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Zmatené Vánoce
Vánoční svátky by měly být především příležitostí k tichému
zamyšlení a rozjímání. Příležitostí k tomu, aby se člověk zastavil a stihl vzpomenout na své blízké, obnovit vyhaslé vztahy,
zamyslet se nad svou existencí… Měly by to být svátky ducha,
a to nejen ve smyslu náboženském či církevním. Každý z nás
by v tomto období měl v sobě hledat ty lepší stránky a dát jim
průchod. A děti by si měly užívat dárků a rodinné pohody.
Jaká je realita? Bezbřehý konzum. Naší společnosti se momentálně po ekonomické stránce vede celkem dobře a lidé si mohou dovolit více
věcí a za více peněz než dříve. Toho okamžitě využívají všichni obchodníci a předhánějí se v nabídce různých slev a výhod. Spojení BLACK FRIDAY najdete v každé
druhé reklamě. Důsledkem je všeobecná touha mít víc a víc, všechno, co je k mání.
Děti bohužel tuto touhu přeochotně přejímají. O první adventní neděli jsme
na Tyršově náměstí rozsvěceli vánoční strom a součástí programu tradičně bývá
příchod Mikuláše, čerta a andělů se sladkostmi pro děti. Stačili ale ujít jen pár kroků, než se na ně vrhly davy dětí. Některé se za hlasitého povzbuzování rodičů snažily
ukořistit co nejvíce a nadívaly si kapsy plnými hrstmi, takže na menší nebo méně
průbojné děti nakonec nezbylo. Z dobrého úmyslu tak vzešlo velké zklamání.
Když se nad tím tak zamyslím, vlastně to není až tak překvapivé. Dnešní doba je
taková, lidé si navykli jenom brát bez ohledu na jiné. Smutné je, že nám tohle sobectví zasáhlo už i do Vánoc.
Naštěstí jsou ale i příjemnější zprávy. Třeba listopadová sbírka potravinové pomoci dosáhla rekordních výsledků. Jsou mezi námi ještě lidé, kteří se dovedou podělit
s těmi méně šťastnými. A snad jich časem ještě přibude. Zatím se zkusme nechovat
kořistnicky aspoň o Vánocích.
l
Hezké svátky všem lidem, zejména těm štědrým. 


Jaroslav Drda
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, minulý měsíc byl časem milých
setkávání. Oslavili jsme 30 let svobody a o první adventní
neděli jsme rozsvítili vánoční stromeček (za jeho novou
výzdobu velký dík zejména radní V. Drdové).

Vítězný soudní spor
s developerem
Před časem na naše město a na stát podal
jeden velký developer tři žaloby kvůli
stavební uzávěře a kvůli regulačnímu
plánu v lokalitě Dubečnice. Tyto žaloby
dosahovaly vskutku gigantických částek
(jedna dokonce 444 milionů Kč). Skvělá
zpráva je, že dva soudní spory jsme vyhráli i u odvolacích soudů. Třetí, tu největší žalobu následně developer stáhl.
Jedná se o naše velké vítězství. Je nutno
dodat, že na tom mají velkou zásluhu
všichni zastupitelé, kteří před několika
lety v poměrně těsném hlasování prosadili vypracování územní studie i regulačního plánu v souladu s územním plánem. Kdyby byla tenkrát odhlasována
varianta, která sice rozšiřovala zelené
plochy, ale na úkor developera, je velmi
pravděpodobné, že bychom se teď neradovali. Pevně věřím, že nyní developer
přijde s konstruktivními návrhy, jež budou pro město přijatelné.

fakt, že je zoufale málo prostoru pro naše
učitele a asistenty. Bohužel stát na to nemyslí a vypisuje dotace pouze na nové
učebny. Přitom spolu s počtem žáků zákonitě roste i počet pedagogů a se zavedením inkluze i počet asistentů. Ve světle
realizace všech přístaveb a zejména stavby
nové školy v příštím roce bohužel jako
město nemáme dostatek prostředků, abychom mohli rozšířit tolik potřebné prostory pro naše pedagogy. Proto jsem velmi
rád, že si paní poslankyně Pekarová Adamová osvojila můj návrh a předložila pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu,
který by znamenal 1 miliardu Kč právě
na rozšiřování zázemí pro pedagogy
a asistenty. Věřím, že i poslancům nebude
důstojné pracovní zázemí pedagogů lhostejné a tento pozměňovací návrh přijmou. Kdyby se tak stalo a kdyby byly následně vypsané dotace, je potřeba,
abychom byli připraveni, a proto v tuto
chvíli zpracováváme studii na úpravu
půdních prostor ve staré budově roztocké
školy.

Důstojné prostředí
pro pedagogy

Sestavování rozpočtu
a další dotace na obzoru

Při našich diskusích o kapacitě základní
školy narážíme na neoddiskutovatelný

Poslední týdny se intenzivně zabývám sestavováním městského rozpočtu na příští

rok. Díky obrovské investici do nové budovy školy je to nejsložitější práce ze
všech deseti rozpočtů, které jsem pro
naše město zatím připravoval. Je zřejmé,
že příští rok bude stěžejní investicí již zmiňovaná stavba školy. Dále budou dokončeny všechny investice, které byly započaty již letos. Na ostatní toho moc nezbude,
proto vás všechny v tomto ohledu prosím
o pochopení. Na druhou stranu je dobrou
zprávou, že jsme díky rozšířené alokaci
získali dotaci na školku ve vile čp. 125
v Tichém údolí. Jedná se částku přesahující 12 milionů Kč. Nyní již čekáme
na stvrzení získání dotace takzvaným
právním aktem.

Místopředseda TOP 09

Možná jste někteří zaznamenali, že jsem
byl zvolen celostátním místopředsedou
TOP 09. Obdržel jsem mnoho blahopřání, za která vám srdečně děkuji. Chci vás
ale především ubezpečit, že se práci pro
naše město budu i nadále plně věnovat,
a to se stejným, ne-li ještě větším zápalem
jako doposud. Moc vám děkuji za vaši
přízeň, které si velmi vážím!


l

S přáním krásného prožití Vánoc
Jan Jakob
starosta města Roztoky

Listopadové zasedání zastupitelstva
Na úvod listopadového zasedání zastupitelstva proběhla
slavnostní chvíle. Slib složil nový zastupitel Michal Přikryl,
kterému blahopřeji a těším se na spolupráci. Nahradil
Jaromíra Jungwirtha, jenž se mandátu vzdal z osobních
důvodů. Děkuji mu za roční práci pro naše město.

Aktualizace
strategického plánu
Asi nejdůležitějším bodem zasedání byla
aktualizace projektových karet strategického plánu. Skvělou zprávou je, že bylo dohromady devět karet vyřazeno z důvodu
jejich realizace. Jedná se o tyto projekty:
Nástavba ZŠ Žalov – Zaorálkova, Rozšíření
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kapacity školní jídelny, Rozšíření kapacity
ZŠ – dřevěnka, Zajištění skály nad serpentinou, Vodovod – tlaková pásma Žalov,
Herní zahrada v MŠ Palackého a Jungmannova, Chodníky 2019, Oprava lávky u nádraží a Půdní vestavba MÚ. Deset nových
karet bylo naopak zařazeno. Strategický
plán včetně aktualizovaných karet naleznete na našich webových stránkách.

ZŠZB – strategický výhled

Jak je zvykem, tento bod rozpoutal řadu
emocí. Odsouhlasené závěry jsou však poměrně konstruktivní a racionální. Zastupitelstvo vzalo na vědomí strategický výhled
rozvoje školství v Roztokách do školního
roku 2023/24 předložený paní radní Drdovou. Dále doporučilo radě města, aby uložila MÚ připravit návrh organizačního začlenění oddělení MŠ v Tichém údolí čp. 125
do systému předškolního vzdělávání. V neposlední řadě postoupilo strategický výhled
rozvoje ZŠZB vedení školy za účelem aktualizace kapacitních potřeb školy.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí poslední
dva zápisy ze zasedání školské rady.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

INFORMACE Z RADNICE
Majetkoprávní záležitosti

Zastupitelstvo odsouhlasilo zainvestování
úpravy technologie ve vodovodní šachtě
(osazení průtokoměru a regulačního ventilu). Toto technické opatření bude lépe nastavovat průtok vody do obcí za Roztoky.
Tyto obce zaplatí náklady díky zvýšení
ceny předané vody. Na cenu vodného Roztockých a Žalovských to nemá vliv.
Byl projednán materiál k vyřešení náhrady
za neoprávněné obohacení soukromou společností za deponie zeminy v Žalovské aleji.
Zastupitelstvo schválilo v případě realizace investice kraje průchodu od nádraží
do areálu Středočeského muzea spoluúčast města v celkové výši 772 855 Kč,

z toho 272 855 Kč na projektovou dokumentaci, 500 000 Kč jako spoluúčast na investici Středočeského kraje.
Byl schválen jeden záměr prodeje pozemku, jedna smlouva o služebnosti, jedna
smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a jeden dodatek ke kupní
smlouvě.

Finanční záležitosti

Zastupitelstvo vzalo na vědomí říjnové čerpání rozpočtu a zprávu z jednání finančního výboru a přijalo rekordní počet 24 rozpočtových opatření.
Byly schváleny mimořádné odměny pro
všech sedm členů rady města (včetně sta-

rosty a místostarostů), pro každého ve výši
20 000 Kč.

Ostatní

Zastupitelstvo zvolilo přísedící Okresního
soudu Praha-západ.
Byl vzat na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru, zpráva o činnosti městské policie a zápisy z jednání rady města.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí přehled
realizace investic v roce 2019.


l

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Městská rada se sešla v listopadu ke dvěma schůzkám
Řádná rada se konala pod vedením starosty Jana Jakoba
6. listopadu a obsáhla třicet bodů k jednání.

Zrušení výběrového řízení
na školu Cihelna a schválení
smlouvy na vybudování
přístřešku u Vltavy

Rada zrušila výběrové řízení na největší
plánovanou stavbu tohoto volebního období pro nedostatek nabídek. Radní zároveň uložili odboru správy města vyhlásit nové zadávací řízení.
Radní souhlasili s výsledky výběrové
komise a kývli na zhotovení přístřešku u přívozu. Ten bude vybudován nákladem bezmála 900 000 Kč.
Půjde o invenční, bytelnější stavbu, která
vyhověla mj. požadavkům Povodí Vltavy
a která v budoucnu může sloužit jako zázemí pro prodej drobného občerstvení.

Školy a školky

Rada souhlasila s tím, aby si MŠ Havlíčkova zakoupila v rámci svého rozpočtu nové
herní vybavení za cca 150 000 Kč a schválila odměny ředitelům školek podle předložených návrhů.

Nájmy

Městská rada vzala na vědomí ceny vybraných nájmů nebytových prostor v obci
a uložila odboru správy města, aby připravil na lednové jednání kompletní materiál, který zahrne veškeré nájmy. Radní
budou debatovat o tom, zda některé nájmy po delší době nezvýšit.
Ve stejném bloku rada prodloužila dočasný pronájem bytu v Nádražní ulici čp. 21.

prosinec 2019

Radní nesouhlasili také s přidělením bytu
asistence pedagoga ZŠ paní J. K. a pověřili
místostarostu T. Novotného dalším jednáním o této věci.

Parkování

Hotel Academic požádal o vyhrazení parkovacího místa pro zásobování a rada
po krátké debatě (parkovacích míst je
na náměstí nedostatek, na druhou stranu
hotel potřebuje pravidelnou obsluhu) pověřila Petra Skřivana, šéfa srm, aby to této
věci s hotelem Academic jednal.

Sociální věci

Radní souhlasili se všemi podněty ze sociální komise předloženými Vladimírou
Drdovou a přiznali mj. příspěvek na úhradu
léků
chudším
spoluobčanům
a na úhradu školních obědů pro potřebné
děti.
Radní rovněž odsouhlasili ceník základních pečovatelských služeb, například poskytnutí stravy či pomoci při péči o vlastní
osobu.
Radní paní V. Drdová informovala
o schůzce pracovní skupiny pro výstavbu
domu seniorů.

Komunitní zahrada

Radní poděkovali budovatelce komunitní
zahrady paní Sýkorové a souhlasili z uvolněním 17 000 Kč na stoly a židle pro potřeby této zahrady. Připomeňme, že zahrada vznikla v ulici Na Vyhlídce a je
využívána mj. školními dítky a jejich pedagogy.

Jednání s krajskou
správou silnic
Místostarosta M. Hadraba podal informaci o jednání s krajskou správou a také
s projekční kanceláří PUDIS, zejména
stran průtahu městem a projektovaných
kruhových objezdů v Žalově a na Tyršově
náměstí. Radní nesouhlasili s námětem zastupitelky paní Sodomové, aby byl uprostřed kruhového objezdu v Žalově umístěn vodní prvek.
S šéfem správy krajských silnic bude jednat vedení města o špatném stavu krajských komunikací osobně během ledna či
února.

Rozpočet

Radní se v rozpočtovém bloku věnovali
přesunům položek v jednotlivých paragrafech. Šlo většinou o nižší částky, které byly
operativně přesunuty podle skutečných
potřeb města.

U Rybníčku (v Obránců
míru) bude stavět autobus
jen na znamení
Radní akceptovali návrh M. Hadraby, aby
autobus v ulici Obránců míru (zastávka se
jmenuje U Rybníčku) ve směru na Žalov
stavěl na znamení. Požadavek vychází
z podnětu občanů. Zastávka bude zprovozněna od nového roku.

Mimořádná rada

Na druhém jednání rady, které se konalo
krátce před zastupitelstvem dne 22. listopadu, se šest radních dohodlo na schválení
odměny ředitelce mateřské školy  ➔
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ve Spěšného ulici a vzalo na vědomí rezignaci zastupitele Jaromíra Jungwirtha z volební strany Společně pro Roztoky a Žalov.
Rada vydala osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva panu Michalu Přikrylovi,
který uspěl ve volbách jako další v pořadí.

Byty ve vile

Místostarosta Tomáš Novotný informoval
o obsazení městských bytů ve vile čp. 110.
Jeden byt připadl pracovníkovi technic-

kých služeb panu D., další bude od ledna
k dispozici lektorovi anglického jazyka
panu V.

Osvětlení kostela

Místostarosta seznámil kolegy radní se záměrem osvětlení levohradeckého kostela.
Rada souhlasila s vypracováním projektu
osvětlení, které by mělo být citlivé, respektující genia loci místa, svítící pouze maximálně do půlnoci.

V další agendě pak rada souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytovém
prostoru v Nádražní ulici a s tím, aby starosta města podepsal tzv. smlouvy o narovnání
v rámci akce „Sanace skalního masivu“. l
Tomáš Novotný
místostarosta

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 31.10.
do 27. 11. 2019:
n 29.

10. oznámeno odcizení finanční hotovosti z domu v ulici Na Vyhlídce, výjezd
na místo, na místo též hlídka PČR, která si
věc převzala;
n 30. 10. oznámen nález peněženky s doklady na Tyršově náměstí, zjištěn majitel,
proveden pokus o vyrozumění s negativním výsledkem, v následujících dnech se
podařilo majitele kontaktovat a nalezená
peněženka s doklady mu byla navrácena;
n 1. 11. oznámeno odcizení 2 kusů jízdních
kol z kolny na pozemku domu v ulici Žirovnického, předáno PČR Libčice k jejich
realizaci jako podezření z trestného činu
krádeže vloupáním;
n 2. 11. oznámeno rušení nočního klidu
z prostor před Caffe – bar Eiffel na Tyršově
náměstí, hlídka na místo, zjištěna před
vchodem bavící se skupina lidí;
n 3. 11. oznámeny hlučné práce na stavbě
domu v ulici Třebízského v době, kdy je to
OZV o regulaci hluku zakázáno, tj. v neděli,
hlídka na místo, v době přítomnosti hlídky
na místě ticho, kontaktována zodpovědná
osoba – stavbyvedoucí, tento upozorněn
na porušení OZV, zjednána náprava a hlučné práce ukončeny, přestupek vyřešen
na místě domluvou;
n 3. 11. oznámen nález odloženého jízdního
kola zn. Rock Machine v zalesněném prostoru
poblíž ulice Žirovnického, zadokumentováno,
nalezené jízdní kolo uloženo na MP Roztoky,
provedeným šetřením zjištěno, že pochází
z trestné činnosti, z vloupání do kolny na pozemku domu v ulici Žirovnického ze dne 1. 11.;
n 4. 11. oznámen volně pobíhající pes
v ulici Zaorálkova s tím, že oznamovatelka
ho přivedla na MP Roztoky, pes umístěn
do záchytného kotce MP Roztoky, zjištěn
čip, který však neprocházel žádným registrem zaregistrovaných zvířat, nález zvířete
zveřejněn na Facebooku – skupina Roztoky, zjištěn majitel, pes mu byl v pořádku
vydán, přestupek vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
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n 5.

