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        Účetní a daňová kancelář  
                 Ing.  Kateřina  Šuranská 

________________________________ 
Provádím  již  20 let komplexní zpracování účetní   
a daňové agendy pro živnostníky i právnické osoby.  
Věnujte se svému podnikání a účto nechte na mě. 
 
Účetní služby na míru zahrnují:  

 Daňová evidence 
 Vedení účetnictví 
 Zpracování DPH 
 Zpracování mezd 
 Zpracování daně silniční, z nemovitosti 
 Daně z příjmu FO i  PO 
 Zpracování přehledu soc. a zdr. pojištění 
 Zastupování na úřadech 

_________________________________________ 

Roztoky  Email: suranska@volny.cz  Tel: 604322883 

 
 

 
KLIMATIZACE A ZVLHČOVAČE VZDUCHU 

–  zastupujeme švýcarskou značku zvlhčovačů Nordmann Engineering
–  nabízíme dodávku, montáž i servis klimatizačních zařízení renomovaných výrobců  

(Samsung, Remko, Toshiba, LG)
–  montujeme i zařízení zakoupené zákazníkem v řetězcích (Makro, OBI)  
–  provádíme certifikované revize těsnosti dle zákona včetně založení evidenčních knih               
E-mail:  info@enthalpy.cz 

klima.roztoky@seznam.cz
Tel.: 602 267 817 – Petr Akrman
Web: www.enthalpy.cz

POUKÁZKA
platnost od 15.3.2014 do 15.4.2014 

rozvoz zdarma  
v roztokách

pizza z tradiční pece, pasta, 
gnocchi, speciality balkán-
ské kuchyně

U
ZÁMKU

rEST***PIzzErIE
tel.: 220 911 005
       728 416 007

Nádražní 21 (U zámku) 
252 63 roztoky 

www.pizzerie-roztoky.cz

objednáte-li 2 pizzy, dostanete 1 zdarma2+1
10. pizza zdarma

platí i pro rozvoz

po získání 9 razítek je 10. pizza zdarma

1

7 8 9

5432

6 10pizza
zdarma

rEST***PIzzErIE
tel.: 220 911 005
       728 416 007

Nádražní 21 (U zámku) 
252 63 roztoky 

U
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www.pizzerie-roztoky.cz
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ÚVODEM

Jaký by měl být ODRAZ?
Milí čtenáři,
výjimečně na tomto místě nenacházíte úvodní slova 
odpovědného redaktora, tak jak bývá zvykem v kaž-
dém Odrazu. Prostor pro redakční úvodník jsem si 
pro tentokrát vypůjčila já, abych vás za  redakční 
radu požádala o spolupráci a vaše názory, které jsou 

pro přípravu Odrazu nezbytné.
Odraz má ambice být časopisem všech občanů Roztok a Žalova. To se 
lehce řekne, ale mnohem hůř dělá. Aby časopis své poslání naplňoval, 
potřebuje redakční rada a odpovědný redaktor zpětnou vazbu od vás 
– čtenářů Odrazu, tedy od  obyvatel Roztok a  Žalova, ať už se jedná 
o starousedlíky, kteří tvoří již několikátou generaci, či ty, kdo se do roz-
růstajících se Roztok přistěhovali v  posledních několika letech. Jaké 
informace v časopise očekáváte a hledáte? Co si v něm čtete nejraději? 
Co vám v časopise chybí nebo je naopak podle vás zbytečné?  
O podobné anketě, která by dala základ pro práci redakční rady v po-
době relevantních a hodnotných informací, jsem přemýšlela již dříve, 
ale teprve článek pana Šefra „Velké otazníky nad Odrazem aneb po-
pelnici v ústrety“ v minulém Odrazu posunul redakční radu od my-
šlenek k činům. Článek pana Šefra měl být zřejmě zamyšlením nad 
obsahem Odrazu, ale je, bohužel, pouze jednou z mnoha útočných 
polemik, o které není v Odrazu nouze. 
Roztoky mohou být hrdé na to, že jejich časopis je skutečně otevře-
nou platformou, na níž mohou diskutovat všichni, bez ohledu na to, 
kdo právě tvoří koalici a kdo opozici. Díky tomu se v rubrice Polemi-
ky a  komentáře objevuje řada zajímavých názorů a  konstruktivní 
kritiky. Bohužel ale také mnoho nepodložených a vykonstruovaných 
osobních útoků. A tak si občas říkám, zda je česká komunální politi-
ka na takto otevřenou platformu dostatečně vyzrálá…
Odraz se neskládá pouze z  polemik, má řadu dalších pravidelných 
rubrik a materiálů. Každý by si měl v Odrazu najít ty „své“ informace. 
Aby ale byly vyvážené dle potřeb různých věkových a  zájmových 
skupin obyvatel našeho středočeského městečka, prosíme vás o vypl-
nění krátkého dotazníku, který najdete na straně 21. 
Dotazník můžete vyplnit v  papírové podobě, stránku vystřihnout 
a hodit do schránky s nápisem Odraz na Městském úřadě Roztoky či 
nechat v  podatelně. Nebo jej najdete také v  elektronické podobě 
na www.roztoky.cz
Předem děkujeme za každý váš názor!

Eva Frindtová, předsedkyně RR
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Vážení spoluobčané,
v  dnešním sloupku se budu 
věnovat především personál-
ním záležitostem ve městě.

Městská knihovna 
má nového vedoucího

Po mnoha letech odchází do důchodu vedoucí 
městské knihovny paní Alena Urxová. Předně 
jí chci, myslím, že nejen za sebe, ale i za každé-
ho, kdo v posledních letech naši knihovnu na-
vštívil, velmi poděkovat. Paní Urxová byla 
ve své práci velmi pečlivá, obětavá, a především 
se ke  každému chovala víc než hezky. S  paní 
Urxovou se budeme samozřejmě v našem měs-
tě nadále potkávat a já osobně se na každé se-
tkání s  ní těším. Do  dalších let jí přeji pevné 
zdraví, klid, pohodu a radost z dětí i vnoučka.
Novým vedoucím městské knihovny se stal 
Michal Špaček, kterému do  jeho práce přeji 
dostatek elánu a mnoho dobrých nápadů.

Situace v základní škole

Paní ředitelka základní školy Alena Gabal’ová 
podala na konci ledna výpověď a  její pracovní 
poměr skončí koncem března. Je to situace ne-

milá, protože k tomu dochází v průběhu školní-
ho roku a  před dokončením výstavby nového 
křídla školy. Každopádně bych rád paní ředitelce 
velmi poděkoval za práci, kterou ve vedení naší 
školy udělala, a popřál jí do budoucna vše dobré.
Rada města na svém březnovém jednání vypíše 
konkurz na novou ředitelku či ředitele, schválí 
složení konkurzní komise, a  zejména pověří 
někoho z pedagogického sboru řízením školy 
do doby, než bude vybrán řádný ředitel nebo 
ředitelka ve  zmiňovaném konkurzu. Nedojde 
tedy k  tomu, že by škola neměla své vedení. 
Doufám, že tyto okolnosti nebudou mít nega-
tivní vliv především na kvalitu výuky.

Mateřská škola v Havlíčkově 
ulici

Paní ředitelka školky v Havlíčkově ulici Zdena 
Kulhánková se rozhodla, že sice od prázdnin 
v této pozici již pokračovat nehodlá (končí jí 
funkční období), ale zároveň by zde ráda pra-
covala jako učitelka. I paní ředitelce patří vel-
ké poděkování za pečlivou práci v této školce. 
Zároveň jsem rád, že se bude na  výchově 
roztockých dětí i  nadále podílet. I  v  případě 
mateřské školy bude v  příštích týdnech vy-
psán konkurz na místo ředitele či ředitelky.

