operu“, svahilskou modlitbu
s úžasnou dynamikou, písně světské
i duchovní, rockovou i popovou klasiku
v zajímavých aranžmá. Temperamentní
tóny navíc doprovází tanec profesionální a krásné tanečnice.
Koncertů chystáme v čase adventním
i po něm více. Pokud se Vám nepodařilo poslechnout si nás v Roztokách, rádi
Vás uvidíme na jiném našem koncertě,
všechny je najdete na www.marikasingers.cz.
Těšíme se na Vás. 

l

Marika Singers

Kateřina Korychová

PROSINEC 2016
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Ateliér JoE

Vánoční mini design market v centru Roztok

Srdečně Vás zveme na odpolední vánoční
mini design market do Ateliéru JoE
v centru Roztok v sobotu 17. prosince
od 13 do 18 hodin.
Přijďte si nakoupit drobné a jedinečné dárky: dětské originální novoročenky, vánoční pohlednice, anděly, keramiku pálenou
dřevem, porcelánové hrnky a brože, obrazy, dětské knížky, vystřihovánky, ilustrace,
hračky, cukrovinky.

Autoři: nejmladší děti a studenti Ateliéru
JoE spolu s Irenou Hirai, Radkou Linhartovou, Sybille Proksch, Shino, Andreou
Tachezy, Marií Dominigue Unkel, Petrem
Hůzou, Davidem Ramdanem a Ladou
Krupkovou Křesadlovou.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám
radostné Vánoce a šťastný nový rok 2017.
Ateliér JoE, Tyršovo náměstí 1731/9
l
(vchod z Nerudovy ulice), Roztoky 
Lada Krupková Křesadlová

Porcelánové brože, Petr Hůza

Porcelán, David Ramdan

Krajina, Vojtěch Tošner, student Ateliéru JoE

Kompozice, Sybille Proksch

Zima, Soňa Packová, studentka Ateliéru JoE

Hrnky, Petr Hůza
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM – PROSINEC–LEDEN
29. 7. – 15. 1.
2017

Malá a velká auta – výstava ze sbírky Rudolfa Kocourka.

Středočeské muzeum Roztoky

25. 11. – 19. 2.
2017

Historické vánoční ozdoby – výstava ze sbírky Věry Dvořáčkové.

Středočeské muzeum Roztoky

9. 12. – 26. 3.
2017

Marie Fischerová-Kvěchová – tvorba české malířky, ilustrátorky, oděvní návrhářky.

Středočeské muzeum Roztoky,
Galerie/Kabinet

Pá 16. 12.

Tajný život mazlíčků. Od: 15.00, 17.00 hod. Učitelka. Od: 19.00 hod.

CVA, kino Velké Přílepy

So 17. 12.

Vánoční koncert, koledy a vánoční recepty na jídla z celého světa. Vstupné 100 Kč.
Od: 18.00 hod.

CVA, kino Velké Přílepy

So 17. 12.

Dětská akce s klauny – rezervace na tel. 603 112 233 Od: 14.00 hod.

Perfect café, Lidická 2240, naproti Tescu

Ne 18. 12

Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční – symfonický orchestr ČVUT, komorní smíšený
pěvecký sbor ROSA, pěvecký sbor ČVUT. Od: 17.00 hod.

Multifunkční sál ZŠ Roztoky

Ne 18. 12.

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

Divadélko Kvítko, předsálí Sokol,
Tyršovo nám., Roztoky

St 21. 12.

Předvánoční koncert – komorní smíšený pěvecký sbor ROSA. Od: 19.00 hod.

České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1

Pá 23. 12.

Živé jesličky – tradiční vánoční setkání s hudbou a obrazy pro všechny, kteří se chtějí v předvečer Štědrého dne setkat a potěšit. Více na www.roztoc.cz Od: 17.00 hod.

Ateliér Roztoč, Jungmannova, Roztoky

So 24. 12.

Čtení vánočního příběhu o narození Pána Ježíše Krista, koledy, jesličky, občerstvení.
Od: 14.00 hod.

Husův sbor, Jeronýmova 515, Roztoky

Ne 25. 12.

Hod Boží vánoční – bohoslužba. Od: 9.00 hod.

Husův sbor, Jeronýmova 515, Roztoky

Ne 1. 1.

Slavnostní novoroční bohoslužba. Od: 9.00 hod.

Husův sbor, Jeronýmova 515, Roztoky

So 7. 1.

Tříkrálová Okoř – 49. ročník novoročního pochodu. Od: 7.30 – 9.00 hod.

Setkání u staré školy ve Vokovicích-Veleslavíně

So 7. 1.

Kitchen lito – domácí litografie, počet míst omezen, rezervujte si místo,
více info na www.roztoc.cz

Ateliér Roztoč, Puchmajerova 1555,
Roztoky

Čt 12. 1.

Krása a ošklivost – seminář. Od: 10.00–12.00 hod.

Městská knihovna, Roztoky

So 28. 1.

Divadelní komedie Policie Las Maňas. Vstupné 100 Kč. Od: 17.00 hod.

ZŠ Roztoky, tělocvična, multifunkční sál

So 28. 1.

8. skautský ples. Předprodej Dary přírody, Tyršovo nám. Od: 19.00 hod.

ZŠ Roztoky Žalov, tělocvična

24. – 25. 2. 2017

Masopust 2017 – tradičně netradiční lidová slavnost. Více na www.roztoc.cz

bude upřesněno
INZERCE

PROSINEC 2016

23

KULTURA

Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih,
zakoupených do městské knihovny během
měsíce listopadu 2016.