11. oznámen volně pobíhající pes
menšího vzrůstu v ulici Puchmajerova
s tím, že oznamovatel tohoto psa odchytil,
hlídka na místo, pes umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, podle čipu zjištěn
majitel, majiteli pes vydán v pořádku, přestupek vyřešen uložením blokové pokuty
v příkazním řízení na místě;
n 5. 11. oznámeno vloupání do maringotky
na pozemku poblíž plavebních komor v ulici Plavidlo, hlídka na místo, zadokumentováno, oznamovatelka oznamovala pouze
na vědomí;
n 8. 11. na základě poznatku od vedení
obce Únětice zjištěno v obci Únětice zaparkované vozidlo tov. zn. VW Polo, které
bylo odcizeno v srpnu letošního roku
v Roztokách, předáno na místě PČR Libčice k jejich dalšímu opatření;
n 8. 11. v rámci hlídkové činnosti nalezeno
v ulici Obránců míru zaparkované vozidlo
tov. zn. Renault Thalia, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích,
zadokumentováno, výzva na vozidlo, oznámeno silničně-správnímu orgánu při MÚ
Roztoky, zaslána výzva provozovateli vozidla;
n 9. 11. oznámen nález odloženého jízdního horského kola Trek 5 v lese v ulici Žirovnického, hlídka na místo, zadokumentováno, jízdní kolo uloženo na MP Roztoky,
zveřejněno na webových stránkách MP
Roztoky, města Roztoky, v následujících
dnech zjištěn majitel, kterému bylo nalezené kolo předáno, majitel by touto cestou
chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 12. 11. oznámeno volné pobíhání ovce –
jehněte v ulici Wolkerova, hlídka na místo,
provedeným šetřením zjištěn majitel, který
zajistil odchyt a odvedení jehněte do ohrady, přestupek vyřešen s chovatelem ovcí
na místě domluvou;
n 12. 11. oznámen nález obálky s finanční
hotovostí na Tyršově náměstí ze dne 11. 11.,
kterou oznamovatelka donesla na MP Roztoky, uloženo na MP, zveřejněno na webo-

vých stránkách MP Roztoky, Facebooku
(skupina Roztoky), následující den zjištěn
majitel a nalezená obálka s finanční hotovostí mu byla předána, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 13. 11. nález svazku klíčů ve schránce důvěry, uloženo na MP Roztoky, zveřejněno
na webových stránkách MP Roztoky
a města Roztoky;
n 13. 11. nález dětské kabelky na oplocení
pozemku MP Roztoky, uložena na MP
Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky;
n 15. 11. oznámeno vloupání do domu
v ulici Zaorálkova, hlídka na místo, zajištění místa vloupání do rodinného domu,
na místo hlídka PČR Libčice, která si místo
převzala k zadokumentování trestného
činu krádeže vloupáním;
n 15. 11. oznámen ležící muž u novinového
stánku v prostoru prodejny Albert na Tyršově náměstí, na místě zjištěna podnapilá
spící osoba, tato probuzena a vykázána
z místa, osoba odešla do místa bydliště,
přestupek proti veřejnému pořádku (veřejné pohoršení) vyřešen na místě domluvou;
n 17. 11. oznámena krádež zboží v prodejně
Albert s tím, že podezřelá osoba byla zadržena na místě ochrankou prodejny, na místě
zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru
prodejny uložila zboží do batohu, který
měla při sobě, a prošla přes pokladny, aniž
by odcizené zboží zaplatila, při odchodu
z prodejny byla zadržena u východu z prodejny ochrankou, ke krádeži se podezřelá
osoba doznala, odcizené zboží vrátila
na prodejnu, kvalifikováno a šetřeno jako
podezření z přestupku proti majetku, vyřešeno na místě uložením blokové pokuty
v příkazním řízení;
n 18. 11. oznámen nález peněženky s doklady a finanční hotovostí v ulici Máchova,
vyrozuměn majitel, kterému byla nalezená
peněženka předána, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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n 18. 11. oznámen volně pobíhající pes v Li-

dické ulici u Tesca, proveden odchyt psa,
umístěn do záchytného kotce MP Roztoky,
u psa nezjištěn čip, odchycený pes zveřejněn
na Facebooku skupiny Roztoky, dalším šetřením zjištěn majitel psa, majiteli pes předán v pořádku, přestupek vyřešen uložením
blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 19. 11. oznámeno cestou PČR odcizení
vozidla Renault Scenic z parkoviště v ulici
Braunerova, provedeným pátráním a kontrolou v systému Look zjištěno, že odcizené
vozidlo v nočních hodinách opustilo Roztoky, zadokumentování krádeže vozidla
na místě řešila PČR Libčice;
n 20. 11. oznámeno napadení prodavačky
v prostoru prodejny Albert na Tyršově náměstí, na místě se v době příjezdu hlídky nacházela pouze poškozená osoba s tím, že podezřelé osoby utekly pryč přes Tyršovo
náměstí směrem k autobusové zastávce
na Žalov, zraněné osobě přivolán sanitní vůz
rychlé zdravotnické pomoci, provedeno
místní pátrání po podezřelých osobách dle
získaného popisu od poškozené a svědků
události, výskyt podezřelých osob zjištěn
na autobusové zastávce U Rybníčku, kdy tyto
podezřelé osoby nastupovaly do autobusu,
podezřelé osoby zadrženy, na místo se dostavila hlídka PČR Libčice, které byly podezřelé
osoby předány, poškozená osoba byla sanitním vozem rychlé zdravotnické pomoci převezena do FN Motol, podezřelá osoba byla
vytěžena i k případu krádeže v prodejně Albert ze dne 17. 10. a na základě předložených
důkazů (kamerového záznamu z prodejny
v době krádeže) se ke krádeži doznala;
n 21. 11. oznámen volně pobíhající pes
v ulici Nad Vltavou, kterého oznamovatelka dovedla na MP Roztoky, pes umístěn
do záchytného kotce MP Roztoky, dle čipu
zjištěn majitel, tento vyrozuměn, majiteli
pes předán v pořádku, přestupek vyřešen
uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 22. 11. oznámena krádež zboží v prodejně
Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny, na místě zjištěno, že podezřelá osoba
vzala zboží z regálu a uložila si toto zboží
do batohu, který měla při sobě, prošla přes
oddělení zeleniny, aniž by toto zboží u pokladny zaplatila, u východu z prodejny byla
zadržena ochrankou, ke krádeži se doznala,
odcizené zboží vrátila, vyřešeno uložením
blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 22. 11. v rámci hlídkové činnosti kontrolována u kontejnerového stanoviště v Lidické
ulici (Na Sekeře) osoba, která umísťovala odpad mimo kontejnerové nádoby na tříděný
odpad, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku,
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s podezřelou osobou přestupek vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení;
n 23. 11. oznámena osoba, která v prostoru
nástupiště železniční stanice Roztoky kope
do lavičky, hlídka na místo, na místě kontrolována osoba, která v příjezdu hlídky na místo byla již v klidu a nic nedělala, zjištěno, že
tato osoba byla vyloučena z vlakové přepravy
vzhledem k tomu, že neměla platnou jízdenku, přestupek vyřešen na místě domluvou;
n 23. 11. v rámci hlídkové činnosti kontrolována u kontejnerového stanoviště Na Koruně osoba, která umísťovala odpad mimo
kontejnerové nádoby na tříděný odpad,
kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti veřejnému pořádku, s podezřelou osobou přestupek vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení;
n 23. 11. v nočních hodinách cestou PČR
Libčice oznámena žádost o asistenci osádce sanitního vozu rychlé zdravotnické pomoci při zásahu u agresivní podnapilé zraněné osoby před nočním podnikem Eiffel
na Tyršově náměstí, hlídka na místo,
na místě již osádka sanitního vozu, která se
snažila ošetřit ženu s poraněním v zadní
části hlavy, žena sanitním vozem rychlé
zdravotnické pomoci odvezena na urgentní příjem FN Motol;
n 24. 11. oznámena krádež v prodejně
Rossmann v Lidické ulici s tím, že podezřelá osoba s odcizeným zbožím utekla z prodejny, bylo provedeno místní pátrání na základě získaného popisu, výskyt podezřelé
osoby byl zjištěn na Tyršově náměstí v Roztokách, kde byla podezřelá osoba hlídkou
zadržena, odcizené zboží podezřelá osoba
dobrovolně vydala a ke krádeži se doznala,
kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti majetku, vyřešeno uložením blokové pokuty v příkazním řízení
na místě, odcizené věci vráceny.
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. 974 866 400) nebo
na Městskou policii Roztoky (tel.
602 666 458, 730 511 988 nebo 220 910 468,
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz).
Děkujeme předem za spolupráci.
Závěrem bych vám, vážení občané Roztok, chtěl za kolektiv Městské policie Roztoky popřát krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2020 hodně zdraví,
l
štěstí a spokojenosti. 
Petr Vevera

ved. str. MP Roztoky

Dík za přípravu a pomoc
Připomenutí sametové revoluce
v naší obci probíhalo v uplynulém
měsíci slovem i obrazem.
Děkuji všem, kdo se na přípravě
a průběhu podíleli.
Jmenovitě rád děkuji Jindřichovi
a Pavlovi Kozlovským, kteří sponzorsky zajistili tisk bannerů na plotu
radnice, panu Šnajdrovi, jenž poskytl
zdarma plakátovací plochu na vylepení velkoplošných tisků na Mašince,
vedoucímu knihovny panu Špačkovi,
který organizoval večer 17. listopadu
na náměstí, hotelu Academic, jež
k témuž účelu poskytl svůj prostor.
Velkou a dobrou práci tradičně
odvedly technické služby, které se
ostatně nezastaví ani na minutu
po celý rok. Nesmím zapomenout ani
na zaměstnance radnice.
Dobře se spolupracovalo se Středočeským muzeem, díky směruji
k paní Zitě Suchánkové i k Markétě
Urfusové. Muzeum je třeba pochválit
i za program, který k výročí Listopadu připravilo spolu se Základní školou Zdenky Braunerové. Skvělá byla
Muzička – v den vzniku Občanského
fóra, tedy 1. 12., zahrála na zámku –
a zahrála pěkně.
Tečkou za připomínkami bude promítání filmu s aktéry revoluce v naší
obci. Je již téměř hotový. Pravděpodobné datum promítání bude
25. únor – symbolické datum bolševického převratu a také den, kdy se
v roce 1990 Roztoky dočkaly prvního
svobodně zvoleného starosty, Vojtěcha Sedláčka. 
l

Tomáš Novotný

místostarosta

Poděkování, omluva 
a vysvětlení
Vážení spoluobčané,
v říjnu minulého roku jsem se stal
díky hlasům mnohých z vás zastupitelem. Ačkoliv jsem se pustil pro
naše město s chutí do práce, po roce
si musím přiznat, že časové nároky
mých dvou dětí stejně tak jako mé
pracovní povinnosti mi nedovolují
se práci zastupitele plně věnovat.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat
všem voličům, kteří mi dali svůj hlas,
a zároveň se omluvit, že již bohužel
nemohu nadále ve funkci zastupitele
pokračovat. Nerad dělám věci polovičatě, a tudíž raději přenechám funkci
dalšímu našemu zástupci, kterým je
Michal Přikryl. Jsem přesvědčen, že
se bude této funkci věnovat svědomitě a s plným nasazením.
Děkuji za pochopení a přeji všem
předběžně příjemné prožití vánočl
ních svátků.
S pozdravem

Jaromír Jungwirth
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Jízdní řády
Jízdní řád linek 340, 350 a 954 od 15.12.2019 (zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo)
Dejvická - Roztoky (bus v 01:43 jede ze zastávky Vítězné nám.)

Roztoky, nádraží - horní Roztoky včetně 359 (°)

pondělí - pátek

so+ne
0 42*
0 42*
1 43*
1 43*
2
2
3
3
4 47*
4
5 17* 47*
5
6 02 17* 32* 47
59
6 00*
7 11* 29 47*
7 35*
8 04 17 32 47*
8 05 35*
9 02 17 47*
9 05 35*
10 17 47*
10 05 35*
11 17 47*
11 05 35*
12 17 47*
12 05 35*
13 02 17 32* 47
13 05 35*
14 02* 12 22 32* 42 52
14 05 35*
15 02* 12 22 32* 42 52
15 05 35*
16 02* 10 17 25 32* 42 52
16 05 35*
17 02* 12 22 32* 42 52
17 05 35*
18 02* 10 17 25 32* 44 56
18 05 35*
19 08 20 32* 47
19 05 35*
20 02 17 32*
20 05 35*
21 02 32*
21 05 35*
22 20
22 20
23 05* 50
23 05* 50
Poznámky: autobusy označené * nezajíždějí na Levý Hradec

pondělí - pátek
0 02 54*
0
1 54*
1
2
2
3
3
4 59*
4
5 30*
5
6 00* 15 30* 45*
6
7 00 13 14° 25* 43 44°
7
8 01* 18 31 34° 46
8
9 01* 16 31
9
10 01* 04° 31
10
11 01* 31
11
12 01* 01° 31
12
13 01 04° 16 31 46*
13
14 01 04° 16* 26 36 46* 56
14
15 04° 06 16* 26 36 46* 56
15
16 04° 06 16* 24 31 39 46* 56
16
17 04° 06 16* 26 36 46* 56
17
18 04° 06 16* 24 31 39 46* 57
18
19 04° 09 21 33 46*
19
20 00 04° 15 30 46*
20
21 03° 14 46*
21
22 32
22
23 17*
23
Poznámky: autobusy označené * a ° nezajíždějí na Levý Hradec

Roztoky, Tyršovo nám. - Dejvická

Roztoky, U rybníčku - Dejvická

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

pondělí - pátek

12
13
23
14
02
03
00
02
15
15
15
15
15
05
05
03
10
09
09
07
27
11

48
29
14
05
08
15
48
48
48
35
30
15
15
10
25
29
39
36

44
22
10
15
35

55
45
25
25
18
40
49

29
18
25
55

55
35
35
25
55

37
25
35

45
45
35

44
28
47

55
55
45

50
33

57
41

47

50

57

Roztoky, rozcestí Žalov - Dejvická
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

pondělí - pátek

10
11
21
11
11
01
04
11
11
11
11
11
11
01
01
06
06
06
06
05
25
08

46
25
18
06
11
31
44
44
44
31
26
11
11
14
21
25
35
33

41
25
14
21
51

51
41
21
21
21
36
45

58
33
21
31

51
31
31
31
51

41
24
43

41
41
41

46
29
58

51
51
53

53
37

59
43

46

56

59

so+ne
0 12
1 13
2
3
4
5 28
6
7 08 37
8 09 39
9 09 39
10 09 39
11 09 39
12 09 39
13 09 39
14 09 39
15 09 39
16 09 39
17 09 39
18 09 39
19 09 39
20 09 39
21 07 36
22 12
23 11

8

30

33
17

47

12
37

9
42

pondělí - pátek

11
12
22
12
00
01
06
00
13
13
13
13
13
03
03
01
08
07
07
06
26
09

47
27
12
03
13
13
46
46
46
33
28
13
13
08
23
27
37
34

42
20
08
23
33

53
43
23
23
16
38
47

27
16
33
53

53
33
33
23
53

35
23
45

42
26

48
31

43
43
33

53
53
43

55

55
39

45

48

58

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Roztoky, Levý Hradec - Dejvická

so+ne
0 10
1 11
2
3
4
5 26
6
7 06 33
8 06 35
9 06 35
10 06 35
11 06 35
12 06 35
13 06 35
14 06 35
15 06 35
16 06 35
17 06 35
18 06 35
19 06 35
20 06 35
21 05 33
22 10
23 08

Jízdní řád linky 359 ze zastávky Roztoky, Masarykova
Pouze všední den
6
7
7
8
Směr Roztoky, Bělina:
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Papír, lamety i sklo…
Vánoce jsou za dveřmi, mnozí z nás nakupují nové ozdoby na stromek, ne vždy
tradiční skleněné, ale i slaměné, plechové či keramické. Jak zdobili vánoční
stromek naši předkové? První vánoční ozdoby dokumentují účetní doklady
alsaských obchodníků už v letech 1597–1669. Účtovali si peníze za jablka,
pečivo, papír a nitě, které  používali k výrobě ozdob na vánoční stromky.
Z Alsaska se  tento zvyk šířil pomalu, jako první začali zdobit vánoční stromky
kněží v kostelech, tradičním ve šlechtickém prostředí se stal v 16. a 17. století.
Teprve polovina 19. století přinesla oblibu vánočních stromů i do měšťanských
rodin. V Čechách stavěli lidé od poloviny 19. století o Štědrém večeru
na stůl nebo do kouta smrček či jedličku, dokonce i jen ozdobenou májku.
Na stromečky, které bývaly někdy i zavěšeny od stropu, se jako ozdoby
nejprve používaly jablka, ořechy, sušené švestky nebo sladké pečivo.