Protipovodňová opatření

Na loňské povodně se jakoby zapomnělo, ale 
ve skutečnosti tomu tak není. Na březnovém 
jednání rady města se budeme zabývat proti-
povodňovými opatřeními. Po prvotních prů-
zkumech a  drobných analýzách je možné 
stanovit konkrétní varianty vylepšení sou-
časné protipovodňové ochrany, a to zejména 
ochrany Tichého údolí. Na základě tohoto by 
měla rada schválit vypracování studie prove-
ditelnosti těchto opatření. Věřím, že se v bu-
doucnu budeme moci velké vodě bránit ještě 
účinněji než doposud. Já osobně se o to roz-
hodně zasazovat budu.

Pivo se starostou

Od minulé akce „pivo se starostou“ uplynul 
už nějaký ten pátek. Pokud máte zájem se mě 
na  cokoliv zeptat, ale nemáte čas či se vám 
nechce „obtěžovat“ s nějakou drobností, ne-
váhejte a přijďte mi říct svůj názor ve čtvrtek 
27. března od 19 hodin do restaurace Tropic.
S upřímným pozdravem

Jan Jakob 
starosta města Roztoky
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Slovo starosty

5. února se v  trochu zúže-
ném počtu sešlo zastupitel-
stvo, aby dokončilo přeru-
šenou lednovou schůzi.
Na  pořadu bylo několik 
bodů, které mohou mít ve 

svých důsledcích velký význam z  hlediska 
dalšího rozvoje našeho města.

Spor o regulační plán  
pro Tiché údolí

Nejprve to byl problém s  regulačním plánem 
pro Tiché údolí, který developerská firma vlast-
nící domy a  pozemky v  oblasti Maxmiliánky 
napadla soudní cestou. Argumentuje přitom 
tím, že se město (zastupitelstvo) dopustilo při 
projednávání návrhu regulačního plánu v roce 
2010 procesní chyby, a proto je regulační plán 
údajně neplatný. Ta procesní chyba spočívá 
v tom, že v průběhu jeho projednávání se zastu-
pitelstvo usneslo, že vyjme z regulačního plánu 
pro Tiché údolí oblast Maxmiliánky, neboť ne-
mělo k dispozici stanovisko vodoprávního úřa-
du MÚ Černošice, který měl stanovit záplavo-
vou zónu v této lokalitě, bez níž nebylo možné 

regulativy výstavby stanovit. Developer je však 
toho mínění, že k  tomu zastupitelstvo nebylo 
oprávněno, resp. nepostupovalo podle práva. 
Naopak město zastává názor, že tím, že nebyl 
naplněn regulační plán pro tuto oblast, platí 
zde stavební uzávěra vyhlášená Radou v pro-
sinci 2006. Věc dostali do rukou právníci obou 
stran a tím začala věc žít svým vlastním živo-
tem. Mezitím byla záplavová zóna sice stanove-
na, ale následně „opravena“ ve  prospěch zá-
stavby (město se odvolalo), takže i  v  tomto 
případě je situace nejasná. Zastupitelstvo proto 
po  dlouhé diskusi přijalo pouze deklarativní 
usnesení, že považuje za nutné, aby s ohledem 
na urbanistické a architektonické kvality Tiché-
ho údolí byly pro tuto oblast stanoveny závazné 
regulativy – tedy aby se zde zabránilo divoké 
zástavbě volných zahrad.

Regulační plán pro 
Dubečnici zpracujeme

Také další bod se týkal územního plánování. 
Firma Ekospol, většinový vlastník pozemků 
na Dubečnici, vyzvala město ke zrušení staveb-
ní uzávěry, která i zde platí od prosince 2006. 

Současně developer zaslal městu studii záměru 
výstavby bytových domů na Dubečnici (1. eta-
pa – 500 bytů) a  návrh plánovací smlouvy 
s městem, která by se měla stát základem pro 
zpracování regulačního plánu v  této lokalitě. 
Rada města tuto věc postoupila stavební komi-
si, která věcně správně upozornila na to, že bez 
komplexního urbanistického řešení celého 
území Dubečnice, tedy nejen zóny pro 1. etapu, 
nelze regulativy správně nastavit. Také se zastu-
pitelé shodli na tom, že regulační plán zpracuje 
město, nikoliv developer, byť nás to bude stát 
nějaké peníze. Zástavba na Dubečnici je zcela 
klíčovou otázkou pro další budoucnost našeho 
města. Má i  zásadní návaznosti na  dopravní 
infrastrukturu, takže např. bez rekonstrukce 
hlavní komunikace Lidické/Přílepské a  také 
odvodnění této lokality nelze k výstavbě vůbec 
přistoupit. Pan Matas dokonce podal návrh 
usnesení, aby se o regulačním plánu jednalo až 
v  návaznosti na  nový územní plán (což ale 
znamená někdy za  4 roky). Zastupitelé pak 
po dlouhé debatě nakonec přijali usnesení, že 
souhlasí s  pořízením regulačního plánu pro 
Dubečnici, s  tím, že bude jedním z podkladů 
pro nový územní plán.

Lednové zastupitelstvo napodruhé
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Regulační plán pro Solníky 
ale nikoliv…?

Celkem překvapivě ovšem zastupitelé ne-
schválili (10 pro, 0 proti, 3 se zdrželi) návrh 
na zpracování regulačního plánu i pro dosud 
nedostavěné Solníky, kde pozemky také ve-
směs patří Ekospolu a bylo by vhodné doře-
šit řadu otevřených otázek, které byly „za-
konzervovány“ stavební uzávěrou. 
ZM pak schválilo dodatek k dohodě vlastní-
ků provozně souvisejících kanalizací (tj. Roz-
tok, Statenic, Únětic a Prahy-Suchdola), kte-
rý upravuje způsob financování rekonstrukce 
kalového hospodářství průmyslové i městské 
čistírny odpadních vod.
Poté se program schůze přesunul do oblasti 
financí. Bylo nutné „pročistit“ řadu položek 
loňského rozpočtu, které se vyvinuly bilanč-
ně jinak, než byl předpoklad. I  nad tím se 
vedla dlouhá debata, neboť některé položky 
či paragrafy se hodně odchýlily od  plánu, 
a to tím, že zůstaly nedočerpány. Tento stav 
se však každoročně opakuje již mnoho let, 
protože návrh rozpočtu na začátku kalendář-
ního roku je vždy trochu „věštba z křišťálové 
koule“. 
Na  tento bod navázalo odepsání nedobyt-
ných pohledávek města od  dlužníků, kteří 
jsou nezvěstní nebo zcela nemajetní.

Elektronická evidence 
docházky úředníků MÚ

Jak se již stalo pravidlem, velká diskuse se 
vedla i  nad zprávou finančního výboru, ze-
jména v  návaznosti na  zprávu o  kontrole 
„Platů zaměstnanců a  docházky MÚ“. 
Do  diskuse se promítl zjevný rozpor mezi 
vnímáním práce úředníků MÚ tak říkajíc 
zvenku a zevnitř, přičemž pohled zvenku se 
jeví být kritičtější. Tajemník MÚ p.  Drda 
připravil organizační opatření, které by mělo 
zprůhlednit systém evidence docházky úřed-
níků, a to zejména zavedením její elektronic-
ké evidence.
Zástupci jednotlivých volebních stran pak 
byli vyzváni k personálním návrhům na pří-
sedící okresního soudu Praha-západ. 
Na  březnovém jednání ZM budou návrhy 
projednány a případně schváleny.