Nesworthy, L., Sagar, A.: Rebel power!: Star
warsrebels (anglicky)
NAUČNÁ

BELETRIE

Abbott,R.: Zabij mě znovu
Černá, J.: Eliška Přemyslovna: matka Otce
vlasti
Di Fulvio, L.: Dítě, které v noci našlo slunce
Keleová-Vasilková, T.: Rozbité štěstí
Pekárková, I.: Postřehy z Londonistánu
Taylor P.: Doktore, to se teda povedlo!
DETEKTIVKY

Bolton, S. J.: Obětina
Horská, B. M.:Rukavičky smrti
Khoury, R.: Koncová hra
PRO DĚTI

Kosková Třísková, L.: Ondráškova abeceda
Lebeda, J.: Zlatá kniha pohádek skřítka Medovníčka

Kujan, R.: Běhej, dokud můžeš
Šimánek, L.: Cestování je můj život: na plachetnicích tichomořím a na člunech divočinou severní Kanady
V PROSINCI BUDE:

12. Petr Nohel – Karel I. – poslední
český král, diplomat, světec, manžel.
(18.30) zapomenutý český král a rakouský
císař, přednáška v rámci stého výročí nástupu na trůn blahoslaveného Karla.
n 7. 12. Hravé čtení s Adélou (16.15 až
17.15, vstup zdarma)
n 10. 12. Deskové hry (15.00), přijďte si
zahrát deskovky s Bárou Bouchalovou.
n 13. 12. Mandaly s Luckou Vranou – naučíme se vyrábět mandaly (17.00, příspěvek
na materiál dobrovolný – doporučený 50 Kč)
n 6.

12. Smích v Roztocké knihohohohovně – David Zahhahahradník.
Kapacita je maximálně 12 lidiček. Vstupné dobrovolné, AVŠAK pro rezervaci je
třeba zaplatit zálohu 200 Kč na účet
1520777133/0800 (do zprávy pro příjemce
uveďte své jméno) nebo v knihovně. Preferuji ekonomii DAR za DAR, takže pokud
vám částka přijde vysoká, nebo naopak
příliš nízká za to, co vám celý večer přinese, máte možnost si své penízky na místě
vzít v hotovosti zpět, anebo darovat navíc,
kolik uznáte za vhodné.
n 14.

Od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017 bude
knihovna uzavřena.
Informace o programu a mnoho dalšího
můžete zjistit osobně v knihovně, na plakátovacích plochách města či na webu
knihovna.roztoky.cz. 
l

Za městskou knihovnu

Mgr. Michal Špaček
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Školní okénko
Vážení rodiče,
přestaňte prosím na chvíli pospíchat za nákupy, uklízet či péci cukroví a podívejte se
v tomto adventním čase na zde prezentovaných pár zajímavých akcí či činností
v kroužcích,které byste mohli svým dětem
v příštím školním roce doporučit. Je to například slibně se rozvíjející spolupráce se
školou v Německu, kde se přirozenou cestou zdokonaluje německý jazyk, který je
povinný od sedmé třídy, pokud si ho tedy
zvolíte. Od letoška nabízíme i zcela nový
kroužek vyloženě jen pro šikovná, tvořivá
děvčata – Dcérky. Naše škola podporuje
i sport, takže se jako reprezentační mužstvo
školy mohou žáci zapojit do různých soutěží ve florbalu, fotbalu, volejbale, atletice aj.
Od září již naše škola vybojovala několik
„sportovních“ pohárů a cen. Doufáme, že
úspěchy budou pokračovat i na poli učení,
a proto všem dětem naší školy přejeme
krásné odpočinkové a úžasné Vánoce, aby
načerpaly síly a mohly se v lednu úspěšně
zakousnout do výuky. Vám všem ostatním
přeji o vánočních svátcích za celý pedagogický sbor hodně radosti a pohody.
Věra Zelenková

Pasovská škola u nás

Návštěva studentů a učitelů z pasovské školy sv. Nikolase se uskutečnila ve dnech 10.
až 11. listopadu. Dvacet pět žáků osmých
a devátých tříd a čtyři učitelky byli z návštěvy Roztok nadšení. Celou dobu jejich pobytu je provázely naše děti z osmých a devátých tříd a samozřejmě i obě učitelky
němčiny. Vyrazili jsme všichni do Prahy
na bowling i na procházku po Roztokách.
Byli jsme v kostele sv. Klimenta, kde nás
Marcel Ramdan provedl a plynulou němčinou přiblížil dětem dávnou historii. Sklidil
velký obdiv.
Studenti z Pasova se na návštěvu u nás
připravili, nachystali si prezentaci o Praze
a Pasově, doprovodili ji obrázky, předvedli
všechno našim studentům a pedagogům.
Naše děti z osmých a devátých tříd si
na oplátku připravily prezentaci o naší škole a Roztokách, kterou zase odprezentovaly
německým dětem. Německé studenty a pedagožky jsme provedly po škole, moc se
jim líbila a paní učitelky čerpaly nápady,
fotily, ptaly se, ptaly jsme se i my jako učitelky jazyků, srovnávaly jsme co, kdo, jak…
Paní ředitelka Janoušková delegaci mile
uvítala a rozdala všem drobné dárečky. My,
pedagožky, jsme dávaly hlavy dohromady,
abychom vymyslely projekty, které by mohly v budoucnu obě školy spojit. A budeme
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v tom pokračovat i nadále. Věříme, že se
shledáme na jaře v Pasově.

Jen jsme cestou sušili pláštěnky a těšili se
na oběd. Byl to krásný podzimní výlet.