Ve 20. letech 20. století se kombinoval
papír s vatou a krepovým papírem. Známé jsou figurky na drátěné kostře, které
sloužily i dětem na hraní, proto se jich dochovalo málo. Do barevných papírků se
balily také bonbony (certle) nebo malé
dřevěné kostičky. Kartonové ozdoby sypané balotinou (benátskou rosou, šmelcem)
se u nás objevily ve 30. letech minulého
století. Typické domečky nebo hvězdičky
se vyráběly především na Železnobrodsku.
Ovoce a ořechy se také balily do barevného
papíru, aby byl stromek pestrý. Dalšími surovinami k výrobě vánočních ozdob byly
cukr a vejce. Peklo se cukroví z mandlového marcipánu,
cukru a růžové
vody, medu nebo
takzvané tragantové
cukroví s příměsí
rostlinných pryskyřic. Cukrová hmota
se buď tiskla do forem,
nebo jen volně modelovala do rozličných tvarů. Upečené
výrobky se dále barvily.
Současně se používaly pro výrobu vánočních ozdob papír, lepenka, papírmaché, krepový papír a karton. Unikátem je
trojrozměrný tenký lisovaný karton, takzvaná drážďanská lepenka, ve tvaru zvířat, dopravních prostředků i hudebních
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nástrojů, distribuovaná od konce 19. století
do první světové války velkými německými obchodními firmami do celé Evropy.
V leckteré domácnosti najdeme ještě
dnes ozdoby z vaty, nejčastěji ve tvaru
ovoce – jablek a hrušek, ale i šišek a koulí.
Vata se stáčela na stáčecím strojku do kovové formy a pak se výsledný tvar barvil.
Ozdoby tohoto typu se vyráběly od konce
19. století až do poloviny století dvacátého,
dokonce i v blízké Nelahozevsi.

Papírové ozdoby byly někdy omotány
takzvaným leonským drátem (kovové
vlákno). Své jméno získal podle místa vzniku – Lyonu. Výroba leonského drátu je doložena už v 80. letech 19. století v Německu, konkrétně v okolí Norimberka. Z těchto
ozdobných vláken se vyráběly lamety,  ➔
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které se tvarovaly například do podoby
vloček nebo hvězdiček. Doplňovaly také
papírové, vatové nebo skleněné ozdoby.
Jablonečtí domácí výrobci používali lamety při zdobení perlových skleněných ozdob.
Tento typ ozdob se vyráběl až do 40. let 20.
století. Snadno je rozeznáme od těch nových, protože vlivem oxidace černají.
Na počátku 20. století se také vyráběly
vánoční ozdoby z vosku, cínu, bakelitu
i biskvitu, v našich zemích byly méně obvyklé. V Krušnohoří se podomácku
vyráběly ozdoby ze dřeva.
První skleněné ozdoby začala produkovat v polovině 19. století sklářská huť v německé Lausche. Ozdoby z této hutě se brzy objevily
v celé Evropě, na konci
19. století se dostaly i do Ameriky. Velkou konkurencí německým ozdobám z Lauschy se
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stalo na konci 19. století a zejména v prvních desetiletích 20. století jablonecké
zboží, původně vedlejší produkt vznikající
při výrobě bižuterie. Imitace pravých perel,
takzvané „duté perle“, se vyráběly v domácích dílnách i v Podkrkonoší. Perle
se foukaly buď volně (zejména v Podkrkonoší) jednotlivě nad kahanem
nebo do vícekusových forem (Jablonecko). Důležité bylo barvení perlí,
aby byly k nerozeznání od pravých,
používalo se lesku z rybích šupin. Exportovaly se do Ameriky, na Balkán
a do Indie. Dnes je známe jako perličkové
ozdoby, barví se už redukčním roztokem
stříbra, smáčí se v barevných lacích a montují do rozličných tvarů. Tyto výrobky jsou
ve světě unikátem, bohužel z desítek výrobců dnes zbylo jen několik málo dílen,
které vyrábějí dle tradičních vzorů a forem.
V Podkrkonoší bylo zásadním zlomem
založení Sklářského družstva pro výrobu
skleněných ozdob na vánoční stromky
ve Zdobíně v roce 1931, které zavedlo domácí výrobu foukaných skleněných ozdob, dovážených k nám doposud výhradně z Německa, a ve 30. letech 20. století
zcela zvládalo zásobovat náš domácí trh.
Od 30. let 20. století se účastnili výrobci
vánočních ozdob domácích i zahraničních sklářských výstav. Byly vypisovány
soutěže pro návrháře a studenty uměleckých škol na nové vzory a barvy vánočních ozdob. Firma Vánoční ozdoby
– DUV družstvo se sídlem ve Dvoře
Králové vyrábí ozdoby nepřetržitě od roku 1931.
Určit provenienci, nebo
dokonce konkrétní výrobnu vánočních
ozdob je velmi
problematické.
První německé
o z d o b y
z Lauschy se šířily po celé Evropě a jejich vzory přebírali další
producenti. Ve druhé
a třetí čtvrtině 20. století
měly foukané ozdoby
ve tvaru koulí, reflektorů, oliv a ptáčků
ve svém repertoáru
firmy z Čech, Moravy, Polska, německého Durynska i Rakouska. Současné
provozy mají

své vzorkovny, které podléhají výrobnímu
tajemství.
A odkdy máme v Čechách elektrické
osvětlení stromku? Přibližně ve 20. letech
minulého století se začaly používat elektrické svíčky OSRAM. Firma byla založena
v roce 1919 německými podnikateli
Siemensem & Halskem. Název tvoří zkratka
chemických prvků – OSmium a WolfRAM.

Běžnějším se stalo elektrické osvětlení vánočního stromku až po druhé světové válce,
voskové svíčky prakticky vymizely z domácností v 60. letech 20. století.
Tradiční české výrobky začaly poměrně
úspěšně vytlačovat čínské imitace skla,
ano jsou levné a takřka nerozbitné. Ale
blýská se na lepší časy, stačí se projít
po vánočních trzích, kde objevíte ty pravé
české skleněné…


l

Marcela Šášinková
Středočeské muzeum
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Štědrý večer nastal….
Blíží se zimní slunovrat, který Germáni slavili pod jménem Yule, irští Keltové
jako Meán Geimhridh a Slované jako Kračun.

Vánoce se poslední dobou staly spíše honbou za dárky a jídlem. V minulosti byl však
Štědrý den magickým časem, kdy lidé věštili, jaká bude příští rok úroda nebo kdo se
ožení a vdá. Dříve by lidé nenašli na štědrovečerní tabuli kapra, ale luštěniny a hlemýždě. V poslední době už každý druhý ví,
že Vánoce jsou původem víc pohanské. Většina svátků pochází z keltské nebo germánské tradice. Důležité však je, že všechny tyto
svátky slavili bez výjimky všichni naši předkové a slavíme je i my dnes, ačkoli se skrývají pod tenkým křesťanským nátěrem.

Jak by tedy vypadal takový
Štědrý den „postaru“?
Tak od rána se myslelo především na hospodářská zvířata, ale také na ptáčky, co
mrznou venku – děti chodily zvířátka obdarovávat nadílkou a na vesnici se chodila
i krmit lesní zvěř. Co se jídla týkalo, žádné
hody přes den nebyly, striktně se dodržoval půst a jedla se jen vánočka – štědrovka
– kterou hospodyně pekla během adventního času. No a co se tedy jedlo na Štědrý
večer? Kapr je jídlo, které se k nám dostalo
až v polovině 19. století. Upravoval se obvykle načerno nebo s octem, vínem a kořenovou zeleninou – tedy namodro, jak se
této úpravě říkalo. Budete se možná divit,
ale v bohatých rodinách se často jedli šne-

ci – oblíbená pochoutka Francouzů. Hodně se, i na Štědrý večer, jídávalo podle
krajů – v Krkonoších to byl třeba hubník –
zapečená pochoutka ze žemlí a hub. Tradiční byl také kuba, který se dnes znovu
dostává na štědrovečerní menu v mnoha
domácnostech. Až mnohem později se
na stolech objevil smažený kapr s bramborovým salátem. Rybí polévka byla oblíbená už za našich babiček, ale ještě častěji se
na stole objevovala hrachová. No a sladké?
Kromě vánočky nechybělo cukroví a v některých domácnostech ani jablkový závin
s ořechy.

Zvyky zpestřovaly svátky

Mezi ty méně rizikové zvyky určitě patřilo
házení střevícem – to prováděly svobodné
dívky. Hodily botu přes rameno, a když
směřovala špičkou ze dveří, bylo to znamení, že se následující rok provdají. Některé
zvyky se udržely dodnes. Pouštění lodiček
ze skořápky vlašských oříšků milují děti
i v dnešní době. Do skořápky se umístila
svíčka a lodička se pouštěla po vodě v umyvadle. Když se lodička držela u kraje, bylo
to znamení, že se člověk bude držet doma,
a když se vydala na pouť po umyvadle,
zvěstovalo to cestování. Rozkrajování
jablíčka je asi nejznámější zvyk. Podle
toho, jak vypadal střed jablíčka, se určilo,
jestli budou v rodině všichni zdraví.

Jeden ze zapomenutých zvyků je připravit
o jeden talíř více na štědrovečerní tabuli pro
náhodného pocestného. Také se dávaly pod
talíře šupiny pro hojnost v následujícím
roce a od stolu se nesmělo při večeři vstávat,
to by bylo špatné znamení. K trochu rizikovějším, ale dost zábavným zvyklostem, patřilo lití olova. Když všichni přežili ve zdraví,
dalo se podle odlitého tvaru určit, co se
bude v budoucnosti odehrávat.
Z toho, co jsme si popsali výše, je jasné, že
způsob oslavy přírody a jejího cyklu se
prakticky nemění. Stále zdobíme Yggdrasil
(stromek či větev, na kterou věšeli staří Germáni obětiny pro bohy), zapalujeme svíčky
jako symbol slunce, čekáme na sluneční
zlaté prase a v nejkratších dnech v roce věštíme budoucnost. Ať už to byli Keltové,
Germáni, Slované nebo jsme to my, rituály
zimního slunovratu či Vánoc dáváme najevo úctu k přírodě a její moci, která nám
dala život. Jediné, co se změnilo, je, že dnes
jsou to pro většinu lidí pouhá prázdná gesta. Nevědí, co znamená hvězdice na špici
stromku, a jejich ruce věší ozdoby na větve
spíše z donucení a zvyku. Jako pro pohana
je i pro mě nejdůležitější uvědomit si právě
to, co těmi gesty a rituály vyjadřuji. Věřím,
že oslavami zimního slunovratu, Vánoc či
Yule se přibližuji předkům a s tím, jak uctívám přírodu, uctívám i je. 
l
Eva Sodomová
zastupitelka

Historie vánoc – vánoční kvíz
Archeologové, historikové, ale i další vědci
z jiných oborů neustále objevují nové poznatky o naší minulosti, a tedy i o Vánocích
a narození Ježíše. Vy si nyní můžete ověřit
své historické církevní znalosti.
1. Náš letopočet se odvíjí od narození Krista. Je tímto rokem skutečně rok nula, nebo
se mnich Dionysios v 6. století při výpočtu
spletl? Jaké datum narození Ježíše preferují
dnešní vědci?
1. v letech 7–4 před n. l.
2 v roce 0
3. v roce 4 n. l.

4. Narodil se – podle vědeckých průzkumů –
Ježíš skutečně v noci z 24. na 25. prosince?
1. ano
2. ne
3. datum narození se nedá určit
5. Jaká byla průměrná teplota v oblasti
Betléma v prosinci před dvěma tisíci lety?
1. zhruba 16 až 17 stupňů
2. 8 až 10 stupňů
3. 3 až 5 stupňů

2. Co bylo podle vědců onou hvězdou
nad Betlémem při narození Ježíše, o níž se
v evangeliích píše, že přilákala i mudrce
z Východu?

6. Betlém byl během židovského povstání
proti Římu v letech 132 až 135 zcela zničen.
Povstání vedl muž, kterého židé uctívali jako
očekávaného Mesiáše, jenž se má postavit
Římanům a obnovit židovský stát. Jak se
tento muž jmenoval?

1. trojí konjunkce dvou planet
2. kometa přelétávající tehdy poblíž Země
3. okem viditelný výbuch supernovy

1. Bar Judeai
2. Bar Kochba
3. Bar Moiše

3. Existovala vůbec města Nazaret a Betlém?

7. Ve 4. století v Betlémě nechala sv. Helena vystavět chrám Narození Páně (údajně
zcela první křesťanský kostel), v 6. století
chrám zničili Samaritáni. Které z následujících tvrzení je správné?

1. jen jedno z nich
2. ne
3. ano
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1. Chrám byl obnoven a znovu zničen
Peršany v roce 614.
2. Chrám nebyl nikdy obnoven.
3. Roku 1100 zde byl Balduin I. korunován
prvním králem Jeruzalémského království.
8. Který národ vládl v Betlému skoro
400 let (od roku 1517), s přestávkou v letech
1831 až 1841, kdy zde panoval egyptský
vojevůdce Muhammad Alí?
1. Osmané
2. Arabové
3. Syřané
9. Jaké jméno vlastně měl ve svém rodném
jazyce Ježíš?
1. Lésús
2. Ješua
3. Immanuel
10. Co znamená v překladu Ježíšovo jméno?
1. Bůh je veliký
2. Záchranou je Bůh
3. Boží milost nezná hranic 

l

Správné odpovědi najdete na str. 28
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HISTORIE MĚSTA

B. M. Eliášová a její odkaz
foto: Jan Žirovnický

Na samém okraji Roztok na Solníkách se nachází ulice
B. M. Eliášové. Najdete v ní jenom pár čísel popisných,
momentálně tam chybí i tabule s názvem.