Odraz opět v popředí 
pozornosti zastupitelů

Na závěr se ještě rozpoutala poměrně prudká 
diskuse o přejímání článků z časopisu Odraz 
do jiných médií, zejména na soukromý web 
Roztoky.com. Část zastupitelů má k této věci 
jasně vyhraněný postoj a požaduje, aby bylo 
přejímání striktně zakázáno. Ani právní sta-

novisko nevneslo do  věci zcela jasno, pro-
blém je v tom, že časopis Odraz není nosite-
lem autorské licence, a  oprávněným 
subjektem je tedy jen autor článku. Zřejmě se 
nejednalo o poslední jednání o této věci. Zde 
si dovolím trochu osobní poznámku. Byť je 
náš měsíčník neustále (již od svého vzniku) 
kritizován pro špatnou kvalitu (viz též článek 
R. Šefra v minulém čísle), evidentně tam vy-
cházejí i kvalitní texty, o které je zájem a kte-
ré se přejímají a šíří dál i jinými kanály. Pro-
blematická je ovšem úroveň některých 
polemických článků, jež někdy zacházejí 
do osobní roviny či uvádějí některé nespráv-
né informace, ale zde je třeba se spolehnout 
na vnímavost poučeného čtenáře. Když listu-
ji obecními časopisy našich okolních obcí 
(raději nebudu jmenovat), opravdu jen výji-
mečně se stane, že bych tam narazil na člá-
nek, který by mě nějak zaujal či kriticky po-
jmenoval nějaký problém obce. Tyto vskutku 
radniční časopisy i 25 let po „sametu“ úspěš-
ně pokračují v  osvědčené metodě bezkon-
fliktnosti, což byla teze ideologa socialistic-
kého (rozuměj stalinského) realismu A. A. 
Ždanova, neblahé paměti. Buďme tedy rádi, 
že Odraz zůstává prostorem pro svobodnou 
a poměrně demokratickou diskusi. 

Stanislav Boloňský, místostarosta

O čem jednala městská rada v únoru
Bez ohledu na  program zimních olympij-
ských her jednali radní 12. února 2014.

Konkurzy na ředitele 
školských zařízení

Prvním zásadním bodem bylo vyhlášení 
konkurzního řízení na  funkci ředitele či 
ředitelky základní školy, neboť současná 
paní ředitelka Gabaľová podala výpověď 
z  pracovního poměru. Tajemníkem kon-
kurzní komise byl ustanoven tajemník MÚ 
J. Drda, který dostal za  úkol připravit 
všechny podklady pro zdárný průběh kon-
kurzu. V  průběhu března bude Radou 
města ustanoven pedagog, který bude 
do jmenování nového ředitele pověřen do-
časným řízením školy.
Konkurz na  ředitelku vypsala RM také 
v případě MŠ Havlíčkova, neboť na obsaze-
ní této pozice se vztahuje přechodné usta-
novení školského zákona o  časově omeze-
ném výkonu práce na pozici ředitele. Navíc 
paní ředitelka Kulhánková informovala 
pana místostarostu Boloňského, že by 
s ohledem na svůj věk nadále ráda pokračo-
vala ve své práci již jen jako učitelka MŠ.

Předsedkyní redakční rady 
Eva Frindtová

Rada potom provedla dílčí personální změny 
ve  svých komisích;  mj. odvolala z  funkce 
předsedy redakční rady Odrazu pana V. Do-
lejšího na jeho žádost a na tuto pozici jmeno-
vala paní Evu Frindtovou, dosavadní místo-
předsedkyni redakční rady. Také musí 
urychleně vypsat výběrové řízení na zajištění 
tisku tohoto časopisu, neboť tiskárna Kavka 
sdělila, že již není schopna plnit své závazky 
vůči městu.
Radní projednali a schválili Sponzorskou smlou-
vu mezi městem a společností PV Roztoky s.r.o., 
která nám v několika ročních splátkách přinese 
do rozpočtu města celkem 3 mil. Kč.

Pronájem obecních bytů

V  rámci dalšího bodu radní uzavřeli delší 
proces změn nájemného a nájemních vztahů 
v  městských bytech, když odsouhlasili pro-
nájem čtyř uvolněných obecních bytů no-
vým nájemníkům. Ti je získali na  základě 
nejvyšší nabídky ve  veřejné soutěži – tzv. 
obálkovou metodou. Výše sjednaného ná-

jemného je v podstatě na úrovni tržního ná-
jemného a je mnohem vyšší než ostatní ná-
jemné v obecních bytech.
RM souhlasila s  objednávkou originálního 
mobiliáře (nábytku) pro hřiště v ulici Obrán-
ců míru, což bude jistě zajímavé zpestření 
tohoto veřejného prostoru.
Radní také schválili balík pronájmů obecních 
pozemků pod soukromými garážemi a  pří-
pravné kroky k výběrovému řízení na dodáv-
ku a instalaci nábytku do nového křídla ZŠ. 

Poděkování pí Aleně Urxové

Závěrem svého jednání ještě radní projedna-
li zápisy ze stavební a  školské komise a  re-
dakčni rady Odrazu. V souvislosti s odcho-
dem vedoucí městské knihovny paní Aleny 
Urxové do důchodu jí radní vyjádřili podě-
kování za  její dlouholetou obětavou práci 
pro naše město.
Vzali též na vědomí jízdní řády nové autobu-
sové linky 359, která bude od začátku měsíce 
března jezdit na  trase Suchdol – Únětice – 
Roztoky (Solníky) – Roztoky (nádraží).

Stanislav Boloňský, místostarosta
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Vážení spoluobčané,
Městský úřad Roztoky tímto způsobem 
upozorňuje na splatnost místních poplatků 
a sděluje informace potřebné k uskutečně-
ní platby místních poplatků a  označení 
odpadových nádob na  směsný komunální 
odpad.
Dne 31. 4. 2014 končí splatnost poplatků 
na rok 2014 za psy a dne 31. 5. 2014 za od-
pady.
Tyto poplatky je možné hradit hotově v poklad-
ně Městského úřadu nebo převodem na účet.
Číslo účtu je: 19-0388041369/0800, Česká 
spořitelna, pobočka Roztoky.
Při platbě na účet je třeba vždy uvádět varia-
bilní symbol, aby bylo možné platbu identi-
fikovat.

Ke  své únorové schůzi se sešli zastupitelé 
26.  února 2014, a  to v  poměrně skromném 
počtu třinácti přítomných, přičemž začátek 
jednání byl dokonce na  hranici usnáše-
níschopnosti při minimálním počtu jede-
nácti přítomných zastupitelů. 

Město sponzorem 
Středočeského muzea

Zastupitelé schválili dar města Středočeské-
mu muzeu v  Roztokách ve  výši 35 tisíc Kč 
na  nový informační systém, který bude ku 
prospěchu všem návštěvníkům muzea, tedy 
i našim občanům.
Čilá debata se rozproudila nad žádostí spo-
lečnosti RHG s.r.o., která je majitelem ne-
mocnice (LDN) v  Tichém údolí, abychom 
uvolnili 5 mil. Kč z advokátní úschovy, které 
společnost jako záruku garantovala při koupi 
objektu nemocnice v  roce 2010. Peníze by 
byly využity pro probíhající stavební rekon-
strukci objektu. K definitivnímu závěru však 
zastupitelé nedošli, bude nutné se k této věci 
vrátit na  příštím jednání za  osobní přítom-
nosti ředitele RHG. 