Trénink tenisu ve 4. C

Dcérky

Petra Zwinz a Jana Hodurová

Dnes (1. 11.) jsme byli na tréninku stolního tenisu. Připravil ho pro nás pan Lukáš.
To je Lukáše táta. Moc mě to bavilo. O stolním tenisu jsem se dozvěděla mnohem
více, než jsem věděla. A trošku jsem se
v něm zlepšila. Můj bratr chodí na stolní
tenis se svými kamarády. Asi jsem to
po něm trochu zdědila. Děkujeme panu
Lukášovi – trenérovi stolního tenisu, že se
nám věnoval a vše vysvětlil. Bylo to fajn.
Anna Hártelová, 4. C

Výlet na Budeč

Sešli jsme se ráno před školou a vyrazili
společně na autobus. Cesta do Noutonic
byla pro některé první jízdou tímto směrem, a tak obdivovali malebnost některých
míst v krajině. Vyhlíželi jsme Fandu a Miri,
kteří přistupovali ve Velkých Přílepech.
Venku se mezitím zatáhlo, a když jsme vystupovali z autobusu, padaly první kapky.
Před námi bylo pět kilometrů, ale brzy jsme
se schovali v lese a cesta rychle ubíhala.
Zvládli jsme ji nad očekávání snadno, jen
poslední stoupání nám trochu vzalo dech.
Těsně před hradištěm se ozval klapot kopyt.
Nebyl to sám kníže Spytihněv či kněžic
Václav, ale paní Málková z Trněného
Újezda. Kůň se jí trochu plašil, asi nikdy
neviděl tolik dětí pohromadě. Posadili jsme
se na louce a svačili. Po svačině za námi ještě přijela Nikolka s maminkou a bráškou
a začali jsme prozkoumávat hradiště. Nejprve proběhl úvodní výklad k historii tohoto památného místa, mluvili jsme o hradišti a jeho funkcích, o opevnění, o stavbách
zde stojících, o předmětech zde nalezených
archeology. Také jsme pracovali s obrazovými materiály a mapkami. Poté jsme si
připomněli příběh knížete Bořivoje a jeho
blízkých. Pak následovala komentovaná
prohlídka rotundy, a na závěr velká hra.
Družiny hledaly úkoly a plnily je až do posledního okamžiku. Pak ale bylo třeba zčerstva vyrazit, vlak tu totiž projíždí jednou
za dvě hodiny. Stihli jsme ho, dokonce jsme
na nádraží doběhli dříve, než se rozpršelo.
Přišel opravdu hrozivý liják, při přestupu
v Kralupech nebylo vidět na krok a nebylo
slyšet vlastního slova, jak proudy vody narážely do stříšky nad nástupištěm. Přemýšleli jsme celou cestu, jak to dopadne, až budeme v Roztokách vystupovat, ale světe, div
se, mraky se roztáhly a obloha se vyjasnila.

4. A a 5. D

Již od počátku října se scházejí roztocké
dcérky. Myšlenka mít svůj holčičí kroužek
nás napadla již v létě při chůzi bosky někde
na cestě mezi Karlštejnem a Jánem a pronásledovala nás neodbytně, hlavně když se
v Losinách na táboře chlapci věnovali svým
chlapeckým zálibám, fotbalu a tak podobně. A tak vznikly Dcérky. Naplánovaly jsme
schůzky, naplánovaly jsme šití, vyšívání, vaření, pečení, pletení a další spoustu prací,
které nás zajímají. A konečně jsme se sešly
v požadovaném minimálním počtu. Nejprve jsme se s Eliškou inspirovaly rostlinnými
motivy a odlévaly přírodniny do sádry.
Na další schůzce jsme se věnovaly tradičním lidovým krojům Čech a především
Moravy, snažily se odlišit často velmi drobné rozdíly uvnitř malého regionu, porovnávaly vzory a hledaly jejich původ v okolním
prostředí, obdivovaly různé složité způsoby
vázání šátků. Tvořily jsme také vlastní vzory a motivy i svůj vlastní návrh na panenku,
kterou budeme společně šít. Zatím jsme jí
alespoň upletly vlasy. Po setkání těsně před
podzimními prázdninami má každá z nás
panenku již sešitou a vycpanou. V následujících týdnech nás čeká šití šatů a doplňků,
inspirovaných lidovým krojem, na které se
všechny těšíme, a dále tradiční zvyky a obyčeje spojené se svátkem sv. Martina.
Dcérky a J. Ramdanová

Autorské čtení

Čeština ve škole není jenom o pravopisu
a doplňovacích cvičeních, ale také o vlastních nápadech a prožitcích, které je třeba
uspořádat do vět a přenést na papír. Výzvou
pro 4. A bylo téma Souznění – v rámci festivalu Očima generací, které zpracovali literárně a výtvarně. Ono totiž není až tak jednoduché něco napsat a ještě to veřejně, před
svými rodiči, sourozenci, kamarády, ale i cizími lidmi, přečíst. Své první literární
příspěvky N. Šmerdové, R. Tučkové,  ➔
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M. Jakobové, K. Humplové a J. Kubánka se
všem moc líbily a první literární krůčky určitě posílí další sebevědomí mladých literátů.
R.Tučková

Družina a pejsci

Školní družina ve spolupráci s kynologickou organizací Praha-Suchdol uspořádala
pro děti ukázku výcviku psů. Sešli jsme se
3. 11. na žalovském hřišti. Psovodi dětem
ukázali nejen, co se pes má naučit, aby byl
ovladatelný, ale i to, jak to mohou děti samy

doma naučit své pejsky. Vysvětlili jsme si, že
nejlepší motivací pro každého psa je pochvala, odměna a hra s jeho pánem. Australský ovčák Bali předvedl mnoho her a zábavných cviků, kterými se pes i jeho pán
mohou bavit, hovawart Caspian zase aport
přes překážku a správný způsob míjení psa
a chodce. Program vyvrcholil ukázkou
obranného zákroku psa vůči útočníkovi.
Přes chladné počasí děti bedlivě sledovaly
celý program, a pokud můžeme soudit z jejich ohlasů a následného množství štěkání

a vrčení v našich odděleních, akce se jim
velmi líbila.