Slavnostní odhalení pamětní desky

Kdo byla B. M. Eliášová a jaký měla vztah
k Roztokům?
Životní příběh Barbory Markéty Eliášové,
jak zní její plné jméno, je strhující. Narodila
se 2. listopadu 1874 v malé moravské obci
Jiříkovice nedaleko Brna. Od svých čtyř let
byla úplný sirotek a žila na náklady obce.
Živila se jako služebná, přitom se ale
sama vzdělávala, učila se především cizí jazyky, a to tak úspěšně, že později vyučovala
angličtinu na vyšší dívčí škole.
Po prožití osobní tragédie (zemřel jí
snoubenec) začala cestovat po celém světě.
Zapůsobilo na ni především Japonsko,
o kterém napsala svůj první cestopis. Několikrát se tam ještě vrátila, krátce pracovala
na československém velvyslanectví v Tokiu.
V letech 1929 až 1939 pracovala na ministerstvu zahraničí. Začala psát literaturu
pro mládež a vydávala i japonské pohádky.
Během okupace v době 2. světové války se
zapojila do odboje. V posledních letech života byla upoutána na invalidní vozík. Zemřela v roce 1957.
Část svého života prožila B. M. Eliášová
v Roztokách. V roce 1924 zde společně

Paní Stárková se svou fotografií z mládí v japonském
úboru

s Joe Hlouchou, dalším japanologem spjatým s naším městem, uspořádala japonskou slavnost květů. V letech 1921 až 1935
vlastnila dům čp. 213 v Jungmannově ulici, v těch letech nesl jméno Villa Aoyama.
V roce 1996 koupil dům pan Vojtěch
Sedláček. Jeho dcera Anna Marek, v současné době učitelka v Základní škole
Zdenky Braunerové, se rozhodla oživit odkaz B. M. Eliášové a pro tento cíl vznikl
i Spolek Barbory Markéty Eliášové.
U příležitosti 145. výročí narození této
výjimečné ženy byla na jejím bývalém
domě odhalena pamětní deska. K slavnost-

foto: Jan Žirovnický

foto: Jan Žirovnický

Pamětní deska

nímu aktu byla pozvána řada významných
hostů. Zástupce japonského velvyslanectví,
ředitel jeho kulturního a informačního
centra Kei Oniši, předesl svůj projev bezchybnou češtinou. Starosta Jiříkovic, rodné
vesnice B. M. Eliášové, který byl myšlenkou
obnovy jejího odkazu doslova nadchnut, se
nakonec ze zdravotních důvodů nemohl
zúčastnit, ale poslal aspoň velmi jímavý dopis. Město Roztoky reprezentovala paní
radní Vladimíra Drdová, která vyzdvihla,
že Eliášová svých životních úspěchů dosáhla vlastní pílí a úsilím, ačkoli její výchozí
pozice chudého sirotka byla nesmírně nevýhodná. Dále vystoupila paní Martina
Krajíčková – historička z Muzea ve Šlapanicích. Krátký proslov pronesl též starosta
Únětic Vladimír Vytiska. Po projevech pak
pan Sedláček s panem Onišim odhalili pamětní desku.
Následovala společenská část setkání,
která se protáhla až do pozdního večera.
Speciálním hostem slavnosti byla paní
Václava Stárková, která je s domem spojena zvláštním poutem. Její rodiče tu totiž
bydleli v době před jejím narozením.
Spolek Barbory Markéty Eliášové má
do budoucna řadu plánů. V únoru příštího
roku se uskuteční první přednáška a jedním z cílů spolku je obnova japonské slavnosti květů v Roztokách.
Na předzahrádce domu čp. 213 je čerstvě
vysazena sakura. Stojí na tomtéž místě, kde
stála i v době, kdy zde žila B. M. Eliášová.
Nic nemůže symbolizovat její odkaz lépe
l
než tento strom. 
Jaroslav Drda

Jokohama, Sakura, Aoyama
aneb malé Japonsko v Roztokách
Barbora Markéta Eliášová nebyla jedinou
osobností se znalostí Japonska, která se zabydlela ve 20. letech minulého století v našem městě. Pro místní je možná známější
Joe Hloucha (1881–1957), cestovatel a spisovatel, který zanechal výraznou stopu
v Tichém údolí. Hloucha, povoláním úředník, se poprvé vydal do Japonska v roce
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1906, aby na vlastní oči spatřil zemi, o které psal ve svém románu Sakura ve vichřici
(1905). Po návratu se už do úřadu nevrátil
a začal budovat svou japonskou sbírku.
Spolu s bratrem Karlem prezentoval první
čajovnu v Praze v prostorách japonského
pavilonu na Jubilejní výstavě v roce 1908.
Pavilon měl takový úspěch, že se stavitel

Václav Havel rozhodl přestěhovat čajovnu
pojmenovanou Jokohama do právě dokončené Lucerny. Jokohama, ve které servírovaly čaj, saké, ale později i pivo Japonky
a Číňanky, zanikla v roce 1924. Joe Hloucha zatím cestoval po evropských zemích,
ale navštívil i severní Afriku. Systematicky
rozšiřoval uměleckou sbírku japonského,
afrického a oceánského umění. Ke konci
roku 1923 si cestovatel vyhlížel místo, kde

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

HISTORIE MĚSTA

Fotografie B. M. Eliášové v deníku J. Hlouchy, 1924

by se usadil a kam by své sbírky deponoval.
Volba padla na Roztoky, zalíbila se mu vila
na Vinici u Matky Boží, dnešní Tiché údolí
čp. 81. Vilu měla ale údajně zamluvenou
právě B. M. Eliášová, která si zřejmě koupi
rozmyslela a zůstala v Jungmannově ulici.
Hloucha po krátkém váhání (ještě pomýšlel na vilu Boženu, čp. 118) koupil na začátku roku 1924 vysněnou Sakuru a Eliášová mu pomáhala se začleněním do místní
komunity.
Japanolog se pustil do rozsáhlé rekonstrukce vily, cílem bylo skloubení české a ja-

ponské architektury ve vyvážený a harmonický celek. Dům byl zastřešen japonizující
střechou, ozdoben zvířecími a rostlinnými
ornamenty, zahrada doplněna jezírkem,
mostky, altánky, svítilnami, branami i plastikami draků a osázena byla japonskou vegetací. Rekonstrukce se zhostili na doporučení Eliášové dva místní architekti a stavitelé
– Antonín Landa a František Illich –, kamenické a kovářské práce provedly roztocké
řemeslnické firmy, jak dokazují účetní doklady uložené v Náprstkově muzeu, stejně
tak jako Hlouchovy deníky. Vila Sakura
vzbuzovala obdiv nejen u Hlouchových přátel a obyvatel Roztok, ale i u řady návštěvníků z nedaleké Prahy, kteří Roztoky vyhledávali jakožto oblíbené letovisko.

Cestovatel zapůjčil japonské vějíře a textilie ze své sbírky roztockému Okrašlovacímu spolku na první Japonskou slavnost
květů, která se konala pod protektorátem
japonského velvyslanectví. Slavnosti květů
v Roztokách byly tradiční už v 19. století,
ale v japonském stylu proběhly v roce
1924 poprvé. Eliášová Hlouchu často navštěvovala, vyměňovali si fotografie a dopisy z Japonska. Bohužel se u nás japanofil
dlouho nezdržel. Už v roce 1926 Roztoky
opustil a odstěhoval se zpět do Prahy. Důvody nejsou zřejmé ani z jeho osobních
deníků, možná osamělost nebo finanční
problémy...
Dnes je Hlouchova sbírka z největší části
uložena v Náprstkově muzeu.
Vilu v Roztokách zakoupil podnikatel Josef Jiroušek, který se rozhodl navázat na japonskou tradici. Přímo ve vile zřídil čajovnu a v sousedství zahájil stavbu věhlasné
restaurace a hotelu, které zprovoznil Jan
Marhold. Ale to už je jiná kapitola …  l
(zdroj: NM-Náprstkovo muzeum, fond Joe Hloucha, foto
autorka, upravil A. Hůlka; více viz https://www.radio.cz/
cz/rubrika/krajane/japonsko-velka-laska-spisovatele-a-cestovatele-joe-hlouchy)

Fotografie J. Hlouchy před vilou v Roztokách ve vlastním
deníku, 1925

Marcela Šášinková
Středočeské muzeum

Plody revoluce

Organizační jádro OF se zpočátku scházelo hlavně v domě Zdeňka Pošíka v čp. 153.
Časem nám tam začalo být těsno, tak jsme
využili nabídky paní farářky Kučerové
a naším sídlem se stala kancelář církve husitské v Jeronýmově ulici. Když jsme poprvé kontaktovali MěNV se žádostí, abychom
byli bráni za partnery, nebyli jsme přímo
odmítnuti, ale s tím, že budeme akceptováni jako součást svazku Národní fronty. To
jsme ovšem striktně odmítli. Až po druhé
schůzce v kině, kam už přišli i radní města,
bylo jasné, že OF je nový a samostatný politický fenomén, který je třeba brát vážně.
Potom už pro naše vyjednávání s vedením
města byla k dispozici i malá zasedačka
na radnici.

Občanské fórum na úrovni
okresu a kraje
12. prosince 1989 se sešli poprvé zástupci
Občanských fór některých obcí okresu

prosinec 2019

Praha-západ v Černošicích. Vyměnili jsme
si informace o možnostech postupu při
personálních rekonstrukcích Městských
národních výborů i okresního NV a vyjádřili podporu V. Havlovi při kandidatuře
na prezidenta republiky. 6. ledna 1990 se
sešlo v černošickém hotelu Kazín poprvé
OF okresu, když přijeli zástupci 65 (!) obcí.
17. ledna se pak konstituovalo OF na úrovni Středočeského kraje.
Poněkud napínavější byla zpočátku situace v jediném průmyslovém podniku
ve městě, ve VÚAB, lidově Penicilínce.
Václav Kalenda tam začal vydávat bulletin
Budíček, což vyvolalo ostrou reakci stranické organizace i některých členů Lidových milicí. Ale už neměli sílu něco změnit
či něčemu zabránit.
Pod hladinou všeobecné euforie však
probíhaly i procesy, které nebyly zrovna
pozitivní. Dosud existující Státní bezpečnost urychleně likvidovala důležité doklady o své činnosti, včetně svazků agentů

foto: Jiří Bašta

Roztocké občanské fórum se poprvé sešlo 1. prosince 1989 ve školní jídelně
a podruhé hned o týden později v kině na Tyršově náměstí. Cesta k tomu
nebyla úplně jednoduchá.

Lidová veselice v zámku 25. února 1990 při instalaci nového starosty Vojtěcha Sedláčka.
Zleva: Jaroslav Kořán, pražský primátor, Vojtěch Sedláček,
Petr Pithart, předseda české vlády.

a rezidentů. Tento proces se bohužel podařilo definitivně zastavit až v únoru 1990.
Poslední tajnou akcí StB a kontrarozvědky
byla akce „Klín“, zahájená již v červnu roku
1987. Jejím cílem bylo infiltrovat nové občanské iniciativy skrytými agenty,  ➔
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kteří v nich budou vyvíjet rozkladnou činnost a mohou být v budoucnu aktivováni
za účelem narušení křehké demokracie.
Podle šéfa Státní bezpečnosti gen. Lorence
bylo údajně infiltrováno i OF.
29. prosince 1989 byl zvolen (naposledy
jednohlasně) poslanci obou komor Federálního shromáždění nový prezident republiky, a to dramatik a bývalý disident
Václav Havel.

Neměli se za co stydět?

V té době vyšlo také prosincové číslo Roztockých novin, kde místní komunisté zveřejnili článek „Nemáme se za co stydět“
snažící se přesvědčit čtenáře o zásluhách
končícího režimu, když si přisvojili plody
poctivé práce celého národa. To je i případ
výstavby továrny n. p. Penicilin (nyní
VÚAB), která byla zprovozněna v roce
1949 díky americké technologii dodané
v rámci UNRRA. Za vyslovenou drzost lze
označit vybudování takzvané turistické základny mládeže, kterou svépomocí vybudovali skauti a byla jim v roce 1970 ukradena Socialistickým svazem mládeže.
Roztocké OF reagovalo rozhodnutím vydávat vlastní periodikum s názvem Občan
(první tři čísla ještě cyklostylem).

Personální změny
ve vedení města
Hned 2. ledna 1990, kdy ještě doznívala euforie z volby Václava Havla prezidentem republiky a jeho novoročního projevu, se potřetí sešlo Občanské fórum v Roztokách.
Kino (již neexistující) na náměstí bylo opět
zcela zaplněno. Přítomni byli informováni
o výsledcích jednání u kulatého stolu mezi
zástupci OF a volební komisí vedenou
plk. Zd. Karasem (KSČ). Bylo dohodnuto,
že rezignuje nebo bude odvoláno celkem

23 poslanců MěNV z celkového počtu
63 (z nich bylo 29 členy KSČ, jeden člen
ČSL a ostatní byli nestraníci). Součástí dohody bylo i odstoupení předsedy a místopředsedy Městského národního výboru, kteří budou nahrazeni zástupci OF. Na funkci
předsedy MěNV byl OF jednomyslně nominován pan Vojtěch Sedláček, na post místopředsedy Petr Tříska, zástupce Žalova. Rada
MěNV byla rozšířena ze 13 na 15 členů,
z toho pro OF zde bylo garantováno 8 křesel.
Tím de facto OF přebíralo řízení města.
Z bývalého vedení zůstal ve funkci kvůli zachování kontinuity tajemník Jan Burda. Tyto
změny byly přijaty s nadšením v sále.

Samostatné OF v Žalově

Radost však nebyla úplná. V hektických revolučních dnech jsme trochu přehlédli, že
součástí roztockého OF jsou v drtivé většině jen lidé z Roztok a chybějí Žalovští. Přitom jisté soupeření, či dokonce animozita
mezi oběma dříve samostatnými obcemi,
direktivně sloučenými v roce 1960, byla
stále živá.
4. ledna 1990 bylo založeno v žalovském
kině (Na Růžku) samostatné OF v Žalově.
Kromě mluvčích, pánů Dusila, Filipa, Kratochvíla a Třísky, byl přítomen i dosavadní
místopředseda MěNV Ota Batelka a samozřejmě několik desítek občanů.
Roztocké OF na zakládací schůzi vyslalo
St. Boloňského a Ivo Svobodu. Atmosféra
v sále byla značně nervózní až konfliktní.
Přítomní poukazovali na podřízenou roli
Žalovských ve městě, nedostatečné investice
do infrastruktury a veřejného vybavení.
Část občanů i vehementně požadovala odtržení Žalova od Roztok s odůvodněním, že
sloučením obcí nastal celkový úpadek Žalova (ze 63 poslanců MěNV jich tehdy ze Žalova bylo 13). Jakkoliv šlo o emočně pochopitelné stanovisko, nebyl to požadavek

racionální. Předpokládat, že zhruba čtvrtinový samostatný Žalov získá více finančních
prostředků než v rámci jednotného města,
tehdy největšího v okrese Praha-západ, bylo
iluzorní. Marně jsme se snažili Žalovské přesvědčit, že jde spíše o dohodu, jak spravedlivě finance v rámci obce rozdělovat. Prostor
k dohodě tento den bohužel nebyl. Spor
Roztoky–Žalov ještě s různou intenzitou pokračoval až do obecních voleb v roce 1994.