ICT vybavení pro školu 
posoudí zvláštní komise 

Do velice odborné diskuse se někteří zastupi-
telé pustili při projednávání zadávacích pod-
mínek na dodávku ICT vybavení pro novou 

budovu školy. Výsledkem složité debaty bylo 
ustavení pracovní komise ZM pod vedením 
Martina Matase, která pro rozhodnutí při-
praví na příští jednání konkrétní návrh. Na-
proti tomu zadávací podmínky pro dodávku 
nového nábytku a výsledek soutěže pro do-
dávku sportovního nářadí pro nové školní 
prostory nakonec schváleny byly. Vše tedy 
zatím probíhá v souladu se schváleným har-
monogramem prací.
Zastupitelé pak schválili dohodu mezi měs-
tem a VUAB Pharma a.s. o společném pro-
vozování vodohospodářského majetku, která 
je dalším krokem k  rekonstrukci kalového 
hospodářství společného pro městskou 
i průmyslovou čistírnu odpadních vod.

Emoce kolem Odrazu

Hodně emotivním bodem byl materiál René 
Šefra Kritická situace vydávání městského 
měsíčníku Odraz. Z diskuse bylo zřejmé, že 
většina zastupitelů názor svého kolegy 
o „kritické situaci“ nesdílí, což se též promít-
lo do výsledku hlasování o navržených změ-
nách (1 pro, 7 proti, 5 se zdrželo). 
Ostrá diskuse pak byla i  nad materiálem 
Olgy Vavřínové, který vytýkal starostovi 
údajně nepravdivé údaje ve  výroční zprávě 
o  poskytování informací podle zákona 
106/1999 Sb.
Většina zastupitelů se spokojila s  vysvětle-
ním starosty města.

Na vpravdě revolučním kroku se zastupitelé 
usnesli tím, že na návrh tajemníka odsouhla-
sili distribuci zápisu z  jednání Rady jen 
v elektronické podobě, čímž se ušetří množ-
ství papíru. Průměrný zápis má kolem 
24 stran textu, což namnoženo pro 21 zastu-
pitelů (z  nichž až třetina na  jednání nedo-
chází) představuje opravdu velký luxus. Uvi-
díme, jak se tato praxe osvědčí.
Znovu přišlo na stůl zpřesněné právní stano-
visko k  přebírání článků z  časopisu Odraz 
jiným soukromým subjektem. Vyplynula 
z  něj zajímavá věc, že není článek jako člá-
nek, a  tedy ani neexistuje „jednotný metr“. 
Více se o věci dočtete na jiném místě Odrazu 
z pera odpovědného redaktora J. Drdy. 

Doplňovací volby  
do školské rady

V  závěru ještě zastupitelé projednali zápis 
z  lednového jednání školské rady, která se 
v současnosti nachází v poněkud personálně 
složitém stavu, neboť rezignovali dva její 
členové za  pedagogický sbor, a  to I. Cihlář 
a M. Bromovská. Budou tedy nutné doplňo-
vací volby pro zástupce učitelů. Přes tyto 
problémy však školská rada normálně fun-
guje, o čemž svědčí i  četnost jejích jednání, 
která výrazně převyšuje zákonem požadova-
ný limit.

Stanislav Boloňský, místostarosta

Únorové zastupitelstvo

Oznámení o platbách místních poplatků 
a označování nádob

Sazby poplatků zůstávají stejné jako v roce 2013:
Druh poplatku Sazba Splatnost

Poplatek ze psů za jednoho psa 700 Kč 30. 4. 2014

Poplatek za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 1000 Kč 30. 4. 2014

Poplatek za jednoho psa (majitel je poživatel důchodů) 200 Kč 30. 4. 2014

Poplatek za druhého a každého dalšího psa  
(poživatelé důchodů)

300 Kč 30. 4. 2014

Poplatek za odpady 600 Kč 
za osobu na rok

30. 4. 2014

Poplatek za odpady za třetí a každé další dítě v  rodině  
(počítají se děti do věku 16 let)

300 Kč 
za osobu na rok

30. 4. 2014

Od  poplatků za  odpady jsou osvobozeni občané, kterým je více než 75 let, a  občané, 
kteří více než 6 měsíců v roce pobývají mimo území České republiky. 
U poplatku za psy platí úleva 100 Kč ze sazby za označení psa mikročipem.
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U plateb za odpady je variabilním symbolem 
číslo popisné, rok, měsíc a den narození (pří-
klad: datum narození 6. 12. 1951 a číslo popis-
né 78 – variabilní symbol bude 0078511206).
Na základě rozhodnutí zastupitelstva měs-
ta byly zrušeny sloučené platby. 
Není proto možné, bez dalších informací, 
zaslat pod jedním variabilním symbolem 
poplatky za  celou domácnost. Pokud tedy 
pošlete platby pouze jedním příkazem, uvá-
dějte prosím do  poznámky jména všech 
osob, za které platíte. 
Bez informace v poznámce nebude mož-
né zaslanou platbu rozdělit mezi poplat-
níky.

Označování nádob 
na odpady (popelnic)

Dnem 1. 6. 2014 končí svoz popelnic (kon-
tejnerů) označených nálepkou s  rokem 
2013. 
Od  tohoto data budou vyváženy pouze po-
pelnice označené nálepkou s  rokem 2014. 
Nálepky s rokem 2014 budou vydávány po-
kladnou MÚ při platbě v  hotovosti nebo 
na odboru financí při platbě převodem. Pro 
urychlení procesu kontroly úhrady poplatku 
prosím vezměte s  sebou doklad o  úhradě 
poplatku. Nálepky je třeba si vyzvednout 
osobně.

Nálepkou musí být označeny všechny nádo-
by, které mají být vyváženy, vyjma nádob 
na biologický odpad. Povinnost označit ná-
dobu nálepkou platí i pro osoby osvobozené 
od poplatku.
Zaměstnanci svozové firmy budou zároveň 
kontrolovat obsah popelnic a popelnice s ne-
vhodným odpadem nebudou vyváženy. 
V  případě jakýchkoli dotazů týkajících se 
místních poplatků můžete kontaktovat od-
bor financí na  telefonních číslech: 
220 400 237 nebo 220 400 239. 

Za Odbor financí – Dita Walterová 
Za OSRMŽP – Ing. Ladislav Zeman

Se začátkem března jezdí po Roztokách nová autobusová linka č. 359. Vzhledem k výluce vlakové dopravy musely být její jízdní řády tomuto 
přizpůsobeny. Proto vám přinášíme opravené jízdní řády ještě jednou. Za vzniklé komplikace se omlouváme.