Za vychovatelky ŠD Daniela Rajmonová

2. D v akci

Naše třída 2. D ze ZŠ Roztoky jela na laser
game v Holešovicích. Bylo to v úterý po škole 22. 11. Byla tam tma a běhali jsme a stříleli. Také se sbíraly štíty. Ema našla všechny
tři štíty. Bylo to super. Jeďte se tam podívat.
Děkuji naší paní učitelce, že nás tam vzala.l

Vašík Valo, 2. D

Konec roku 2016 v centru Lexik
První pololetí končí sice až v lednu, ale Vánoce klepou na dveře, a proto nabízíme možnost dárkových poukázek pod stromeček, které jako každý rok vyrobíme na míru dle přání a zaměření (jazykové i další kurzy, kurz chůvy atd.).

Cizí jazyky, příprava
na přijímací zkoušky
Začátečníci, mírně, středně až pokročilí –
jazykové kurzy doběhnou do konce ledna
a pak plynně navážou v druhé části školního roku 2016/17. Do kurzů lze přistoupit kdykoli během roku, podle rozřazovacích testů či požadavků studenta. Pro ty,
kteří chtějí postupovat individuálně, lze
domluvit jazyk, doučování dle osobní dohody.
Nově máme v nabídce i přípravu na přijímací zkoušky na střední školy z matematiky pro žáky 9. tříd. Přípravka na osmiletá
gymnázia běží již ve čtvrtečních i v pátečních hodinách až do konání zkoušek.

Profesionální chůvy

I letos v prosinci proběhnou zkoušky pro
profesní chůvy studentů, kteří absolvovali
přípravný kurz od července tohoto roku.Držíme všem palce, protože zkouška je poměrně náročná, a tak bohužel v minulých letech
byly i slzy neúspěchu. Přesto většina absolventů již využívá této pěkné a užitečné rekvalifikace a pracují v jeslích, školkách, mají svoji vlastní dětskou skupinu či hlídají děti
v rodině. Na kurzy ale chodí i maminky, tatínkové, babičky, kteří se chtějí dozvědět více
o psychologii, první pomoci, výživě či výchově a zdravém rozvoji dítěte od jeho narození.
Počátkem roku 2017 otevřeme několik
dalších běhů přípravného kurzu na tyto
zkoušky. Zájemci o splnění kvalifikace

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, hlaste se již nyní.
Jak jsem předeslala a abych byla genderová, tak podotýkám, že kurzů i zkoušek se
zúčastňují také muži, byť rekvalifikace se
jmenuje „Chůva….“, a proto vřele zveme i je.
Na téma označení této profese proběhlo
i dotazníkové šetření na Ministerstvu práce
a sociálních věcí, které uděluje pro tuto rekvalifikační státní zkoušku akreditaci. Z šetření vyplynulo, že název je sice genderově
nekorektní, ale je těžké najít vhodný ekvivalent. Většina respondentů z řad autorizovaných osob tedy uvedla, že i když není název
vhodný, nemá odpovídající návrh na změnu
a měnit vžitý název nepovažují za vhodné.
V případě jakýchkoli dotazů pište na
info@lexik.cz nebo volejte na 739 035 000.
Za celý kolektiv Lexiku Vám přeje klidné
a příjemné Vánoce a šťastný nový rok 2017l
Mgr. Lenka Červenková

Pedagogicko-psychologická poradna v Roztokách
PPP Lexik – Jsme velmi rádi, že se vedení naší poradny
od září tohoto roku ujala vynikající a známá psycholožka
paní PhDr. Václava Masáková, která byla spoluzakladatelkou
a mnohaletou ředitelkou Pedagogicko-psychologické poradny
pro Prahu 1, 2, a 4. Její odborné znalosti a zkušenosti budou
jistě velkým přínosem především pro naše klienty.
S příchodem nové legislativy, která je platná od tohoto září, jsme i my v poradně
museli změnit způsob práce tak, aby
všechny naše postupy i doporučení odpovídaly platným předpisům. Během září
jsme proto přijímali klienty jen minimálně
a většinu svého času jsme věnovali studiu
nového zákona, vyhlášek a metodik. Proto
se omlouváme všem klientům, že se nám
tento podzim mírně prodloužily objednávací lhůty.
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Zpočátku rozbouřená situace ve školním poradenství se ale již pomalu uklidňuje a my
věříme, že nově utvářený systém nám pomůže lépe podporovat děti, rodiče i školy na cestě vzdělávacím procesem. Pozitivním prvkem inkluzivního přístupu je například
snaha o posílení vzájemné spolupráce mezi
rodiči, školou a poradnou. To je pro děti, žáky
a studenty dobrá zpráva, protože naše společné snažení by jim mělo ještě lépe pomáhat
předcházet nebo řešit případné nesnáze.