Změny na úrovni
okresu a kraje
Jednání u kulatého stolu pokračovala
i na úrovni okresu a kraje. KSČ se ocitla
v defenzivě, ale své nároky na zastoupení
tvrdě prosazovaly další strany NF – lidovci
a socialisté. Bylo dosaženo dohody, že roztocké OF budou v ONV Praha-západ zastupovat čtyři poslanci – Ivo Svoboda, Jan
Chytil, František Vorel a Miroslav Dusil
(oba Žalov). Do středočeského KNV byl
nominován Stanislav Boloňský, který byl
posléze zvolen i členem Rady kraje.
Ve vedení ONV P-Z zaujali rozhodující
pozice zástupce Černošic, kteří hned ze začátku asertivně převzali iniciativu. Černošičtí měli časový a organizační náskok díky
tomu, že již před tím organizovali materiální pomoc Arménii a posléze Rumunsku.
Proto také prvními mluvčími okresu byli
zvoleni čtyři zástupci Černošic a jeden
z Dolních Břežan. Už v únoru jsme ale prosadili proporcionálnější obsazení mluvčích. Novou předsedkyní ONV se posléze
stala paní Milada Mašatová z Černošic.
Mocenské šachy se rozehrály i na úrovni
kraje, které vyústily paradoxně v to, že
předsedou KNV se stal zástupce KSČ V. Šikola, tajemníkem pak černošický Jindřich
l
Vodička, budoucí ministr. 
Stanislav Boloňský

Mušketýři po dvaceti a ještě
deseti letech
V polovině letošního listopadu se
na pozvání paní farářky Kučerové
a místostarosty T. Novotného
sešli členové rady roztockého OF
na přátelském setkání na faře Církve československé husitské. Vzpomněli jsme na ty krásné chvíle, kdy
jsme na vlně neskutečné euforie
a s vírou v lepší příští táhli za jeden provaz. Přišel i nejstarší z nás,
Václav Majer, i téměř kompletní
sestava porevolučních starostů
města, a to včetně současného,
l
Jana Jakoba. 
Stanislav Boloňský
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Defilé roztockých porevolučních starostů | zleva: Vojtěch Sedláček (1990), Jan Chytil (1990–1994), Martin Štifter (1994–2002),
Stanislav Boloňský (2002–2006), Olga Vavřínová (2006–2010), Jan Jakob (od 2010 dosud). Chybí jen Petr Tříska (1990)
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Vzpomínali jsme na husitské faře
Patnáctka revolucionářů, jestli to není moc troufalé slovo, se potkala skoro
nachlup přesně po třiceti letech od sametové revoluce. Kde jinde než na faře
u Jarmily Kučerové. Husitská fara nám byla útočištěm během revoluce mnohokrát – asi jsme si tehdy říkali, že by ji v případě krize ani bolševik nedobyl…

Vzpomněli jsme na ty, kteří už mezi námi
nejsou a kteří do revoluční party patřili:
na Zdeňka Pošíka, Iva Svobodu či Zdeňka
Kučeru.
A kdo vážil cestu? Přišli Tomešovi a připomněli nám, jak vypadaly krásné plakáty
z jejich revoluční dílny. Dorazil Jan Chytil,
Vojta Sedláček, Standa Boloňský, Markovi,
vitální a stále stejně vypadající Václav Ma-

jer, Pavel Sankot, Olga Vavřínová, moje maličkost, už vzpomenutá Jarmila Kučerová,
Ludva Staněk a Martin Štifter. Povídalo se,
trošku popilo, na řadu přišly fotky, kde jsme
byli fakt o fous mladší. A taky dort s logem
OF a společná fotka všech starostů. To se mi
líbilo, protože s jedinou výjimkou (ze
schůzky se omluvil Petr Tříska, který krátce
obec vedl před prvními svobodnými volba-

mi) stáli vedle sebe Vojtěch Sedláček, Jan
Chytil, Martin Štifter, Stanislav Boloňský,
Olga Vavřínová i starosta dnešní, který nás
přišel na schůzku pozdravit a přinesl pár
velmi jedlých dárků. Foto u předchozího
článku je symbolické. Říká, že i přes nejrůznější bitky – a že jich v obci bylo – se dosavadní šéfové města dovedli o tomhle velkém svátku svobody sejít pohromadě. Říká
ale i to, že většina vedení Roztok se rekrutovala dosud právě z listopadových nadšenců,
z lidí, kterým před třiceti roky nebylo jedno, jakou cestou naše město půjde.
l

Tomáš Novotný

místostarosta

Dvacet let v Roztokách
V polovině listopadu uplynulo dvacet let od chvíle, kdy se ujal své pastorační
služby v roztocké římskokatolické farnosti P. Petr Metoděj Bubeníček. Jeho
pozice nebyla zpočátku jednoduchá. Na místě duchovního správce nahradil
charismatického Aloise Kánského, který byl coby excelentní rétor přeložen
do holešovické farnosti u sv. Antonína. Část farníků tuto změnu „nevydýchala“
a následovala svého oblíbeného kněze na nové působiště. Ani P. Bubeníček
nebyl v ideálním rozpoložení, ze své předchozí farnosti odcházel v atmosféře
vzájemného neporozumění, únavy a zklamání.

Netrvalo však dlouho a Petr Bubeníček se
v Roztokách dobře adaptoval. Přinesl sem
i poněkud jiný styl evangelizace, jako by nepřímo navazoval na prvního polistopadového roztockého administrátora P. Jiřího
Paďoura, pozdějšího biskupa českobudějovického. Možná to bylo i tím, že oba vzešli
z řeholního prostředí. Okouzlil ho Levý
Hradec, sídlo kněžny sv. Ludmily – jeho
iniciativou byla posléze založena tradice
svatoludmilských poutí. Doslova probudil
i spící farníky v Libčicích nad Vltavou
a město to ocenilo čestným občanstvím.
Jeho nedělní homilie měly nový obsah.
Nehladily tak říkajíc farníky po srsti, ale nastavovaly (a stále nastavují), někdy i nekompromisně, zrcadlo našim chybám, naší
neochotě jít ke kořenům víry – se všemi
nepohodlnými důsledky. V prostředí sekulární a konzumní společnosti není dnes
snadné plně akceptovat jeho jednoznačný
požadavek na život podle evangelia. Pevností svého názoru ale prokázal sílu a autentičnost své osobnosti, a to i s vědomím,
že pro některé farníky to bude hůře stravitelné. Někdy to také bylo složitější, ale během těch dvaceti let našel cestu ke svým
ovečkám, a ty našly cestu k němu. Naplněný
farní kostel o nedělních bohoslužbách, a to
věřícími všech generací, je toho důkazem.

prosinec 2019

foto: Stanislav Boloňský

Kategorický imperativ
Petra Bubeníčka

P. Petr M. Bubeníček hovoří o sv. Ludmile na Levém Hradci

Je třeba P. Petrovi Bubeníčkovi za uplynulé dvacetiletí poděkovat a popřát mu mnoho
sil a pevné zdraví do dalšího období.
Toto přání není rozhodně formální, protože farnost i celá církev (resp. církve)
v Česku nejsou v jednoduché situaci, a to
personálně i ekonomicky. Věkový průměr
kněží pražské arcidiecéze je na úrovni důchodového věku. Nových kněží je málo
a není mnoho ani jáhnů a pastoračních asistentů. Bezpochyby poroste úloha aktivních
laiků, zejména při správě farnosti, z nichž
některé připomínají spíše misijní území.

Důsledky odluky
církví od státu
Také ekonomická situace křesťanských
církví není vůbec růžová, jak by se mohlo

zdát díky částečným restitucím a finanční
náhradě za ukradený majetek minulým režimem. Vrácené nemovitosti vesměs vyžadují velké investice do obnovy, zemědělská
půda a lesy nevynášejí zdaleka tolik, kolik
by bylo potřeba. Stačí připomenout kůrovcovou kalamitu, která výrazně zasáhla
i církevní lesy. Nedávno zveřejnil denní
tisk informaci, že církevní tzv. Katolický
investiční fond ztratil v roce 2018 díky poklesu cen akcií 70 milionů Kč. Je zřejmé
(a to již dávno), že ekonomická odluka
církve od státu bude vyžadovat od věřících
mnohem výraznější finanční příspěvky,
spíše bych řekl oběti, než dosud. Je otázka,
zda k tomu bude v Čechách ochota. Bohužel dodnes není přijat zákon o daňových
asignacích, které využívají církve například
v Německu nebo Rakousku. Nemělo by se
stát, aby registrované tradiční církve nebyly schopny provozně konkurovat různým
novým náboženským sektám, jejichž finanční zdroje jsou vesměs velmi neprůhledné.
Tyto problémy se promítají i do roztocké
farnosti. Od Nového roku například již nepřijdou „shora“ peníze na pastoračního
asistenta, bez něhož ovšem spravovat farnost s 8 kostely (Roztoky, Levý Hradec,
Únětice, Libčice, Noutonice, Svrkyně, Budeč, Otvovice) je téměř nemožné. Časem
se zmenší i příspěvek státu na plat samotného faráře, až roku 2030 zcela skončí.
Roztocká farnost má i problém s kapacitou farního kostela, který neodpovídá potřebám desetitisícového města.
Z této perspektivy nemá náš jubilant
zrovna na růžích ustláno. Jak však sám často zdůrazňuje, jen silami čistě lidskými to
nezvládneme, máme však víru a naději, že
l
s Boží pomocí ano. 
Stanislav Boloňský
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Účast přis
a pracovnice

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Poděkování
Děkuji Technickým službám
za odvedenou práci a přeji hodně sil a pevné zdraví v novém
roce.
Zvláštní poděkování patří
Mgr. Tomáši Novotnému, který
nám vypomohl. Kdyby takových
lidí bylo v zastupitelstvu více,
Roztoky jsou opravdu „městem
l
pro život“. 
S přáním všeho dobrého
Martina Lyach
K vydařeným oslavám 30. výročí návratu demokracie přispěl
i počin bratrů Jindřicha a Pavla
Kozlovských, kteří přišli s nápadem využít betonovou stěnu
školní tělocvičny v Roztokách
k instalaci výstavy archivních
fotografií z revolučních let
1989–1990. A nezůstalo jen
u nápadu, ale fotografie i vytiskli na výstavní formát a adjustovali pro venkovní použití. To vše
gratis, jako dar městu! Alespoň
touto cestou bych jim rád upříml
ně poděkoval. 
Stanislav Boloňský

Kurz Pečovatel/pečovatelka

Za výbor

Jednou z aktivit SPCCH ZO Roztoky je projekt
Bezpečí, péče, pohoda (BPP), jež se věnuje především
pomoci lidem, kteří již nejsou plně soběstační, žijí
v domácím prostředí a potřebují pomoci.
Během naší práce jsme zjistili, že největším
problémem v péči o seniory, kteří potřebují větší či menší dopomoc, nejsou již plně
soběstační, je nedostatečná připravenost,
informovanost a podpora rodinných příslušníků. Ti, kteří se zničehonic musejí postarat o své blízké, často nevědí, jak na to
ani na koho se mají obrátit.
V rámci našeho projektu BPP jsme již
uskutečnili několik samostatných přednášek, týkajících se této problematiky. Vědomi si toho, že lidé, kteří chtějí nejen svým
blízkým pomáhat ve chvílích, kdy síly docházejí, potřebují více informací a také
podporu, požádali jsme o spolupráci místní vzdělávací agenturu iNSiGNiS, s.r.o.,
a Lexik, vzdělávací centrum a pedagogicko-psychologickou poradnu, s.r.o.
Výsledkem naší spolupráce je vzdělávací
e-learningový kurz/program Pečovatel/
pečovatelka, který se uskuteční díky gran-

tové podpoře Letiště Praha. Pilotní kurz
pro cca 10 až 12 účastníků bude probíhat
od března do srpna 2020 a je díky této
grantové podpoře zdarma (hodnota kurzu
je cca 8 500 Kč).
Kurz vás naučí, jak jednat se seniory, kteří potřebují vaši péči, základy ošetřovatelství, psychohygieny, první pomoci, kam se
obrátit a kde žádat o pomoc (sociální dávky a jiné), dozvíte se, jaká máte práva a jaké
povinnosti, když pečujete atd.
Přihlášky a informace na pilotní kurz
zdarma: info@lexik.cz, www.insignis.cz,
Ing. Blanka Pekárková, koordinátorka, tel.
l
733 643 642
Vladimíra Drdová
předsedkyně SPCCH

25. LEDNA 2020
od 19 hodin

24. prosince v 11 hodin
na palouku u Sodomů
v ulici U školky 1431

11. SKAUTSKÝ PLES
žalovská tělocvična
MEDIUM

HRAJE SKUPINA
PŘEDPRODEJ V DARECH PŘÍRODY
NEBO NA PLES@SKAUTIROZTOKY.CZ

Těšíme se na Vás a
ƌádi ochutnáme i
vaše cukroví či
něco ostřejšího!

WWW.SKAUTIROZTOKY.CZ/PLES

PARTNEŘI PLESU

SKAUTSKÝ PLES
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MasoKoubek.cz
Město Roztoky

Již tradičně zveme všechny,
kteří si chtějí na krátkou
chvíli ŽĚĚǇĐŚŶŽƵƚod vánočního
shonu na malý palouk, kde
Ɛŝmůžeme zazpívat koledy
ǌĂĚŽƉƌŽǀŽĚƵ ŬǇƚĂƌ͕
připomenoutvánočníǌǀǇŬǇ͕
ochutnat cukroví
a společně poklábosit.

Hezké svátky přeje CESTA pro město
s případě deště nebo silného mrazu se setkání nekoná!

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ŽIVOT VE MĚSTĚ
BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH

2019

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

ROZTOKY – LEVÝ HRADEC – LIBČICE – TURSKO – ÚNĚTICE – NOUTONICE – BUDEČ
IV. neděle adventní
Sobota
14.00 Levý Hradec
16.00 Noutonice
Neděle
8.30 Únětice
8.30 Tursko
10.15 Roztoky
17.30 Libčice
Štědrý večer
Úterý
15.30 Roztoky

21. 12.
22. 12.

24. 12.

Štědrovečerní mše svatá

Svátek sv. Štěpána
Čtvrtek
10.15 Levý Hradec
Svátek Svaté rodiny
Sobota
14.00 Levý Hradec
16.00 Noutonice
Neděle
8.30 Únětice
8.30 Tursko
10.15 Roztoky
17.30 Libčice

26. 12.

28. 12.
29. 12.

Štědrovečerní bohoslužba slova

Poslední den občanského roku
Úterý
31. 12.

Štědrovečerní mše svatá

18.00 Levý Hradec

16.00 Noutonice
20.00 Tursko

Mše svatá a Te Deum s požehnáním

24.00 Budeč

Slavnost Matky Boží
Středa
8.30 Únětice
10.15 Roztoky

Půlnoční mše svatá

24.00 Únětice

Půlnoční mše svatá

Slavnost Narození Páně
Středa
25. 12.
8.30 Únětice
8.30 Tursko
10.15 Roztoky
15.00 Libčice

prosinec 2019

1. 1.

27. 12. Pátek 18.00 Libčice, kostel sv. Bartoloměje
Schovanky u jesliček, koncert country hudby
29. 12. Neděle 18:00 Noutonice, kostel sv. Jana Křtitele
Rybova mše vánoční v provedení Musica Braunensis

Pátek
18.00 Roztoky

3. 1.

Slavnost Zjevení Páně
Sobota
4. 1.
14.00 Levý Hradec
16.00 Noutonice
Neděle
5. 1.
8.30 Únětice
8.30 Tursko
10.15 Roztoky
17.30 Libčice
19.00 Levý Hradec
Adorace

Pátek
18.00 Roztoky
Slavnost Křtu Páně
Sobota
14.00 Levý Hradec
16.00 Noutonice
Neděle
8.30 Únětice
8.30 Tursko
10.15 Roztoky
17.30 Libčice

10. 1.

11. 1.
12. 1.

www.farnostroztoky.cz
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KULTURA

Literární pořady v knihovně
Jejich hlavním interpretem byl brilantní
recitátor Rudolf Kvíz, jehož přednes umožňuje prožít poezii mnohem intenzivněji
než při běžném čtení textu a odhaluje i některé nečekané významové akcenty.
Prvním byl hojně navštívený pořad z renesanční hudby a poezie „Láska vše překoná“ (19. října), v němž kromě recitátora
Rudolfa Kvíze ještě účinkovalo komorní
hudební těleso Alla Breve.
Druhým v pořadí bylo 7. listopadu pásmo
„Matky v české poezii“, sestavené z díla autorů, kteří své obdivné verše věnovali matkám.
Autorů, kteří by se takto láskyplně vyznávali
svým matkám, zdá se ubývá a verše s tímto
námětem nalezneme spíše u klasiků. Rudolf
Kvíz za citlivého hudebního doprovodu flétnistky Veroniky Sedláčkové přednesl verše
jak známé, až zlidovělé, jako například z Kytice K. J. Erbena, tak od dvou největších českých básníků 20. století, Jaroslava Seiferta
a Vladimíra Holana. Nechyběly ani verše
tvůrců významově a jazykově složitějších,

foto: Stanislav Boloňský

Václav Pavlík připravil během letošního podzimu v městské
knihovně tři zajímavé literární pořady.