Jan Jakob, starosta města Roztoky

Výlukové jízdní řády linky č. 359

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 Graf.: OV5191
X X X X X X X X X X X X X X Chron.: 11
BB BB B B B B BB BB BB BB BB BB B BB Zast.: 513/3 

B   7:55   9:20 11:20 12:20 13:20 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:56 Šabl.: ROPID|B5L|8
B   7:57   9:22 11:22 12:22 13:22 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:58
B   7:58   9:23 11:23 12:23 13:23 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:59

x B   7:59   9:24 11:24 12:24 13:24 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 19:00
x 1   6:45   8:04   9:29 11:29 12:29 13:29 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:05 20:35 21:36

1   6:46   8:05   9:30 11:30 12:30 13:30 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:06 20:36 21:37
1   6:50   8:09   9:34 11:34 12:34 13:34 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:10 20:40 21:41
1   6:53   8:12   9:37 11:37 12:37 13:37 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:13 20:43 21:44
1   6:54   8:13   9:38 11:38 12:38 13:38 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:14 20:44 21:45
1   6:56   8:16   9:41 11:41 12:41 13:41 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:46 21:47
1   6:58   8:18   9:43 11:43 12:43 13:43 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:48 21:48
1   7:00   8:20   9:45 11:45 12:45 13:45 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:50 21:50
1   7:01   8:21   9:46 11:46 12:46 13:46 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:51 21:51

 na znamení
 jede v pracovních dnech
Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
 na spoj 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 a 27 navazuje v zast. 
Roztoky, nádraží vlak linky S4/S41 ve směru Praha
 na spoj 1, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23 a 27 navazuje v zast. Roztoky, nádraží 
 vlak linky S4 ve směru Kralupy n.Vlt.

H

B

B

 Zastávky v tarifních pásmech 0 a B jsou na území hl.m. Prahy.

Informace o provozu PID na  tel.: 296 19 18 17; na internetu : www.ropid.cz
x
X

Roztoky,U rybníčku
Roztoky,Tyršovo nám.
Roztoky,nádraží x
ROZTOKY,BĚLINA

Únětice,Obecní úřad
Roztoky,rozc.Žalov
Roztoky,Masarykova
Roztoky,Solníky

Internacionální
Zemědělská univerzita
Výhledské náměstí
ÚNĚTICE,NA PARCELÁCH

Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9, tel. 296 134 711

od 2.3.2014
do 13.12.2014

SUCHDOL

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Praha,Suchdol - Roztoky,Bělina Platnost:100359

359 Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Tarifní
pásmo

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek bez přirážky u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)
Městská doprava

Praha

H

 Opačný směr 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Graf.: OV5191
X X X X X X X X X X X X X Chron.: 11

Zast.: 4195/1 
1   7:12   8:27 10:07 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 21:13 Šabl.: ROPID|B5L|8
1   7:14   8:29 10:09 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14
1   7:16   8:31 10:11 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16
1   7:18   8:33 10:13 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18
1   7:20   8:35 10:15 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20
1   7:21   8:36 10:16 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21
1   7:24   8:39 10:19 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24
1   7:27   8:42 10:22 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27
1   7:29   8:44 10:24 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29

x 1   7:30   8:45 10:25 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30
B   7:34   8:49 10:29 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34

x B   7:35   8:50 10:30 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35
B   7:36   8:51 10:31 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36
B   7:37   8:52 10:32 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37
B   7:38   8:53 10:33 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38

 na znamení
 jede v pracovních dnech
Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.

x
X

H

Internacionální
SUCHDOL

 Zastávky v tarifních pásmech 0 a B jsou na území hl.m. Prahy.

Informace o provozu PID na  tel.: 296 19 18 17; na internetu : www.ropid.cz

ÚNĚTICE,NA PARCELÁCH
Výhledy
Výhledské náměstí
Zemědělská univerzita

Roztoky,Solníky
Roztoky,rozc.Žalov
Únětice
Únětice,Obecní úřad

Roztoky,nádraží x
Roztoky,Tyršovo nám.
Roztoky,U rybníčku
Roztoky,Masarykova

Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9, tel. 296 134 711

od 2.3.2014
do 13.12.2014

ROZTOKY,BĚLINA

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Praha,Suchdol - Roztoky,Bělina Platnost:100359
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V roce 2014 bude svážen bioodpad z biopo-
pelnic v  období duben až listopad vždy 
v  úterý 1x  za  14 dní. Město je rozděleno 
do dvou svozových oblastí, svoz bude probí-
hat již od 6 hodin ráno. 
• Sudé úterý (1. svoz se uskuteční 1. 4. 
2014, poslední svoz 25. 11. 2014) budou 
sváženy tyto ulice: Alšova, Bezručova, Bor-
kovského, Bořivojova, Bronzová, Burgerova, 
Čechova, Hálkova, Havlíčkova (část od Masa-
rykovy k  Zaorálkově), Hlouchova, Horova, 
Husova, Husovo nám., Chalúpeckého, Chel-
čického, Jantarová, Jeronýmova, Jiráskova, 
Ke Kocandě, Komenského, Krásného, Krátká, 
Krolmusova, Kuželova, Lederova, Legií, Levo-
hradecká, Levohradecké náměstí, Libušina, 
Lidická, Máchova, Mühlbergerova, Na  Pa-
nenské, Na  Pískách, Na  Pomezí, Na  Sekeře, 
Na Valech, Nad Vinicemi, Nerudova, Obrán-
ců míru (část od  Masarykovy po  Lidickou), 

Opletalova, Pilařova, Pod Koláčovem, Pod 
Řivnáčem, Pod Vodojemem, Plzeňská, Poto-
ky, Přemyslovská, Příčná, Přílepská, Řadová, 
Řachova, Sedláčkova, Smetanova, Souběžná, 
Sportovní, Sv. Ludmily, Svobody, Šebkova, 
Třešňovka, Tyršovo nám., U  Háje, U  Hřiště, 
U Školky, U Zastávky, Václava Havla, V Úvo-
ze, Václavská, Vančurova, Veselého, Vidimo-
va, Vlháčkova, Vraštilova, Vrchlického, Wol-
kerova, Za  Cihelnou, Zahradní, Zaorálkova, 
Zeyerova, Zvoncová, Železná, Žižkova. 
• Liché úterý (1. svoz se uskuteční 8. 4. 
2014, poslední svoz 18. 11. 2014) budou 
sváženy tyto ulice: 17. listopadu, B. M. Eliá-
šové, Bělina, Bernáškova, Bráfova, Braunero-
va, Čakov, Čapkova, Čáslavského, Dobrovol-
ného, Dobrovského, Felklova, Haškova, 
Havlíčkova (část od  Masarykovy ke  škole), 
Jana Palacha, Jungmannova, Kroupka, Masa-
rykova, Mjr.  Kašlíka, MUDr.  Tichého, 

Na  Vyhlídce, Nad Čakovem, Nad Vltavou, 
Nádražní, Najdrova, nám. Jana Procházky, 
nám. 5. května, Obránců míru (část od Ma-
sarykovy po Spěšného), Olbrachtova, Palac-
kého, Plk. Poláčka, Poděbradova, Puchmaje-
rova, Riegrova, Rýznerova, Seržanta Hniličky, 
Spěšného, Svojsíkovy sady, Šafaříkova, Šal-
dova, Školní nám., Tiché údolí, Třebízského, 
Vošahlíkova, V Solníkách, Žirovnického.
I v letošním roce lze využít k likvidaci biood-
padu i sběrný dvůr nebo mobilní svozy bio-
odpadu. 
Ukládání biologicky rozložitelného odpadu 
do nádob na směsný komunální odpad od-
poruje zákonu o odpadech i městské vyhláš-
ce, proto popelnice s  takovým obsahem ne-
bude vyvezena. 