V současné době se v roztocké poradně,
mimo běžná vyšetření, dostávají do centra
pozornosti naše nejmenší děti. Předškoláci se už jistě ve školkách pomalu připravují na přechod do základních škol. Je to pro
ně důležité období. Mnoho rodičů váhá,
jestli je jejich potomek na školu dostatečně
připravený a zralý. Proto budeme školkám
jako už tradičně od počátku nového roku
nabízet depistážní vyšetření, jejichž výsledky by rodičům měly v rozhodování
pomoci.
Přejeme vám všem hezký advent a klidné sváteční dny a těšíme se na další společnou práci v novém roce. 
l
Za tým PPP Lexik

Mgr. Kateřina Choudhary Palajová

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Naše zvířátková školička Pohádka
Nový školní rok začal a my po prázdninách vítáme malinké, nové i současné dětičky. O prázdninách bylo otevřeno každý
den a děti si u nás užívaly léta, jak to jen
šlo. V září se nám narodilo 7 nových králíčků, tak se o ně denně staráme a krmíme
je. Počet pohádkových zvířátek tak stoupl
na 23. Každý týden se s dětmi soustředíme
na jedno téma (lesní zvířátka, doprava, oblékání, bezpečnost…). Denně si užíváme
2krát pobyt venku, buď formou procházky,
nebo využíváme naší rozlehlé zahrady
s hřištěm téměř v lese, kde se můžeme
v létě koupat a v zimě sáňkovat. Jednou
za měsíc si mohou rodiče nejen školkových dětí odpočinout a svěřit nám svoje
ratolesti na páteční tematické přespání, až
do sobotního oběda. Přespání se stává čím
dál oblíbenější – v říjnu s karnevalem,
v listopadu s lampionovým průvodem
a v prosinci s mikulášskou. Pořádáme výtvarné dílničky, canesterapii, angličtinku,
tanečky i zpívání a hraní na hudební nástroje. Na výlety chodíme i o státních svátcích, chápeme, že někdo z rodičů musí
do práce i v tyto dny. Ve školičce jsou děti
v přímém kontaktu s různými zvířátky, učí

se o ně starat a moc je to baví. Zvířátka jsou
naučená, řádně očkovaná a zvyklá na děti.
Někdy je bereme i na výlet. Tradičně navštěvujeme výstavy a areál Zámečku, hrad
Okoř a byli jsme i v ZOO v Praze. V dohledné době plánujeme tyto akce, kterých
se můžete zúčastnit: sobota 17. 12. 2016,
10.00–16.00 hod. – výtvarná dílnička s výrobou vánočních ozdob, hernička, hřiště,
sáňkování – cena 300 Kč. Pátek 6. 1. 2017
– přespání ve školce (18.00 hod. pátek –
11.30 hod. sobota), večer pyžamová párty,
sobota dopoledne – pohádková cesta
s úkoly, cena 500 Kč. Sobota 21. 1. 2017,
10.00–16.00 hod. – velký výlet za zvířátky,
postaráme se a pohladíme si školková zvířátka a potom se vydáme s krmením
za těmi lesními, cena 300 Kč.
Rezervace na všechny akce je nutná. Pořád ještě máme volná místa, neváhejte se
přijít po předchozí domluvě podívat a pohladit si zvířátka.
Otevřeno máme od 7.00 hod. do 18.00 hod.
www.detskyklubpohadka.cz
Jana Buštová, tel. 777 977 244


ROZTOCKÉ MATEŘSKÉ
CENTRUM
Rok v MC Rožálek
Tak jak se střídají roční období a kalendář nabízí tradiční, obnovené či nové
svátky, tak se mění i náplň kroužků
v mateřském centru Rožálek. V úterních
výtvarkách pro nejmenší se tak po podzimní tvorbě z barevných listů děti
dočkaly například vyrábění čertíků i vánočních svícnů. Tematická setkání nabízí
i pondělní herna s prvky Montessori
pedagogiky. Také nepravidelná tvoření
ve Výtvarné laboratoři plánujeme dle
ročních období. Na podzim jsme vyřezávali oblíbené dýně, v prosinci plánujeme
zdobení perníkových stromečků.
Po Novém roce bychom vám opět rádi
nabídli staronové kroužky: Angličtinu
pro dospělé, Jógu pro maminky s dětmi
a Jógu pro děti vhodnou od 4 let až
po děti školou povinné.
Celý harmonogram kroužků naleznete
na www.rozalek.cz a sledovat nás můžete také na Facebooku.
Tým MC Rožálek vám přeje klidné
vánoční svátky a příjemný vstup do nového roku! 
l

Mgr. Eva Tluková

l

Jana Suchopárková
INZERCE

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

PODKLADY PRO DALŠÍ
ZPRACOVÁNÍ:
n Dodání loga
a) v křivkách Adobe Illustrator
a PDF (texty převést do křivek
nebo přiložit fonty, barvy CMYK)

Rýznerova 1181/4
Praha 6 – Suchdol
www.ptacata.info
e-mail: ptacata@post.cz
Tel: 724 587 747

b) v rastru TIFF a JPEG rozlišení
600 dpi (barvy CMYK).
Při nedodržení barevnosti
CMYK neručíme za správnou
barevnost loga.
Barvy nesmí klesnout pod 5 %
jednotlivého CMYK.

n

INZERCE 1/3
58 x 262 mm

b) kvalitní fotografie (maximální použití je do 100 % velikosti
fotografie)

INZERCE 1/4
90 x 129 mm

INZERCE 1/2

 odání obrázků
D
a) ve formátu EPS, TIFF a JPEG
v rozlišení min. 300 dpi,
barvy CMYK (min. velikost
u barevné fotografie JPEG
je 315 kB a u TIFF 1,3 MB)

185 x 84 mm

INZERCE 1/2
90 x 262 mm

INZERCE 1/4
185 x 62 mm

n

INZERCE 1/1

INZERCE 1/1

185 x 262 mm
(zrcadlo)

210 x 297 mm
(+ 5 mm na spad)

Co školička nabízí:
•
•
•
•
•
•
•

hlídání dětí od 1 – 5 let
dopolední – odpolední – celodenní docházka
příjemné prostředí v rodinném domě se zahradou
individuální přístup
každodenní vycházky po lese
možnost skupinového plavání
maximálně 10 dětí ve školce

INZERCE 1/3

U nás se vaše děti budou cítit jako doma

185 x 129 mm

PROSINEC 2016
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Mladý roztocký talent v sedle
Málokdo asi tuší, že v Roztokách máme malou úspěšnou
jezdkyni v parkurovém skákání. Tento jezdecký sport si
v současné době získává čím dál tím větší popularitu a začíná se řadit mezi ostatní známé sporty. Mladým talentem
a nadějnou budoucností tohoto sportu je i roztocká žákyně
4. ročníku Kateřina Růžičková.