Rudolf Kvíz a Veronika Sedláčková

jako například Otakara Březiny či ruralisty
Václava Renče. Uvědomil jsem si, že jejich
hluboký smysl lze úplně pochopit vlastně až
díky přednesu profesionálního interpreta
(mimoděk jsem si vzpomněl na situace ze
střední školy, kdy jsme coby studenti museli
klopotně hledat a vykládat význam složitých
Březinových básní).
21. listopadu 2019 pak trio literárních
pořadů zakončilo „Jen pár slok“ z díla no-

sitele Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava
Seiferta. Komponovaný pořad z osobní
poezie básníka a jeho nádherných vzpomínek vydaných pod titulem Všechny krásy
světa, byl oprávněným vrcholem těchto setkání s krásnou literaturou. Seifertova poezie není ve srovnání s jeho současníky formálně komplikovaná, ale je sdělná
a významově hluboká, a proto silně působící na smysly čtenáře či posluchače. Přidáme-li k tomu mistrovský přednes Rudolfa Kvíze, chvílemi vás až zamrazí
v zádech.
Je dobře, že se Václav Pavlík interpretaci
krásné české poezie věnuje a město jeho
úsilí podporuje.
Škoda jen, že Roztoky nedisponují vhodnějším sálkem pro tyto komorní pořady,
něco na způsob pražské vinárny Viola.
	

l

Stanislav Boloňský

Čtvrtek 19. 12. 2019 od 19.30
ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Karmelitská 388/2, Praha 1 - Malá Strana

Tomáš N. Koutník
Václav Ptáček
Leoš Janáček
Antonín Dvořák
…a další čeští
a světoví autoři

Vánoce
s Rosou

Komorní smíšený pěvecký sbor ROSA
a Symfonický orchestr Uměleckého sdružení ČVUT
Varhany Marie Pochopová Soprán Petra Borecká

Diriguje Radek Šalša

18

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

KULTURA

Krása ukrytá v bronzu
Poklady ze středních Čech očima archeologa a konzervátora
je výstižný podtitul výstavy Středočeského muzea
v Roztokách u Prahy, jež nabízí exkurs do světa bronzových
depotů/pokladů prezentovaných netradiční formou
mezioborové spolupráce.

Myšlenka komplexního představení bronzových depotů, lidově nazývaných poklady, se zrodila již na konci roku 2015, kdy
byl do muzejních sbírek předán v pořadí
již třetí nález tohoto typu. Podnětem
k uspořádání výstavy byla i snaha depoty
ukázat v širším kontextu jejich zpracování
a uložení. Vznikla tak výstava koncepčně
rozdělená do dvou – obsahově stejně významných – linií. Bronzové depoty viděné
očima archeologa a konzervátora.
Depoty jsou fenoménem zejména doby
bronzové (2300/2200–750 let př. Kr.) a jejich ukládání za účelem úschovy, ochrany

Roztocký podzim
Již čtrnáctý ročník hudebního festivalu
Roztocký podzim, který každoročně pořádá Základní umělecká škola Roztoky,
se uskutečnil 14. listopadu v Historickém
sálu Středočeského muzea. Festival byl
z větší části věnován dílům skladatelů,
kteří mají v tomto roce významné výročí
a které v úvodním slovu připomněl ředitel školy MgA. Bohumír Šlégl.
Hlavní hvězdou programu byla sopranistka Terezie Švarcová, jež přednesla
píseň Summertime George Gershwina,
slavnou Habaneru z opery Carmen
George Bizeta a neméně slavnou árii

prosinec 2019

nebo jako rituální obětiny nabývá na významu a četnosti především s příchodem
a znalostí výroby nové suroviny – bronzu.
Prvním z depotů, který obohatil muzejní
sbírky již v roce 1957, byly bronzové předměty z období kultury knovízské, uložené
do země zřejmě mezi lety 1100 až 1025 let
př. Kr. Nelze nezmínit, že analogie k nálezu
bronzového cedníku obsaženého v tomto
depotu z Čech neznáme a nacházíme je až
v sousedním Německu. Druhým depotem,
předaným do muzejních sbírek až po dlouhých 57 letech, je kolekce pěti bronzových
nádob z katastru Velkých Číčovic. Jejich

výjimečnost je dána zvláště – poprvé v Čechách doloženým – výzdobným motivem
slunečních bárek, tažených vodními ptáky
(labutěmi), a přítomností dosud neznámých typů nádob (konvice/džbánek s chybějícím víkem a amforovitá nádoba zdobená perlovcem). Majitel je z důvodů pro nás
neznámých uschoval do země před více
než 2800 lety v období kultury štítarské
pozdní doby bronzové. Posledním z představených souborů je depot z katastru obce
Tursko, předaný do sbírek v roce 2015. Bez
nadsázky můžeme říci, že různorodostí
svého složení nemá na území Čech obdoby.
Důvod jeho depozitu nám opět zůstal utajen, víme však, že k jeho uložení došlo
v mladším období kultury únětické starší
doby bronzové, tedy mezi lety 2000 až 1800
př. Kr. Výjimečné a mezi odborníky mimořádně ceněné jsou bronzové slitky-ingoty,
které z Evropy zatím nečetně známe až
z přelomu starší a střední doby bronzové.
Svoji exkluzivitu mají i tři zdobené lité
bronzové dýky v pochvách z bronzového
plechu, jejichž nejbližší analogií je již téměř
sto let starý nález depotu bronzových dýk
na pražských Kozích hřbetech.
Kromě samotných exponátů nabízí výstava možnost seznámit se s analytickými
postupy při jejich konzervaci, ale vědecký
přístup k tématu je odlehčen hravými částmi v podobě herny, komiksu a animovaného filmu pro děti. To všechno lze zhlédnout a zažít do 28. března 2020. 
l

Jana Klementová

Středočeské muzeum přeje příjemně prožité
Vánoce a hodně zdraví a štěstí do nového roku!

Rusalky ze stejnojmenné Dvořákovy
opery.
Pořádající ZUŠ vyslala jako své reprezentanty na festival pedagogy, kteří vesměs podali profesionální výkony vrcholné úrovně. Specialitou školy jsou
vystoupení, při nichž se k provedení některých děl spojili učitelé s vybranými
žáky. Tato ojedinělá symbióza potvrdila,
že kvalita roztocké ZUŠ má trvale stoupající trend jak v úrovni vyučujících, tak
v kvalitě absolventů.


l

Vladimíra Drdová
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KULTURA
KULTURNÍ KALENDÁRIUM – prosinec–leden
26. 4. 2019 –
26. 1. 2020

Zachuchleno – příběh animace/animace příběhu

Středočeské muzeum, Roztoky

13. 9. – 29. 12.

Kněžna sv. Ludmila – Střední Čechy, kolébka národních patronů – výstava

Středočeské muzeum, Roztoky,
historický sál

11. 10. 2019 –
2. 2. 2020

Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely panenky –
výstava

Středočeské muzeum, Roztoky

19. 10. 2019 –
29. 3. 2020

Krása ukrytá v bronzu – poklady ze středních Čech očima archeologa a konzervátora

Středočeské muzeum, Roztoky

15. 12.
Ne

Marika Singers – koncert, vstupné 250 Kč.
Od 18.00 hod.

15. 12.
Ne

Divadélko Kvítko – Slyšte, slyšte pastuškové – divadlo Fígl.
Od 15. 00 hod.

15. 12.
Ne

Local Vocal – Adventní koncert.
Od 17.30 hod.

17. 12.
Út

Vizmeš pacholíčka – vánoční literární pořad.
Od 18.30 hod.

19. 12.
Čt

Vánoce aneb cesta do Betléma – Dřevěné divadlo J. Hrubce.
Od 18.00 hod.

20. 12.
Pá

Pojďme spolu do Betléma – účinkují Roztocké děti.
Od 17.00 hod.

21. 12. a 22. 12.
So a Ne

IV. neděle adventní –
od 14.00 hod. Levý Hradec,
od 10.15 hod. Roztoky

Levý Hradec, Roztoky

22. 12.
Ne

Česká mše vánoční – Jan Jakub Ryba – komorní smíšený pěvecký sbor.
Od 17.00 hod.

Tělocvična ZŠ, Roztoky

23. 12.
Po

Živé jesličky – Pojďte s námi do Betléma!
Více na www.roztoc.cz  
Od 17.00 hod

24. 12.
Út

Štědrý večer – Štědrovečerní mše svatá od 15.30 hod.

24. 12.
Út

Štědrý den v Husově sboru – četba vánočního příběhu, betlémy, koledy.
Od 14.00 do 15.00 hod.

24. 12.
Út

TJ Sokol, přísálí

Kostel sv. Klimenta

Městská knihovna, Roztoky
Středočeské muzeum, Roztoky,
historický sál
Hotel Academic, Roztoky

Bude upřesněno na plakátech

Roztoky
Husův sbor, Jeronýmova 515,
Roztoky

Vítání Štědrého na palouku U Sodomů – přijďte si zazpívat koledy za doprovodu kytar.
Od 11.00 hod.

25. 12
St

Slavnost Narození Páně od 10.15 hod.

26. 12.
Čt

Svátek sv. Štěpána od 10.15 hod.

28. 12. a 29. 12.
So a Ne

Svátek Svaté rodiny
od 14.00 hod. Levý Hradec,
od 10.15 hod Roztoky

31. 12.
Út

Poslední den občanského roku – Mše svatá a Te Deum s požehnáním.
Od 18.00 hod.

1. 1.
St

Slavnost Matky Boží od 10.15 hod.

4. 1. a 5. 1.
So a Ne

Slavnost Zjevení Páně od 14.00 hod. Levý Hradec.
Od 10.15 hod. Roztoky,
od 19.00 hod. Levý Hradec. Adorace

4. 1.
So

Tříkrálová Okoř – zveme vás na 52. ročník pochodu.
Od 7.30 do 9.00 hod. u ZŠ Vokovice

11. 1. a 12. 1.
So a Ne

Slavnost Křtu Páně –
od 14.00 hod. Levý Hradec
od 10.15 hod. Roztoky

11. 1. 2020
So

Klinika Skvělá plastika – divadelní komedie, vstupné 100 Kč.  
Od 17.00 hod.

16. 1.
Čt

Autentický marketing a osobní značka – seminář, vstup zdarma.
Od 17.30 do 19.30 hod.

25. 1.
So

11. skautský ples – hudební skupina Medium, občerstvení, tombola, hry.  
Od: 19.00 hod.
Více na www.skautiroztoky.cz
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Hotel Academic, Roztoky

U Školky 1431, Žalov

Roztoky

Levý Hradec

Levý Hradec, Roztoky

Levý Hradec

Roztoky

Levý Hradec, Roztoky

Vokovice-Veleslavín, Praha 6

Levý Hradec, Roztoky
ZŠ Zdenky Braunerové,
multifunkční sál
Městská knihovna, Roztoky

Základní škola Žalov

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

KULTURA

vánoční a country písně

18:00

prosinec 2019
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KULTURA

Městská knihovna informuje

Nabízíme vám výběr z novinek zapsaných do fondu městské knihovny během měsíce listopadu 2019:
Beletrie

Whitton, H., Sága rodu Reissových; Jak si
neudělat z domova cirkus jako na Piccadilly
Backamn, F., Životní terno
Mortonová, K., Hodinářova dcera
Patrick, T., Doktore, to bude v cajku!
Keleová-Vasilková, T., Tři sestry
Dvořáková, P., Chirurg
Tung, D., Ze života knihomolky
Martin-Lugand, A., Kapka štěstí v ranní
kávě
Caplin, J., Cukrárna v Paříži
Detektivky

Tudor, C.J., Jáma
Olsen, A., Selfies
Nesbø, J., Nůž
May, P., Pekingský rozpalovač; Černé světlo
Lagercrantz, D., Dívka, která musí zemřít

Moriarty, L., Úplně cizí lidé
Bryndza, R., Kanibal z NineElms

Čapek, R., Moderní didaktika
Pajalunga, L.V., Jóga pro hezký den

Pro děti

Program v prosinci

Cima, A., Probudím se na Šibuji
Gordon, R., Útok z Podzemí; Poslední cesta
do Podzemí
Santiago, R., Fotbaláci: Záhada fantoma
v bráně
Stevenson, N., Záleskautky 2;
Záleskautky 3
Wilson, J., Vánoční překvapení
Griffiths, A., Ztřeštěný dům na stromě
65 pater; Ztřeštěný dům na stromě 78 pater

n 4. 12. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
n 17.

12. Vizmež pacholíčka(18.30)

Knihovna bude od 20. 12. 2019 do 1. 1.
2020 uzavřena. Přejeme příjemné prožití
vánočních svátků.
Informace o programu a mnoho dalšího
můžete zjistit osobně v knihovně, na plakátovacích plochách města či na webu
knihovna.roztoky.cz

Naučná



Holasová, A., Lumír včelaří
Zibura. L., Prázdniny v Evropě

Za městskou knihovnu

vhodná např. jako čekárna. Výměra prostoru 90,8 m2, 1. patro, balkon – přímo
na náměstí v Roztokách, k dispozici ihned.
Nájem činí 19 000 Kč/měsíc + služby +
3měsíční kauce. V případě zájmu se písemně obracejte na: RealSprom, s.r.o.,
Lidická 689, 252 63 Roztoky nebo e-mail:
info@sprom.cz

n Poptávám

l

Tereza Náhlovská

Řádková inzerce
n SOŠ a SOU Kralupy přijme učitele strojí-

renských předmětů a dále učitele odborného výcviku oboru strojní mechanik. Požadujeme minim. výuční list v oboru.
Nabízíme školní byt nebo garsoniéru. Kontakt: binkova@edukra.cz, tel. 602 220 029,
315 727 221
n Přímo

od majitele! Nabízím pronájem
nebytového prostoru 2+1+velká hala

n HODINOVÝ

MANŽEL – 723 424 701

byt 2+1 nebo 2+kk, jakýkoli
v Roztokách, dlouhodobě.
Tel. 602 585 504, 602 210 676

n Do

zavedené soukromé školky v Roztokách hledáme od Nového roku kolegyni
na 2–3 dopoledne. Radost z práce s malými dětmi a vlastní dítě vítáno.
Tel. 607 863 259


l

inzerce

VESELÉ VÁNOCE
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Mámou v Roztokách
Do Roztok jsem se spolu se svým mužem přistěhovala
před čtyřmi lety. Roztoky jsme si k žití vybrali pro jejich
bezkonkurenčně nejlepší lokalitu vzhledem k Praze. Hned
poté proto, že jsou jedním slovem krásné. O tom nás rád
ubezpečuje svými fotografiemi například Honza Žirovnický
(mimochodem, už jste se byli podívat na výstavu jeho
fotografií před roztockým muzeem?). Tu nejhezčí stránku
Roztok jsem ale měla možnost ocenit až po letech. Ukrývá
se v iniciativě lidí, kteří zde žijí a pracují a díky nimž je naše
bydliště hezkým domovem. A nemám na mysli jen Technické
služby a jejich posekané trávníky.
Jako čerstvá máma dvou dcer jsem usilovně zjišťovala, kam za vyžitím svých malých dětí. Na velkém hřišti v Solníkách
jsem se spřátelila s maminkami, které nebavilo celý den posedávat na lavičkách,
koukat do mobilu a sem tam podávat dítěti bábovičku. Záhy jsme se díky iniciativě
jedné z maminek, fyzioterapeutky Hany
Strejcové, začaly na hřišti pravidelně scházet a travnatou plochu využívaly pro cvičení a protahování těla. My maminky jsme

cvičily, děti si hrály. Idylka, kterou pochopí jen zasvěcení (je složité věnovat se zároveň péči o batole a současně svým koníčkům, pokud nemáte žádnou možnost
hlídání dítěte).
Celé jaro a léto nás Hanka nezištně vedla k lepší fyzičce, aniž by se při tom naše
ratolesti nudily. Přišel podzim a počasí
nám nedovolilo dál cvičit venku. Díky další iniciativě Hanky, která pro nás pronajala
prostory základní školy, jsme mohly

Hledá se jméno

prosinec 2019



Díky, Hani. 

l

Lenka Kubizňáková

Den svobody

Už dlouho, vlastně od chvíle, kdy pánové z Trigemy přinesli první skicu
budovy, se pro novou školu v Žalově hledá pojmenování. Zatím jen proto, aby
se škola v dokumentech či materiálech pro zastupitelstva nějak označila, ale
za pět let od okamžiku, kdy bude z dotace přijata poslední platba, skončí doba
udržitelnosti a škola se bude moci osamostatnit, jí bude třeba dát jméno, které
ponese v rejstříku a nad vchodem.