Odbor správy, rozvoje města  
a životního prostředí MÚ Roztoky

Protože neustále přicházejí dotazy, jak je to 
tedy s ošetřením autorských práv článků v Od-
razu ve vztahu k jejich přebírání jinými médii, 
pokusím se znovu a komplexněji tuto proble-
matiku shrnout, a to s využitím právní analý-
zy, kterou si město jako vydavatel Odrazu ne-
chalo vypracovat.
Články v  Odrazu lze rozdělit do tří skupin. 
V  první z  nich jsou informace, které lze 
označit jako denní zprávy, jež nejsou autor-
ským dílem, a nepodléhají tak ochraně au-
torského práva.
Druhou skupinu tvoří články, které zpřístup-
ňují zpravodajství o aktuálních věcech poli-

tických, hospodářských nebo náboženských. 
Ty mohou být převzaty, pokud to není vý-
slovně zapovězeno. Zapovězení může za sou-
časné situace, kdy město není vlastníkem 
autorských práv, vyslovit pouze autor.
A konečně třetí skupinu představují články, 
které pod pojem zpravodajství nelze podřa-
dit. Ty nelze podle autorského zákona přebí-
rat bez souhlasu autora vůbec. V případě, že 
se tak stane, musí se (za současného stavu) 
autor svých práv domáhat sám.
Existuje možnost, jak může autor přenést 
ochranu svých autorských práv na město (tj. 
na Odraz), a sice možnost uzavření licenční 

smlouvy mezi autorem a městem. Potom 
zápověď převzetí a vymáhání autorských 
práv může provádět město.
Nabízíme tedy autorům, kteří si nepřejí, aby 
se jejich články (ze druhé, a zejména ze třetí 
skupiny) určené pro Odraz objevily i někde 
jinde, aby kontaktovali mou maličkost a uza-
vřeli s městem licenční smlouvu.
Ti, kterým přebírání jejich článků nevadí 
nebo kteří si svá autorská práva chtějí chránit 
sami, samozřejmě žádnou smlouvu sepisovat 
nemusí.

Jaroslav Drda
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INFORMACE Z RADNICE

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Městský úřad Roztoky upozorňuje všechny občany města, kteří v letošním roce budou slavit zlatou (50 let manželství)  
nebo diamantovou (60 let manželství) svatbu a měli by zájem o uspořádání slavnostního aktu, 

aby kontaktovali matrikářku města Roztoky Dagmar Vyšehradskou, tel. 220 400 226.

Vítání dětí v Roztokách
Vážení rodiče, 

dne 27. května 2014
se pod záštitou starosty města Roztok 

uskuteční slavnostní akt vítání dětí, které se narodily v období od 1. července 2013 do 31. prosince 2013.
Máte-li zájem, aby Vaše děťátko bylo v tento den přivítáno mezi občany města Roztok,  

sdělte prosím jméno a příjmení dítěte, datum jeho narození a Vaši adresu na Městský úřad Roztoky, 
a to buď e-mailem na adresu vysehradska@roztoky.cz, osobně u paní Vyšehradské nebo telefonicky na čísle 220 400 226, 

a to nejpozději do 30. 4. 2014. 
Pozvánka s uvedením místa a času konání bude včas zaslána.

Dagmar Vyšehradská – matrika

Svoz bioodpadu z biopopelnic v roce 2014

Naposledy (?) o přebírání článků z Odrazu
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INFORMACE Z RADNICE

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Vzhledem k velmi dobrým výsledkům po-
slední elektronické aukce elektrické ener-
gie a  plynu a  častým žádostem těch obča-
nů, kteří se nestihli nebo původně ani 
nechtěli projektu zúčastnit, připravilo 
město Roztoky ve spolupráci se společností 
eCENTRE druhé kolo e-aukce.
Podzimní sdružená aukce, ve  které své síly 
spojilo více než 4800 domácností nejen 
z  Roztok, ale napříč celou ČR, dopadla 
opravdu velmi dobře. Těm, kteří se k e-aukci 
připojili, přinesla jedny z  nejnižších cen 
energií, kterých bylo v republice při různých 
výběrových řízení dosaženo. U zemního ply-
nu byla průměrná úspora na  domácnost 
ve výši 27,3 %. V komoditě elektrická energie 
byla dokonce vysoutěžena průměrná úspora 
ve výši 34,5 %. 

Jak elektronická aukce 
funguje?

Výhodných cen je dosaženo  spojením po-
ptávky více domácností či firem do jednoho 
velkého balíku, který je pak soutěžen najed-
nou v elektronické aukci, kde dodavatelé vidí 
v  reálném čase nabídky konkurence a  mo-

hou tak upravit své nabídkové ceny, aby zís-
kali celý balík zákazníků. Klient má bezplat-
ně zajištěn veškerý administrativně-právní 
servis. Do aukce se můžete zároveň přihlásit 
i  s  jiným odběrným místem než na  území 
našeho města (chata, chalupa apod.), stejně 
tak se můžete přihlásit i s odběrným místem 
na  území města, i  když zde nemáte trvalý 
pobyt. 

Jak se zapojit do aukce?

• 1. krok: Na  MÚ Roztoky podepíšete 
smlouvu s  organizátorem e-aukce – společ-
ností eCENTRE, a.s., a  předáte potřebné 
podklady:
Kopie stávající smlouvy na  elektřinu/plyn 
včetně všech dodatků a obchodních podmí-
nek (smlouva o dodávkách).
Kopie vyúčtování elektřiny/plynu (souhrn-
ná fakturace + detailní rozpis vyúčtování).
• 2. krok: Organizátor sesbírá podklady 
od všech domácností.
• 3. krok: Organizátor sdruží poptávku 
do e-Aukční síně.
• 4. krok: Organizátor osloví široké portfo-
lio dodavatelů a vyzve je k účasti v e-aukci.

• 5. krok: V internetové aukci soutěží doda-
vatelé nejnižší cenu – zajištěna transparentní 
soutěž.
• 6. krok: Organizátor služby porovná vaše 
dosavadní ceny s cenou vzešlou z e-aukce.
• 7. krok: Je-li cena z e-aukce nižší než vaše 
stávající cena, eCENTRE zajistí podpis dvou-
leté smlouvy mezi vámi a vítězným dodava-
telem. Je tak zajištěn 100% administrativní 
servis.

Máte-li jakýkoliv další dotaz nebo potřebuje-
te více informací, kontaktujte zástupce spo-
lečnosti eCENTRE:
Pavel Ciprys
Tel. 724 132 579
E-mail: ciprys@ecentre.cz
www.ecentre.cz

Kdy a kde se můžu 
k e-aukci připojit?

Do aukce se můžete přihlásit tak, že přinese-
te potřebné podklady na  kontaktní místo 
v přízemí MÚ Roztoky
od 26. března 2014 do 23. dubna 2014
každou středu 13.00–17.00 hod.

Graf aukce energií 2013:

Detailní výsledky první aukce, která proběhla v září roku 2013, naleznete níže v grafu.

Jakých výsledků bude dosaženo v kole druhém, se nedá samozřejmě předem predikovat, bude záležet na aktuální ceně komodity na burze 
a zájmu dodavatelů. Pevně věřím, že se projekt opět povede a přinese našim občanům výraznou úsporu finančních prostředků. 