Kateřina Růžičková s poníkem Sunny Boy na parkuru
CEM 2016

2. místo v soutěžích družstev CEM, společně s panem Jiřím
Papouškem (parkury) a Miky Civišovou (drezury).

Kačka začínala s jezdeckým sportem už
ve svých 4 letech. První skoky s pony koníkem absolvovala v Praze v trojském areálu.
Od roku 2012 pokračuje s tréninkem
ve Velkých Číčovicích pod vedením trenérky Rii. Zde trénuje v kategorii A – sportovní pony a připravuje na závody své dva
pony – Sunny Boy a nově pony Indigo. Koníky připravuje jak pro parkurové skoky,
tak i pro disciplínu drezurní. Každý úspěch
je ale vykoupen potem a dřinou. Kačka trénuje 4krát týdně, a to i o prázdninách a bě-

hem svátků. Jedná se o nepřetržitou a náročnou práci jezdce, trenéra a samozřejmě
poníka, aby vše bylo připraveno na skokovou sezonu, která je od dubna do září. Není
to ale jen o tréninku, poníci vyžadují také
péči a Kačka se musí umět o své čtyřnohé
přátele postarat. Za soutěžemi se samozřejmě musí dojíždět, což znamená také umět
připravit poníka k přepravě.
V letošním roce získala Kačka v rámci
závodních příprav možnost být zařazena
do projektu „Talent pony“ pod záštitou

České jezdecké federace, kde absolvovala
společně s dalšími vrstevníky dvoufázové
skokové tréninky na dvou pony. Jednalo se
o sérii pěti soustředění, po nichž byli absolventi v rámci skokové sezony 2016
ve výstupních závodech sledováni a hodnoceni.
Rok 2016 byl pro devítiletou Kačku
úspěšný, podařilo se jí zajet kvalifikaci
na Mistrovství ČR Pony 2016, kde s poníkem Sunny Boy získali 3. místo v kategorii
Šampionát Nadějí. V celkovém žebříčku
Styl šampionátu ČR se umístila opět se
svým oblíbeným poníkem Sunny Boy na
6. místě a patří tedy mezi prvních 10 jezdecky stylově úspěšných skokanů ve věkové kategorii 8–12 let pony A. Velice hezkou
tečkou sezony byla akce CEM Czech Equestrian Masters 2016 v Martinicích, kde se
v průběhu čtyř dnů konaly tři jezdecké disciplíny a sjeli se sem přední skokoví jezdci,
drezurní jezdci a 20 pony – dětských jezdců z ČR. Kačce a týmu se podařilo získat 2.
místo v soutěžích družstev CEM, společně
s panem Jiřím Papouškem (parkury)
a Miky Civišovou (drezury).
Jsme rádi, že Kačka patři mezi sportovní
nadšence s odhodláním a pílí. Neodradí ji
ani pády a nezdary a vede své poníky skok
po skoku kupředu. Držíme jí palce a doufáme, že v jezdeckém sportu se jí bude dařit jako dosud a láska ke koním přetrvá.  l
Eva Frindtová

Pavel KEJMAR – nejúspěšnější Supermoto jezdec v historii ČR
V neděli 23. 10. 2016 skončila závodní sezona českému reprezentantovi v motocyklovém sportu – kategorie Supermoto, Pavlu Kejmarovi z Roztok u Prahy.

Na svém kontě má několik velkých úspěchů, které z něj dělají nejúspěšnějšího
jezdce Supermoto v historii. S výčtem velkých úspěchů můžeme začít v roce 2012,
kdy se stal mistrem Německa. Od roku
2013 je v nepřetržité řadě každý rok mistrem České republiky. Od roku 2012 jezdí
Pavel (s výjimkou roku 2013) sérii závodů
FIM WorldChampionship. Jeho výsledky
mají každý rok stoupající tendenci (2012
– 7. místo, 2014 – 5. místo, 2015 – 4. místo). V rámci Mistrovství světa 2015 vyhrál
poprvé závod v mistrovství světa, a to Velkou cenu Kolumbie. Pavel je jako „jednička“ české reprezentace samozřejmě i součástí týmu, který nás reprezentoval
v závodu „SupermotoNations“ – Mistrovství světa národů, kde český tým v roce
2012 a 2015 obsadil bronzovou příčku.
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Z předešlých výsledků lze vyčíst plány,
které Pavel měl pro rok 2016. Obhájit národní titul, konečně protrhnout smůlu
a získat pódiové umístění v mistrovství
světa a v týmové soutěži minimálně obhájit bronz.