Původní označení VTP připomínalo, že
škola měla být sousedem třetího bloku vědeckotechnického parku. Pro materiály
mělo výhodu tří písmen, pro trvalé použití
s ním ale sotvakdo počítal.
Můj nápad, aby se škola jmenovala Pod
Skládkou nebo Na Skládce, nepronikl ani
do oficiálních dokumentů a přiznávám, že
ne proto, že byl vysloven opozičním zastupitelem.
Delší život měla historická reminiscence
Barum, znějící však jaksi budovatelsky
a slovo na fasádě školy vyvedené ve verzálkách by při vhodném zastínění části slova
nějakým stromem vypadalo pro školu poněkud nepatřičně. Neujal se příliš ani polidštěný název Barumka, byť zní domácky
a téměř literárně.
Na listopadovém zasedání zastupitelstva
se v materiálech objevilo další historické
označení Cihelna. Proč by ne. Základní
škola V Cihelně nebo Na Cihelně zní přija-

ve cvičení pokračovat. Nyní se scházíme
a cvičíme jednou týdně v tělocvičně v přítomnosti našich dětí, jež se navzájem baví
hračkami, které jim s sebou nosíme. Jde
o jediné cvičení, jež v okolí znám, kde nevadí nejen přítomnost dětí, ale navíc ani
to, že během hodiny běhají, křičí, nebo třeba i jinak ruší. Vím, že tento styl sportování by nebyl pro každého, ale o tom, že je
žádaný, svědčí množství maminek, které si
každý týden pod vedením Hanky rády přijdou protáhnout tělo. Všechny důležité
informace o cvičení Hanka pravidelně
zveřejňuje na Facebooku – Cvičení pro
mámy s dětmi Roztoky.
Jsem ráda, že Hanka investovala svůj čas
a úsilí, aby nám umožnila rodičovskou dřinu tímto aktivním způsobem zpříjemnit.
Díky práci lidí, jako je ona, jsou Roztoky
kouzelným místem k žití.

telně. Jenže absolvent Cihelny ve mně
vzbuzuje geometrické představy a proces,
kterým v cihelně prochází, mi zase připomíná krutou a nespravedlivou pohádku
O perníkové chaloupce, v níž idylický obrázek skončí brutální vraždou seniorky,
která se pokusila zadržet dva nezletilé lupiče perníku.
A tak bych asi vstoupil na tenký led a pojmenoval tu školu po někom, a dokonce
po někom, jehož odkaz nepřekryl ještě
idealizující odstup času. V roce 2025, až
začneme pro nově se osamostatňující školu
vybírat definitivní jméno, nebude žalovský
patriot Ladislav Kantor mezi námi právě
l
deset let. 
Jarda Huk

Dodnes mám v živé paměti
článek z čítanky 2. třídy obecné školy ve Veselé na Rokycansku, kterou jsem vychodila.
Spisovatele si nepamatuji, ale
začínala:
„V pondělí dne 28. října 1918
radoval se každý Čechoslovák.“ Každý rok se v říjnu
konala u pomníku padlých
vzpomínková slavnost. A zde
marně hledám v Odrazech
č. 9 a 10, kdy tu podobná
vzpomínka u pomníku padlých
bude. Dostal se mně do rukou
zpravodaj městské části
Prahy 12, noviny pro Modřany, Kamýk atd., kde píší, že
Praha 12 nezapomíná. Členové
rady městské části položí kytice na čtyřech různých místech
v Modřanech, Cholupicích
apod. a též 11. t. m. v Den
válečných veteránů. A u nás
se letos nic nekoná? Co u nás
dělá rada města? 
l
S pozdravem
Anna Veselá
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Strategický výhled základní školy
Jak si stojíme se školou? Přišel den D. Po roční práci
předložila paní radní Drdová zastupitelstvu dvoustránkový
text nazvaný Strategický výhled ZŠZB.
V něm byla shrnuta výstavba školních budov, která nás brzy čeká. Dobrou zprávou
by měl být dostatek kmenových tříd. Měl
by vystačit do roku 2024, poté, co se dostaví nová budova školy vedle žalovského
VTP („Cihelna“). Kde budou pracovní
prostory pro učitele? To dle strategického
výhledu v nejbližší době vyřešit nelze. Kde

jsou další učebny – např. pro výuku fyziky,
chemie či angličtiny? Nevíme. Jako jsme
nevěděli v roce 2016, kdy pan starosta s optimismem informoval občany, že nová budova školy vedle VTP „zajistí nezbytnou
kapacitu na několik desetiletí“. Škoda, že se
do propočtů tenkrát pustil sám a neporadil
se s učiteli ani s vedením školy. Škoda, že

také paní Drdová při zpracování tak důležitého materiálu nezapojila pracovní skupinu pro řešení kapacity školy, která byla
pro tento účel radními ustanovená. A vedení školy se také neptala. Jak říkají karbaníci, „v započatém bludu pokračuj“.
l

Marie Dvořáková
zastupitelka
Společně PRO Roztoky
a Žalov

Ukázaná platí
Není žádným tajemstvím, že největším problémem roztocké
základní školy je nedostatek místa, a to jak pro žáky, tak pro
učitele a početné asistenty pedagoga.
Problém s kapacitou žáků by přinejmenším na několik let měla vyřešit výstavba
nové školní budovy v Žalově, v oblasti bývalé cihelny. Rámcový strategický výhled
do roku 2024 jsem předložila na listopadovém jednání městského zastupitelstva.
Někteří opoziční zastupitelé ho samozřejmě hned začali kritizovat a začali se
dožadovat detailního rozpracování potřeby učeben na dělení výuky jazyků, odborných předmětů, potřeby šaten, kabinetů,
míst ve školní jídelně atd. Bohužel tím jenom prokázali svou neznalost problematiky. I paní ředitelka jim vysvětlila, že takto
detailně se to dlouhodobě předpovídat
nedá. Nevíme například, jaké jazyky se bu-

dou vyučovat, jaký o ně bude či nebude
zájem. Od toho se pak budou odvíjet další
úvahy.
Krátkodobost jakýchkoli prognóz je velmi dobře dokumentovatelná na prezentaci,
která byla zastupitelstvu předložena v červnu 2018 a kterou se někteří zastupitelé dodnes zaklínají. Podle ní měl být již právě
probíhající školní rok krizový, děti nemělo
být kde učit a navrhovalo se v ní, že se pro
výuku bude používat školní jídelna
a na školní zahradě měly stát vybydlené
kontejnery.

V neděli dne 10. 11. 2019 dopoledne mi dcera přivezla
nákup. A protože naše parkoviště u DPS bylo obsazené
a plné aut lidí, kteří byli na mši v kostele, musela parkovat
před vchodem. Na celé ploše před domem nebylo jediné jiné
místo volné.

24

Pokud jde opozičním zastupitelům o totéž, neměli by se omezovat na automatickou kritiku všeho, co vedení města a úřad
dělá či chystá, na točení se na detailech
a chytání se slovíček vytržených z kontextu. Měli by nabízet vlastní, lepší řešení.
Toho jsme se ale zatím bohužel nedočkali.


ci radnice, nebo občané, kteří jezdí nakupovat do prodejny Albert, nebo občané,
kteří pod naše okna vozí venčit psy!
Všichni jsou k nám, dříve narozeným,
obdivuhodně bezohlední!
Škoda, že hned na kraji u našeho domu je
cedule: RESERVÉ – PRO POTŘEBY DPS!

l

Vladimíra Drdová
radní pro školství
a sociální věci

My jsme místo toho (za rok!) postavili
šest učeben, tři kabinety, rozšířili jsme jí-

Parkování před DPS

Při odjíždění z našeho parkoviště po mši
„nabourala“ účastnice mše dceři dveře
u půl roku starého vozu.
Naše stížnosti, že příslušníci našich rodin
a i občané, kteří zde bydlí trvale, nemají
kde parkovat, radnici ani policii nezajímají.
Ve všední den tam totiž parkují zaměstnan-

delny v Žalově i v Roztokách a kompletně
zrekonstruovali školní kuchyni v Žalově.
A nepodléháme sebeuspokojení, hledáme
dál způsoby, jak zajistit pro výuku našich
dětí co nejlepší podmínky.

Je roztomilé, že po celou dobu mše byla
všechny místa před radnicí i kostelem volná!!! Jak bude starosta Jakob a městská policie kompenzovat dceři nové, poškozené
auto?
Všichni zde mají přednost, jen ne nájemníci, kteří zde trvale bydlí. Jaká drzost
vůči nám, dříve narozeným!


l

Božena Mokrá
DPS

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

Kadeřnické studio 22

Dvořákova 434 Velké Přílepy
+420 777 664 754 www.studio-22.cz

Nabízíme veškeré
kadeřnické služby:
Dámské, pánské,
baleyage, ombré,
melír, barvení,
ozdravné kůry,
vla
vlasové
poradenství

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Školní okénko
Vážení rodiče,
adventní doba je tu, ale v kontrastu s ní
v mnoha domácnostech určitě vypuklo,
místo klidu a rozjímání, tradiční shánění
vánočních dárků či úklidové předvánoční
tažení celým bytem. Přesto věřím, že si čas
na přečtení následujících řádků najdete.
Vždyť jsou to akce naší školy, kterých jsme
se s vašimi dětmi zúčastnili.
„Děti se málo hýbou a hrozí jim obezita!
Škola je neučí současné dějiny! Proti šikaně se nic nedělá! Čtenářská a finanční gramotnost je v ČR na nízké úrovni!“ Tak to
jsou věty, které velmi často všichni čteme
v denním tisku. Každý rodič si hned pomyslí, že to tak asi je i na jejich škole. My vás
ale chceme přesvědčit o opaku, že to tak
není všude. A najdete-li si chvilku, přečtěte
si prosím následující příspěvky.
Zasněžené a pohodové Vánoce vám
za všechny pedagogy naší školy přeje
Věra Zelenková

Nová přístavba u školní
jídelny
Svůj minulý příspěvek jsem končila přáním, aby si škola mohla
na čas oddychnout od stavebního
ruchu. Bohužel nám není přáno.
V 1. patře nové přístavby k budově školní družiny a jídelny
v Roztokách došlo 1. 11. 2019
k havárii topení a celá přístavba
byla vytopena. Následně se
problém zopakoval ještě jednou
v prostoru nové školní jídelny.
Byli jsme nuceni přesunout dvě
třídy prvňáčků do budovy školy,
kde do odvolání najdou své
útočiště. V prvním patře fungují
pouze oddělení školní družiny.
Od nové části školní jídelny jsme
oddělili původní část, která je
funkční. Nyní probíhá vysoušení
a následovat bude oprava nových prostor.
V tuto chvíli nelze s určitostí
sdělit, jak dlouho oprava potrvá.
Z organizačních a provozních
důvodů je ve školní jídelně
a kuchyni omezený provoz. Vaří
se pouze jedno jídlo, není možné
objednávat ze dvou nabídek. Je
jisté, že se všichni budou muset
vyrovnat s delšími frontami
a zvýšenou hladinou hluku.
Strávníkům i zaměstnancům děkujeme za pochopení.  
l
Olga Janoušková,
ředitelka ZŠZB
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Říjnový turnaj škol
v dívčím fotbale
FK Dukla Praha
V neděli 20. 10. 2019 dívky z 1., 2. a 3. tříd
reprezentovaly naši ZŠ Zdenky Braunerové
v dívčím fotbalovém turnaji škol z Prahy 6
a okolí, který pořádá FK Dukla Praha.
Akce probíhala v areálu Dukly Praha
na Julisce.
Bylo hezké vidět, s jakým nadšením se
dívky pouštějí do hry, ač některé ještě nikdy fotbal nehrály. Naše ZŠ Zdenky Braunerové vytvořila opět dva týmy, které se
umístily na 2. a 5. místě. Všechny hrály
statečně a každá z dívek za svou snahu
a bojovnost obdržela odměnu. Nejúspěšnější týmy získaly krásný pohár.
Velice děkuji těmto 9 dívkám: Anežce R.,
Agátě R., Viktorii V., Žofii S., Lauře P.,
Amalii C., Alžbětě J., Sofii P. a Nele M.
za skvělou reprezentaci naší školy a také
jejich rodičům, kteří je na turnaji doprovázeli.
Myslím, že si to všichni pořádně užili.
Věřím, že se v hojném počtu sejdeme
na dalším dívčím fotbalovém turnaji FK
Dukly Praha.
Monika Bromovská

Prevence na naší škole

V měsíci říjnu na naší škole proběhlo
v rámci preventivního programu školy několik workshopů a přednášek jak pro učitele, tak samozřejmě hlavně pro děti.
Říjen jsme začali s panem Kolcunem
a jeho seminářem Řešení konfliktních situací pro učitele. Tímto panu Kolcunovi
děkujeme za dovednosti a vědomosti, které
jsme na jeho semináři získali.
Děti z pátých tříd zhlédly divadelní představení divadla Fórum Jsi nula! Chytré telefony jsou dnes nedílnou součástí života
našich dětí a toto představení se zaměřuje
na kyberšikanu a na nebezpečí sociálních
sítí. Divadlo Fórum pracuje interaktivně,
děti nejdříve viděly divadelní hru a pak se
herci s dětmi bavili o jednotlivých částech
a situacích ve hře a ptali se jich, kdy podle
jejich názoru se dalo udělat něco jinak. Jak
měl hoch, který ve hře je šikanovaný, postupovat a koho měl požádat o pomoc. Děti
si pak role samy zkoušely a herci s dětmi
znovu přehrávali stěžejní situace z děje.
Toto představení bylo zafinancováno z projektu O2 chytrá škola, který díky Marii
Bartulíkové škola získala. Díky tomu máme
možnost se v tomto roce zaměřit na mediální gramotnost a kritické myšlení.

Jednotlivé třídy na prvním stupni měly seminář Zdravovědy. V tomto hodinovém
bloku se děti seznámily se základy první pomoci. Co dělat, když je člověk v bezvědomí,
jak ovázat ránu a komu zavolat o pomoc.
Děkujeme výborným záchranářům z neziskové organizace Helpík, kteří skvěle s dětmi
pracují a předávají jim zkušenosti ze své
praxe. Děti některých čtvrtých a pátých tříd
měly seminář dvouhodinový a výklad podrobnější. Učitelé prošli seminářem První
pomoci v přípravném týdnu – pan Stronček
je výborný lektor s mnoha zkušenostmi.
V hodinách vaření pro 8. třídy proběhla
přednáška o zdravé výživě s ochutnávkou.
A to v rámci projektu Zdraví do škol. Paní
Mačková, poradkyně pro výživu, dětem
přiblížila potřebu zdravého stravování.
Mluvila s dětmi na téma diet a anorexie,
což je v tomto věku téma poměrně aktuální. Během semináře si děti samy zkusily
připravit pomazánky a saláty.
V rámci spolupráce s roztockou Českou
spořitelnou naše 4. C pracuje na své finanční gramotnosti. Za podpory a vedení
pracovníka České spořitelny pana Slavíka
děti získaly od banky půjčku a teď vymýšlejí podnikatelský záměr, aby půjčku splatily a přitom vydělaly.
V rámci školního projektu Co se stalo
17. listopadu? do školy zavítala historička Marta Edith Holečková, která dětem
ze 7. B přiblížila práci s pamětníky a historickými materiály z doby 1989.
Ve spolupráci s Člověkem v tísni jsme
jako škola získali plakáty a filmy z revoluční doby a s dětmi v rámci českého jazyka,
občanské výchovy, světa práce a dějepisu
nahlížíme téma z různých stran.
Pavlína Mudrochová

Fotografie na zámečku aneb
Výstava fotografií žáků
z workshopu Attily Zinčaka
Na začátku října jsme s žáky druhého stupně navštívili výstavu fotografií na půdě
Středočeského muzea. Výstava fotek
od dětí z loňské šesté třídy nás velmi zaujala. Nad fotkami probíhala diskuse, o jaký
detail ze školy se jedná a kdo ho fotil.
Děkujeme
Středočeskému
muzeu
za možnost vidět naši školu jinak, očima
našich dětí přes objektiv fotoaparátu. Děkujeme panu Zinčakovi, bývalému žáku
naší školy, a paní zástupkyni Červinkové
za vydařené vedení v umění fotografie.  l
Pavlína Mudrochová
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Školská rada

Desatero pro rodiče a učitele

Tak a je to tady. Prosinec. Pro děti to nejkrásnější období těšení se na dárky
od Ježíška pod stromečkem. Plno besídek ve školkách, školách i kroužcích.
A hlavně 14 dní prázdnin. Hurááá. Rodiče s jazyky na vestě finišují vánoční
přípravy, přebíhá se z jedné besídky na druhou,  kupují se nové dekorace, peče
se cukroví a pak ta velká rána. To když vám spadne ten obrovský kámen ze
srdce a pod stromečkem sedí spokojená rodina a dětem září oči radostí nad
dárky. To je štěstí! Ten pocit, který vám dá rychle zapomenout na předcházející
vyčerpávající maraton. A třešničkou na dortu bude fakt, že nezačne hořet
stromeček nebo neskončíte na pohotovosti s rybí kostí v krku.