Ing. Roman Jandík, místostarosta města

Druhé kolo e-aukce elektrické energie a plynu  
začne v březnu



V této rubrice bychom rádi občany Roztok in-
formovali o činnosti Městské policie Roztoky, 
a to za období od  30. 1. 2014 do 26. 2. 2014:
• dne 31. 1. 14 oznámena posprejovaná ga-
rážová vrata a sloupek oplocení domu v ulici 
Libušina – výjezd na  místo, kvalifikováno 
jako podezření z přečinu sprejérství, předáno 
PČR k jejich realizaci, 
• dne 2. 2. 14 oznámeno napadení v  ulici 
Lidická, kdy byl poškozený v  brzkých ran-
ních hodinách (oznámeno v  dopoledních 
hodinách) pěstmi napaden dvěma neznámý-
mi útočníky, zadokumentováno, poškozený 
poučen, aby navštívil lékaře a poté se dostavil 
k  podání vysvětlení buď na  MP, nebo 
na OOP Libčice, 
• dne 2. 2. 14 oznámeno volné pobíhání 
dvou štěňat v  ulici Tiché údolí, nedaleko 
objektu sběrných surovin, štěňata odchyce-
na, zjištěn majitel, tomuto v pořádku předá-
na, věc Pk vyřešena v blokovém řízení,
• dne 3. 2. 14 oznámena krádež střešního 
nosiče z  vozidla tov. zn. Volvo 70 combi 
v  ulici Chelčického – výjezd na  místo, 
na místě předáno PČR k jejich realizaci jako 
podezření z přečinu krádeže,
• dne 4. 2. 14 oznámeny posprejované buň-
ky v  ulici Za  Potokem (vedle komunikace 
na Prahu) – výjezd na místo, zadokumento-
váno, věc předána jako podezření z přečinu 
sprejérství,
• dne 5. 2. 14 oznámeno narušení občanské-
ho soužití v bytovém domě v ulici Masaryko-
va – výjezd na  místo, na  místě zjištěno, že 
na  chodbě bytového domu kope známý 
oznamovatelky do  dveří od  jejího bytu, věc 
kvalifikována jako podezření z přestupku dle 
ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) z. č. 200/90 
Sb., věc vyřešena po  konzultaci s  poškoze-
nou na místě napomenutím, podezřelá oso-
ba vykázána z bytového domu,
• dne 5. 2. 14 ve večerních hodinách ozná-
meno, že v  ulici Masarykova nezjištěný pa-
chatel vystřelil ze vzduchovky a trefil diabol-
kou do  tváře ženu, která otevírala okno 
u svého bytu v pátém patře bytového domu 
– výjezd na místo, na místě provedeno šetře-
ní (pod oknem uvnitř bytu nalezena diabol-
ka) a pátrání po podezřelé osobě s negativ-
ním výsledkem, poškozená odmítla ošetření 
(sama je lékařkou a jde o drobné poranění), 
věc oznámena PČR Libčice, která si celou věc 
převzala na místě k jejich realizaci, 
• dne 8. 2. 14 v nočních hodinách oznámena 
rvačka na  rohu ulic Přemyslovská a  Přílep-
ská – výjezd na místo, v době příjezdu hlídky 
na místo na místě nalezena osoba zraněná na 
hlavě, zajištěni účastníci rvačky, přivolána 

rychlá lékařská pomoc, věc si na místě pře-
vzala PČ k jejich další realizaci, 
• dne 8. 2. 14 v nočních hodinách oznáme-
no odcizení dámské kabelky s  obsahem fi-
nanční hotovosti a  platební karty v  domě 
v  ulici Smetanova, věc kvalifikována jako 
podezření z přečinu krádeže, věc oznámena 
PČR k jejich realizaci. 
• dne 9. 2. 14 zajištění místa dopravní neho-
dy v k. o. Roztoky v místě U Váhy – na místě 
hasiči, rychlá lékařská pomoc, PČR, usměr-
ňování dopravy, 
• dne 10. 2. 14 oznámena dopravní nehoda 
mezi dvěma vozidly se zraněním na křižovatce 
ulic Zaorálkova a Hálkova – výjezd na místo, 
na  místě hasiči, rychlá lékařská pomoc, která 
odvezla řidičku do  zdravotnického zařízení, 
na místě usměrňování dopravy, na místo poli-
cisté skupiny dopravních nehod PČR, vytékají-
cí olej z jednoho z havarovaných vozidel, opat-
ření ze strany hasičů, na místo též TS Roztoky,
• dne 10. 2. 14 oznámeno narušení občan-
ského soužití mezi sousedy v  ulici Přemys-
lovská ze dne 9. 2. 14 – zadokumentováno, 
kvalifikováno a šetřeno jako podezření z pře-
stupku proti občanskému soužití dle ustano-
vení § 49 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb., 
• dne 11. 2. 14 v nočních hodinách oznáme-
no, že v Jungmannově ulici jsou na oplocení 
domu nastříkány čerstvé nápisy sprejem – 
výjezd na místo, provedeno pátrání po pode-
zřelých osobách s  negativním výsledkem, 
zadokumentováno, provedeným šetřením 
zjištěno, že je posprejováno více objektů, a to 
v  ulici Jungmannova, na  Školním náměstí, 
ulice Palackého, Legií a Svobody, věc předá-
na PČR k jejich realizaci jako podezření z tr. 
činu sprejérství, 
• dne 15. 2. 14 ve večerních hodinách ozná-
meno vystříkání práškového hasicího pří-
stroje do  výtahové šachty hotelu Academic 
– výjezd na  místo, na  místo přivolána PČR 
vzhledem k výši způsobené škody,
• dne 15. 2. 14 v nočních hodinách oznáme-
no napadení v  bytě bytového domu v  ulici 
Masarykova – výjezd na místo, na místě zjiš-
těno, že podezřelý napadl svoji přítelkyni, 
a to tím způsobem, že tuto udeřil  do obliče-
je, bez zranění,  věc kvalifikována a  šetřena 
jako podezření z  návrhovému přestupku 
proti občanskému soužití dle ustanovení § 49 
odst. 1 písm. c) z. č. 200/90 Sb., 
• dne 16. 2. 14 oznámen nález i-Phonu 
na Tyršově náměstí – nalezený i-Phone ulo-
žen na  MP, zjištěn majitel tohoto i-Phonu, 
tomuto nalezený telefon předán, majitel to-
hoto nalezeného telefonu by chtěl poctivému 
nálezci touto cestou poděkovat

• dne 18. 2. 14 byly za  jediný den postupně 
oznámeny tři pokusy o krádež zboží v prodej-
ně Albert s tím, že podezřelé osoby byly vždy 
zadrženy ochrankou prodejny – 3x výjezd 
na místo, věc pokaždé kvalifikována a šetřena 
jako podezření z přestupku proti majetku dle 
§ 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb., podezře-
lé osoby se ke  krádežím doznaly, přestupky 
vyřešeny na místě v blokových řízeních,
• dne 23. 2. 14 ve večerních hodinách ozná-
meno napadení psa jinými volně pobíhající-
mi psy v ulici Václavská – zadokumentová-
no, kvalifikováno jako podezření z přestupku 
dle ustanovení § 46/2 z. č. 200/90 Sb. s odka-
zem na znění OZV č. 8/2011,
• dne 24. 2. 14 oznámena posprejovaná roz-
vodná skříň na elektřinu v ulici Bronzová – 
výjezd na  místo, provedeno místní šetření, 
předáno PČR k jejich realizaci jako podezře-
ní z trestného činu sprejérství, 
• dne 25. 2. 14 v nočních hodinách oznáme-
no narušení občanského soužití mezi manže-
li v domě v ulici Zahradní – výjezd na místo, 
v době příjezdu hlídka na místo, na místě již 
klid, provedeným šetřením na místě zjištěno, 
že došlo pouze k verbálnímu napadání mezi 
manželi, k fyzickému napadení nedošlo, věc 
kvalifikována a  šetřena jako návrhový pře-
stupek proti občanskému soužití dle ustano-
vení § 49 z. č. 200/90 Sb. 
 Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky mů-
žete nalézt na webových stránkách MP Roz-
toky, a to na www.mproztoky.cz. 
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci 
při šetření výše uvedených událostí, obraťte 
se prosím buď osobní návštěvou, nebo tele-
fonicky na  Obvodní oddělení Policie ČR 
Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731) 
nebo na  Městskou policii Roztoky (tel. 
602  666  458 nebo 220  910  468, popřípadě 
e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme pře-
dem za spolupráci.    