Sezona se vyvíjela velmi dobře. Pro
mistrovství světa se Pavel domluvil
na spolupráci s italským týmem, který
mu poskytl technické zázemí. Šéf týmu
Pavlovi propůjčil tréninkový motocykl,
na kterém odjel/vyhrál Pavel i národní
šampionát. Na závody mistrovství světa
měl k dispozici závodní motocykly, ale
byl trošku problém s jejich laděním,
protože nebylo možné na nich moc trénovat a pracovat na jejich nastavení pro
závody. I přes tyto komplikace se Pavlovi dařilo stabilně zajíždět skvělé výsledky.
V prvních dvou závodech ve Španělsku
(v Jerezu i Albaidě) zůstal Pavel těsně
pod stupni vítězů na čtvrtých místech.
V červnovém závodu v italské Busce se
Pavlovi hodně zadařilo, když dojel
v obou jízdách na druhých místech, ale
výsledky jeho soupeřů ho odsunuly v celkovém účtování na 3. místo.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Ke skvělému výsledku měl našlápnuto
i v závodu v polské Poznani, ale tam Pavla
odsunula na celkové 4. místo snad jediná
jezdecká chyba v celém seriálu – ulitý start
ve 2. jízdě.
Pak už se Pavlova stáj potýkala s horším
nastavením strojů. Zatímco ostatní jezdci
ladili stroje podle jednotlivých závodů,
spolupráce týmu s Pavlem příliš nefungovala. Nejpatrnější to bylo asi v závodě v rakouském Melku, kdy na tom byl Pavel jezdecky nejlépe, ale zkrátka nemohl dostat ze
stroje víc. A tak z toho bylo opět 4. místo
a před posledním závodem v Itálii ztrácel
na medailové umístění v celkovém účtování 14 bodů.
Ale v každém sportu se bojuje až do konce a Pavel je pravý závodník a jel se do Itálie
o bronz, čest a s osudem poprat. A štěstěna
se k němu neotočila zády. Jeho přímý soupeř Rakušan Lukas Hölbacher se potýkal
s technickými problémy a Pavel se nakonec
na 3. místo dostal nejen v tomto závodě, ale
i v celkovém pořadí mistrovství světa!
Před posledním závodem sezony absolvoval Pavel ještě legendární závod
Mettet v Belgii. Kdo vyhraje Mettet stává

Championship získal 3. místo a v týmovém
závodě SupermotoofNations získal 2. místo.

Co dál?

se „nesmrtelným“. V roce 2014 skončil
Pavel na 4. místě, letos se bohužel po kolizi v první zatáčce poroučel k zemi
a ocitl se na konci startovního pole
(na 40. místě). Ale opět to nevzdal a dotáhl to až na 9. místo. I takový sport bývá.
Vše si Pavel vynahradil v posledním závodu sezony (23. 10. 2016) Mistrovství světa Supermotonárodů, kdy spolu s reprezentačními kolegy Petrem Vorlíčkem
a Milanem Sitnianským vybojovali pro
Českou republiku stříbrné medaile!
Takže shrnutí sezony 2016… Pavel Kejmar obhájil titul národního šampiona a je
čtyřnásobný mistr ČR. Ve FIM World-

Každý sportovec chce být nejlepší, nejlépe
nejlepší na světě. Pavel má velkou motivaci
a šanci se na vrchol dostat. Ale k tomu je
třeba technické a finanční zázemí. Takže
místo oslav začíná celý realizační tým hledat strategické partnery, a to jak finanční,
tak tovární na zajištění technického zázemí. Majitel italského týmu se Pavlovi
za nejlepší výsledek, který pro jeho tým
zajel, odvděčil okamžitým ukončením spolupráce, takže tým začíná prakticky
od nuly.
Cíle pro rok 2017 jsou nasnadě. Pavel navázal spolupráci s italským týmem Degasoline Motorsport, který mu poskytne technické zázemí pro obhajobu titulu národního
šampiona, opět posun na medailových
umístěních v mistrovství světa a vydatný
příspěvek v týmové soutěži SupermotoofNations. 
l
Petr Barnat

manažer jezdce
tel. 724 273 440

Pomáháme, pořádáme, přejeme
Milí čtenáři, po měsíční pauze Vám opět přináším informace ze světa tenisu
a aktivit na Žalově. Andy Murray a Angelique Kerberová zakončili sezonu
na pozici světové jedničky… Naše hráčky opět vyhrály Fed Cup – gratulujeme!
Na Žalově hala stojí a malí i velcí tenisté a tenistky ji hojně využívají… I přesto
stále najdete volné místo dopoledne, večer nebo o víkendu.

V listopadu jsme zahájili seriál zimních
turnajů s krásnou účastí dětí i dospělých –
každou první sobotu v měsíci proběhne
turnaj dětí v kategoriích víceboj pro malé
začátečníky, minitenis, babytenis a žactvo… V neděli pak vždy turnaj dospělých
ve dvouhře nebo čtyřhře – konkrétní termíny najdete na webu tenisové školy v sekci sportovní akce.

PROSINEC 2016

V kategorii dospělých se 26. 11. uskutečnil
druhý ročník Žalovského Wimbledonu
ve čtyřhře, kde se z vítězství po napínavých
soubojích radoval Zbyněk Němec s Honzou Šrámkem před Radkem Bohatou a Lubošem Moravcem, a samozřejmě jsme to
oslavili sektem a jahodami se šlehačkou
Část ze startovného putovala na kampaň
Movember do nadačního fondu Muži proti

rakovině. Děkujeme všem za účast a těšíme se na příští ročník.
Za sebou už máme i Mikulášský turnaj
a čeká nás Vánoční turnaj ve čtyřhře rodič
+ dítě 18. 12. V sobotu 17. 12. pak můžete
přijít fandit klukům z LTC. A 7. až 8. 1.
nezapomeňte na další turnaje ze zimní série.
Mohu Vám slíbit, že ani letos nepřijdete
o oblíbené akce, které pořádám spolu s tenisovou školou, a již teď se můžete hlásit na TURNAJE, VÍKENDOVÉ HORY 20.–22. 1.,
PŘEDSEZONNÍ TENISOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 21.–23. 4., LETNÍ TÁBOR 16.–22.
7., TENISOVÝ KEMP V RAKOVNÍKU
6.–12. 8. a LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY
NA ŽALOVĚ zaměřené na tenis, kolo
a míčové sporty, které budou probíhat
po celé letní prázdniny.
Sváteční atmosféru v žalovském areálu
držíme 24.–26. 12., kdy bude zavřeno.
Po zbytek zimních prázdnin si můžete přijít zahrát za akční ceny. Od 3. 1. 2017 se
začátkem školního roku se vše vrátí do tradičních kolejí.
Tým areálu Žalov a tenisové školy přeje
všem překrásné svátky plné pohody a hodně toho pověstného štěstí do roku 2017.  l
Jan Šrámek
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Nohejbal v Roztokách 2016
Rád bych čtenářům Odrazu přiblížil činnost a výsledky
oddílu nohejbalu Sokola Roztoky.
Jsme oddílem, který je otevřený každému
zájemci s možností se zapojit do našich aktivit, ať rekreačních nebo výkonnostních.
Od jara do podzimu využíváme antukové kurty v areálu Sokola, kde mimo hry
a tréninků pořádáme obvykle dva otevřené
turnaje k zahájení a ukončení sezony a dále
k mistrovským zápasům v soutěžích.