5 rad pro rodiče a 5 rad pro
učitele, jak dobře zvládnout
vzájemnou komunikaci
a spolupráci

Školská rada se od září sešla celkem 3krát,
včetně prosincového setkání po uzávěrce
tohoto vydání, kde nám pan starosta, společně s paní ředitelkou, představil příspěvkový rozpočet školy na rok 2020, který dělá
15 291 300 Kč.
Přivítali jsme mezi sebe nového zástupce
za zřizovatele pana Mgr. Martina Matase.
Odsouhlasili jsme si změnu volebního řádu
ŠR. Poděkovali jsme paní radní pro školství
Vladimíře Drdové za projekt knihy „My
z Roztok a ze Žalova“ autorky Marie Kšajtové a s ilustracemi Evy Mastníkové (knihu
lze zakoupit v podatelně MÚ). Zabývali
jsme se Školním vzdělávacím programem,
který na příští školní rok ještě dozná určitých změn. Byli jsme informováni o zprávě
šetření stížnosti ČŠIS-1622/19-S z 10. 7.
2019, kdy paní ředitelka navrhla a aplikovala nápravná opatření. Vzali jsme na vědomí připojení se pedagogů k celostátní
stávce 6. 11. 2019 a zajištění provozu školní
družiny pro všechny žáky. Zabývali jsme se
otázkou bezpečnosti na veřejném prostranství a apelujeme na všechny občany:
nebuďte lhostejní k tomu, co vidíte. Nebojte se ozvat. Nikdy nevíte, kdy budete potřebovat pomoc vy sami.
Na každém setkání dostáváme informace týkající se investičních školských staveb.
Byla dokončena přístavba dřevěnky k budově Roztoky. Bohužel ani to nás nezachrání ohledně dostatečné kapacity školy.
Proto jsme opětovně navrhli založení odborné komise zabývající se koncepčně ka-

2. Vnímejte rodiče jako „experta“, který nejlépe zná své dítě.

pacitou školy, která se poprvé sešla 17. 10.
a primárně řeší kapacitu pro školní rok
2020/2021.
Bohužel, i nepříjemné situace se nám
stále nevyhýbají, proto jsme byli informováni o opakované havárii topení v části
nové přístavby nad jídelnou v Roztokách.
Prosím, buďte shovívaví k nutným provozním opatřením. Jedinou dobrou zprávou je
fakt, že náklady spojené s opravami půjdou
za zhotovitelem.
Dostali jsme pozvání na oslavy spojené
s výročím 30 let od sametové revoluce, které škola pořádala ve spolupráci se Středočeským muzeem v Roztokách. Byla to
úžasná akce. Propojení generací, sdílení
příběhů… bylo mi krásně a někdy i tak
zvláštně úzko, především při vyprávění
roztockých „pamětníků“… Tímto bych
chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě
podíleli nebo sami vystoupili. Při vzpomínce na komentovanou módní přehlídku
se směji ještě teď, když píšu tyto řádky.
Zvládli jsme toho celkem dost.
Nezbývá mi než vám všem popřát krásné
svátky vánoční a vše dobré v roce 2020!
Užijte si čas se svými nejbližšími v klidu
l
a pohodě! 
Petra Kazdová, DiS.
předsedkyně školské
rady při ZŠZB
skolska.rada@zszb.cz

Pro učitele:
1. Mluvte s rodičem jako s rovnoprávným partnerem, respektujte jeho důstojnost.

3. Komunikujte s rodiči přímo,
ne prostřednictvím dítěte.
4. Berte dítě jako plnoprávnou
součást učitelsko–rodičovské
debaty o něm.
5. Nevnímejte každý dotaz či
kritiku jako osobní útok.

Pro rodiče:
1. Nedívejte se na učitele jako
protivníka, ale spolupracovníka
při výchově dítěte.
2. Nejednejte s ním jako s pedagogickým sluhou a respektujte
jeho odbornost.
3. Přicházejte do školy raději se
zdvořilým dotazem, ne s odhodláním bojovat.
4. Ověřujte si informace od svého dítěte, bývají často zkreslené.
5. Nepomlouvejte nikdy učitele
svých děti a rozhodně ne, když
l
to mohou slyšet. 
Převzato z www.rodicevitani.cz

A zase přichází advent…
Vánoční nálada by neměla strádat kvůli trápení s výběrem dárků.  Jestli chcete
trošku pomoci,  nechte si od nás vystavit DÁRKOVÝ POUKAZ na některou
z našich aktivit a máte hotovo.

NOVINKA: Cyklus pro ženy
„Jak si uklidit svůj život“

Dáreček v podobě poukázky může být
na jakýkoli kurz, či jeho část, Lexiku i Insignisu, pro děti i dospěláky. Částka, kterou budete chtít věnovat, je zcela na vás.
Může tak být pouze motivační, symbolická, otevřená pro výběr aktivity… například kurz První pomoc dětem mohou ab-

Program je určen pro ženy, které chtějí či
potřebují posílit kvalitu svého osobního života a získat inspirativní podněty pro svůj
rozvoj. Cyklus bude probíhat v dopoledních hodinách po pět jarních úterků. Jednotlivé semináře budou ob týden prokládány úterky s meditací a technikami  ➔

prosinec 2019

solvovat i starší děti, které pomáhají
na táborech a podobně. Lze obdarovanému přispět na vzdělávání částkou, kterou
si sami určíte, a on si už kurz vybere sám…
Varianty jsou tedy různé, ale tady jedna
konkrétní nabídka na dárek pod stromeček, a to speciálně pro ženy!
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relaxace, které povede psychoterapeutka.
Cyklus začíná 10. března a končí 7. dubna
2020, a to za opravdu symbolickou zaváděcí cenu.
Hlavními tématy budou: Jak budovat
vlastní sebevědomí (jak jej podporovat, jak
souvisí s úspěchem a sebedisciplinou), Tajemství motivace (jak si ji vytvořit, udržet,
najít osobní vize, cíle a hodnoty, ale i motivaci ke změně). Poslední téma Jak vést
sama sebe bude o rovnováze v životě a jak
se stát svým vlastním koučem.

Čínština přes angličtinu
i ruštinu, japonština…
Umíte anglicky a potřebujete se naučit čínsky či rusky? Máme nově v nabídce tuto
možnost. Také japonsky se v Lexiku můžeSprávné odpovědi ke kvízu ze str.11
1 odp. č. 1 – v letech 7 – 4 př. Kr.
2 odp. č. 1 – trojí konjunkce Saturna s Jupiterem v souhvězdí Ryb
3 odp. č. 3 – ano, ale šlo spíše o malé vesnice pastevců.
4 odp. č. 3 – datum narození se nedá určit (Podle židovského vědce, docenta Jeruzalémské univerzity S h e marjahua Talmona, odpovídají texty v nově nalezených kumránských svitcích dnes slavenému datu

te naučit, využijte tuto možnost v místě bydliště.

Španělština pro začátečníky
i mírně pokročilé
V prosinci jsme nově otevřeli kurz španělštiny a je možné do něj nově přistoupit.
Obecně do jazykových kurzů je možné se
přidat i během roku, nejlépe pak s dalším
pololetím od února.

Letní tábory

S blížícím se začátkem roku již tradičně
připravujeme pro vaše děti letní tábory
na příští rok. Pro chlapce (samozřejmě
i pro odvážné holky) se opět chystá tábor
RC Freeride Land. Tábor bude, stejně jako
vloni, pro každého od 7 let s vlastním ránarození. Podle jiných vědců se toto datum jako den
Ježíšova narození začalo slavit až ve 3. století, aby se
zrušily pohanské oslavy slunovratu. Podle dalších vědců se Ježíš musel narodit v říjnu, když byli ještě venku
pastevci (ti bývají na pastvinách od března do října až
listopadu). Jenže když šlo o pasteveckou vesnici, nebylo by divné, že by mimo vesnici bydleli pastevci, navíc
třeba Arabové pasou celý rok. Podle samotné Bible se
pak přesné datum narození určit nedá.
5 odp. č. 1 – zhruba 16 až 17 stupňů (Podle dlouhodobých měření v této oblasti se i před dvěma tisíci lety

diově řízeným autem. Pro předškoláky budeme opět otevírat oblíbený tábor Malý
objevitel. Pro malé angličtináře to bude
opět Letní angličtina pro děti z 2. stupně
ZŠ a Prázdninová školička s opakováním
učiva pro děti 1. stupeň ZŠ.
Za celý kolektiv Lexiku a Insignisu děkujeme vám všem, kteří jste využívali našich
služeb v roce 2019, a těšíme se na další rok
s vámi. Přeji všem hezké prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok.
Více na www.lexik.cz, www.insignis.cz
i na Facebooku.
V případě jakýchkoli dotazů pište
na info@lexik.cz nebo info@insignis.cz,
volejte na 733 643 642, 739 035 000.


l

Mgr. Lenka Červenková
ředitelka Lexik a Insignis
teploty v oblasti Betléma pohybovaly mezi 12 až 22
stupni nad nulou.)
6 odp. č. 2 – Bar Kochba
7 odp. č. 3 – Balduin I. zde byl korunován prvním králem
Jeruzalémského království.
8 odp. č. 1 – Osmané
9 odp. č. 2 – Ješua
10 odp. č. 2 – Záchranou je Bůh


l

Kvíz připravila Eva Sodomová

inzerce
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Atletika Sokola Roztoky v roce 2019
Blíží se konec roku, a tak by bylo dobré bilancovat,
abychom pro další rok mohli dál posunout vše dobré, co se
letos povedlo, a napravit a vylepšit to, kde jsou rezervy.
Máme za sebou první kompletní rok s novou atletickou dráhou. Tréninky na dráze
jsou kvalitnější, chodí na ni trénovat škola,
školky a využívá ji i veřejnost. Královna
sportu – atletika – v našem městě patří mezi
nejmasovější sporty. S radostí všichni fandové sportu přivítali atletické závody v Roztokách, ať už to byl školní sport reprezentovaný Pohárem rozhlasu nebo závody družstev
atletických přípravek, mladšího žactva a závodů mužů a žen v rámci soutěží Středočeského kraje. Někteří atleti kombinují dobrý
základ, který atletika dává, s dalšími sporty – volejbalem, florbalem a fotbalem. I když
je to někdy organizačně náročné, jsme rádi,
že mládež v našem městě sportuje.
Z výsledků našich atletů vyčnívají individuální výsledky starších žáků – jak účast
Tomáše Hanouska na Olympiádě dětí
a mládeže v Jablonci, tak jeho úspěch
na Mistrovství republiky v Kolíně (4. místo
ve skoku vysokém, 8. místo v běhu na 100 m
př.). Dalším úspěchem na tomto mistrovství byl i start štafety v běhu na 4 x 60 m
ve složení Obst, Saint-Bonnet, Píka, Klusoň (náhradníci Čurda, Cedidla), kteří

David Klusoň na MČR v atletice Kolín 2019

v nabité konkurenci obsadili 13. místo!
Trenéry potěšila také skupina atletek ročníku 2004/05 – Daniela Krejčová, Míša Čapková, Johanka Havlíková a další patří ve své
přípravě a tréninku k nejvzornějším.
Rezervy cítíme v kategorii mladšího
žactva, kde jsme se bohužel nedostali
do finálové části soutěže. Nicméně starší

přípravka – jmenovitě Obstová, Hanousková, Antošová, Bečka, Trávníček, Andresová, Komínková, Vaňková a Kubánková
– ukázala, že se již brzy vrátíme i v této
kategorii mezi top týmy. Celkově má oddíl
přes 200 atletů. Zvládnout takovou porci
tréninků v teplých měsících a v tělocvičnách přes zimu není snadné. K tomu, aby
tréninky měly atletickou hodnotu a úroveň, přispívají skvělí trenéři – Hanousková, Veselá, Sýkorová, Kratěnová, Matasová, Obstová doplňované nově triem
trenérských „elévů“ Dvorčukem, Andresem a Kubánkem. Tvoříme tým, který
zvládá velkou porci přípravy, tréninku
a soutěžní účasti srovnatelně s tradičními
středočeskými atletickými oddíly. Vysokou trenérskou úroveň ocenil Český atletický svaz tím, že nás v roce 2019 zařadil
do sítě Sportovních center mládeže.
Moc nás těší, že nás stále povzbuzuje pan
Tomiška a „naši“ rozhodčí Prokeš a Ryšán.
Za podporu v činnosti děkujeme v první
řadě rodičům atletů a také městu Roztoky.
Všem sportovcům přejeme do roku 2020
hodně úspěchů, zdraví a štěstí na dráze
l
i mimo ni! 
Mgr. Martin Matas

Oddíl atletiky TJ Sokol Roztoky
http://www.majova-atletika.cz/

Tenisové PF
Po několikaměsíční odmlce se hlásím ze Žalova. Úvodem
chci jménem tenisové školy VV poděkovat všem rodičům,
kteří pro své děti vybrali tenis. Zájem je opravdu veliký
a my jsme za to rádi.

povídaly moderním tenisovým trendům.
Zároveň se snažíme organizovat dostatečné množství sportovních akcí, které osloví
i širokou veřejnost, jako jsou zájezdy
na hory, tábor nebo letní příměstské kurzy – více na www.tenis-skola.cz.
Protože se blíží Vánoce a silvestr, chceme
všem popřát co nejpříjemnější prožití svátků a šťastný rok 2020!
Pro zajímavost jedno z vysvětlení, proč
píšeme na novoročenky PF: Na přelomu
19. a 20. století český grafik a malíř Viktor
Stretti vepsal na novoroční blahopřání
dvě francouzská slova: „pour féliciter“ –
v překladu znamenají „blahopřání k“. Zajímavá je i ta skutečnost, že tato dvě písmenka jsou pouze naší československou
specialitou, na novoročenkách z jiných
zemí se tato zkratka neobjevuje.


Věříme, že naši práci děláme dobře a svědomitě a že se k nám všichni rádi vracejí.

prosinec 2019

Neustále pracujeme na zlepšování našich
služeb, aby naše tréninkové jednotky od-

Za tým Tenis Žalov

l

Jan Šrámek
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VIZITKY, LETÁKY,
PLAKÁTY, BANNERY,
BROŽURY

Top One reality s. r.o., Lidická 2240, 252 63, Roztoky
Tel.: +420 725 738 498, E-mail: info@toponereality.cz

DĚKUJEME ZA VAŠI DŮVĚRU V UPLYNULÉM ROCE A
TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI.

objednejte on-line,
vyzvedněte
osobně
na Suchdole

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A
MNOHO ÚSPĚCHŮ V ROCE 2020.
Mgr. Josef Žáček
Jednatel

BLUP 2019 inzerce_185x129 nahled.pdf

www.toponereality.cz
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Pro každého, kdo si rád zahraje bowling
• změřte síly s ostatními
• neplatíte žádné startovné
• stačí vytvořit alespoň tříčlenný tým
• každý měsíc odehrajete 3 hry • termín si vyberete sami

KDE ?

LIGA 2020
hraje se od ledna

Přihlášky na info@bowlingroztoky.cz
nebo u obsluhy bowlingu.
Výsledky vašeho týmu najdete
přehledně a online na www.blup.cz

BOWLING ROZTOKY, TYRŠOVO NÁM. 2222
Není důležité zvítězit, ale udělat si pořádnou žízeň!

www.unetickypivovar.cz
prosinec 2019

info@bowlingroztoky.cz
www.blup.cz
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PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE
A ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU
2020

www.autohouser.cz

www.superpneu.cz