K soutěžím 2016

Oddíl byl v letošním roce účastníkem soutěže okresu Praha-západ a soutěže Prahy město. Výsledky v obou soutěžích byly skvělé.
V Praze-západ družstvo vyhrálo základní skupinu a v nadstavbové části
skončilo se shodným počtem bodů
na druhém místě.

Vítězné družstvo pražské soutěže

V přeborech okresu PZ dvojek bylo
umístění na druhém místě a v přeboru
trojek vynikající první místo.
V pražské soutěži jsme hráli třetí třídu,
do které jsme postoupili z roku 2015.

Pozvání na 49. ročník novoročního
pochodu Tříkrálová Okoř
Vážení přátelé, příznivci turistiky!
Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční novoroční

pochod Tříkrálová Okoř,

který proběhne v sobotu 7. ledna 2017.
Startuje se od 7.30 do 9.00 hodin u staré školy ve Vokovicích-Veleslavíně,
ul. V Nových Vokovicích, Praha 6.
Pro roztocké účastníky pochodu bude v 8.00 hodin
přistaven autobus před sokolovnou.
Cena jízdného je 30 Kč.
Nově lze využít metro A z Dejvické do stanice Veleslavín.

Vezměte si s sebou:
tužku, papír, mapu KČT č. 36
(Okolí Prahy – západ), případně mapu KČT č. 9 (Podřipsko),
jídlo, dobré obutí a oblečení, dobrou náladu.
Jsou připraveny tradiční trasy 13, 16 (ta nevede přes Okoř),
28 a 44 km, cíl je ve Středočeském muzeu – zámku do 17.30 hodin.
Cestou se můžete občerstvit u sv. Juliány dobrými buřtíky,
na hradě Okoři Vás čeká turistické sázení a malé překvapení.

Těšíme se na Vás, přijďte se po Vánocích
příjemně protáhnout!
Roztocké turistické oddíly mládeže
30

Družstvo tuto skupinu vyhrálo, a tak první
místo je pro nás nejlepším úspěchem
za léta činnosti oddílu.
Zároveň s vítězstvím ve skupině jsme
měli právo hrát turnaj mistrů Pražského
přeboru, kde trojice skončila ve velké konkurenci na vynikajícím třetím místě.
Sezona 2016 byla pro náš oddíl úspěšná
a všem, kteří se podíleli na výsledcích, patří dík.
Pro zájemce o tento druh sportu podávám informaci, že v zimním období
máme prostor v roztocké tělocvičně pro
hru a tréninky v sobotu od 17 hodin
a v neděli dopoledne a večer. Bližší informace v tělocvičně nebo na e-mailu
l
scbob@seznam.cz 
Za nohejbal

Boban Ščučka

n Výuka

AJ, FJ. Tel. 792 239 426
automobil jakékoli značky a stáří. Platba ihned. Formality s převodem zařídím. Vůz zakoupím bez záruk.
Tel. 721 473 314 (nonstop)
n Koupím pozemek v Roztokách nebo
okolí do 1000 m2. Zaplatím v hotovosti.
Tel. 601 273 404
n Koupím nemovitost určenou k rekonstrukci v Roztokách a okolí. Platba ihned
v hotovosti. Tel. 721 533 063
n Pronajmu garáž i se stáním před ní, spodní konec Olbrachtovy ul., 1500 Kč/měsíc. Tel. 725 738 437
n Soukromé doučování v Roztokách a Praze. Matematika, angličtina, ČJ, NJ, F pro ZŠ
a SŠ. Kontakt: ladislavzelinka@seznam.cz,
721 709 850
n Pronajmu parkovací stání v podzemní
garáži na Tyršově náměstí. Tel. 603 109 024
n Hledám na výpomoc spolehlivou účetní
na 1–2 dny v týdnu. Vhodné i pro studenty.
Kontakt: uctoroztoky@seznam.cz,
tel. 603 508 329
n Koupím byt 3+1, 3+kk., 2+1 v Roztokách. Přímý zájemce. Tel. 737 184 263
n Rodina se 2 dětmi hledá podnájem
v Roztokách. Tel. 602 155 656
n Pronajmu malý domeček 2+kk (55 m2)
s přímým východem na zahradu cca 200 m2,
nový, pěkně vybavený, vestavěné skříně,
centrální vysavač, možnost částečně zařídit. Pište na pronajmu@volny.cz
n Včelí med přímo od včelaře obdržíte
v Roztokách, Vidimova 607, vhodné předem zavolat 220 911 665 

l
n Koupím

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

VÁNOČNÍ STROMKY
přímo od pěstitele

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

ÚNĚTICE

tel.: 224 319 917

Největší výběr v Praze a okolí

Přejeme krásné Vánoce
a úspěšný vstup do nového roku 2017.

www.autohouser.cz

www.superpneu.cz