Vevera Petr, ved. str. MP Roztoky

Policie žádá veřejnost o  pomoc při pátrání 
po  majitelích nalezených věcí, pocházejících 
z trestné činnosti.  Kontaktujte MP Roztoky – 
tel. 602 666 458, nebo Obvodní oddělení Poli-
cie ČR Libčice – tel. 974 882 730. 
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• Jak jste se ocitl v Roztokách a jak se vám 
tu líbí?

Ocitli jsme se zde s rodinou více méně náho-
dou, když jsme hledali únik z pražských Vino-
hrad, které tehdy, v roce 2005, přestaly vyho-
vovat našim nárokům.

• Šíře vašeho záběru je ohromující. Pova-
žujete některou ze svých profesí za hlavní?
Zatím je to stále ještě marketing, strategie 
a kreativní část reklamy, uvidíme, co přinese 
budoucnost.

• Fascinuje mě spojení básníka a komerč-
ního kreativce. Chápu, že v obou rolích cí-
líte na čtenářovy emoce, ale stejně mi tyto 
dva druhy textů připadají neslučitelné. Jak 
se vám daří převtělovat se z básníka na au-
tora reklamních textů a zpátky? 

Je to trénink. Musíte se naučit přepínat z jedné 
polohy do druhé a ctít zákonitosti toho či jiné-
ho oboru. Neznamená to však, že ten, kdo je 
dobrý reklamní textař, je zároveň básníkem či 
písňovým autorem, a naopak. Je to stejný roz-
díl jako v  řízení auta: někdo umí náklaďak 
a jiný zas formuli.

• Už jste vyzkoušel hezkou řádku počinů 
– živé koncertování, skládání, produkování 
alb, filmové scénáře. Je nějaká aktivita, 
kterou jste ještě nedělal a  chtěl byste si ji 
zkusit?

Byla to účast v porotě TV show, což se mi nyní, 
v případě X Factoru, nádherně splnilo.

• Nerad bych naše čtenáře připravil o vaše 
bez obalu vyslovované názory. Tak zkusím 
takovouhle otázku: určitě vás spousta věcí 
štve. Mají v tomto ohledu něco společného 
hudební branže a  marketingová sféra? 
V obou se pohybujete.

Nejvíc mě štve práce s nekompetentními a ne-
připravenými lidmi, kteří navíc věří ve  svůj 
neomylný názor. Werich říkával, že nejhorší je 
srážka s blbcem, to beze zbytku podepisuji.

• Budete v porotě X Factoru. Celkem živě 
si představuji, jak svým přímočarým vyja-
dřováním přivedete některé soutěžící až 
k pláči. Nebo to bude jinak?

Ještě nevím, ale chci být takový jako v normál-
ním životě – přísný, leč spravedlivý, s  náde-
chem humoru.

• Co vám vadí na městě Roztoky?

Skoro nic, líbí se mi… ale jednu výtku mám, 
prosil bych o jarní úklid ulice Lidická, kde se 
po zimě pro prach a špínu skoro nedá projít. 
Děkuji předem!

• Obligátní otázka na závěr – prozradíte 
nám, co chystáte v nejbližší době?

V první řadě chystáme nové album se skupi-
nou J.A.R., má pracovní název Dělníci odpo-
činku, takže doufám, že to bude švanda!

Jaroslav Drda

Oto Klempíř (50) – textař, zpěvák, scenárista, básník a copywriter

Je spoluzakladatelem skupiny J.A.R., která působí na naší hudební scéně téměř pětadvacet let.
Má za sebou dva filmové scénáře k filmům Czech Made Man a Hranaři, sólové album Špička, 

hudbu k filmům (třeba Snowboarďáci), napsal stovky textů špičkám české popové a rapové 
scény, vydal básnické sbírky Je tu dostatečný počet statečných?, Antiranař a Tali Bachtar. 

Kromě toho se léta živí reklamou.
Je porotcem v druhé řadě X Factoru. A bydlí v Roztokách. Přesněji řečeno v Žalově.
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Ukázka z básnické tvorby
O. Klempíře:

Kde jsi nevím
Jen jsem vklouzla do vedlejší místnosti

Třetí nebo čtvrtý svět
Co na tom záleží

Nevím
Dupni mi na srdce, které hoří

Zbudou uhlíky 
které hřejí 



Masopust letos prošel městem posedmnácté. 
Od začátku byla součástí průvodu Jitka Tichá, 
zakladatelka sdružení Roztoč a  iniciátorka 
obnovy této tradice.

Masopust odpovídá 
na lidské touhy

Na  začátku stála touha spojit se s  místem 
a lidmi ve městě, do kterého jsem se čerstvě 
přistěhovala. Toužila jsem poznat své souse-
dy a něco pěkného s nimi zažít. 
Moje profese učitelky dramatiky a  láska 
k tradicím mě přivedly k masopustu. 
Masopust – svátek pro lidi různých vyznání, 
pro děti i dospělé, svátek, ve kterém se uplat-
ní každá profese, každý tvůrce a který může-
te slavit v jakékoliv roli, s maskou i bez.
Pustila jsem se do příprav. V mém úsilí mě pod-
poroval zámeček (Středočeské muzeum v Roz-
tokách), přátelé z divadla a pár místních přátel.
První rok nám masopustní právo uděloval 
pan starosta na náměstí před kinem. Veškeré 
přípravy se odehrávaly u nás doma v kuchyni. 
Chodili  jsme od domu k domu v maskách (co 
kdo doma měl)  s muzikou a vinšováním dob-
rého žití. Bylo nás okolo 20 a stávalo se nám, 
že nám nepřišel nikdo otevřít.
Rok nato už bylo na světě sdružení Roztoč, pod 
jehož křídly probíhá masopust dodnes. V prů-
vodu i organizaci přibyli místní. V  roce 1999 
jsme se pustili do výroby velkých kašírovaných 
masek – Smrtky, Půsta, Klibny, ženicha a ne-
věsty. Každým rokem přibývají další. Při jejich 
tvorbě se vychází ze  znalosti tradičních lido-
vých podob a zároveň nesou jedinečný, součas-
ný otisk svých tvůrců. Dnes fundus masek čítá 
desítky kusů a je vysoce umělecky cenný.
Během let se k průvodu přidávali další dob-
rovolníci, herci, žongléři, muzikanti a účast-
níci, místní i přespolní. Na Holém vrchu se 
začaly potkávat průvody z  Roztok, Únětic 
a v posledních letech i ze Suchdola.
V  letošním průvodu šlo několik tisíc lidí. 
Masopust odpověděl na  lidskou touhu 
po společném slavení. Na Holém vrchu v ra-
dostném sdílení tančilo v  kruhu takové 
množství maškar, že už přesahovaly horizont 
a  nedohlédly z jednoho kraje na druhý. To je 
moment přesahující nejen horizont, ale i nás. 
Touha lidí sdílet radost, společně slavit a po-
kračovat v dávných obyčejích.
Masopust mi otevřel dveře do  Roztok. Díky 
němu jsem se seznámila s  mnoha skvělými 
a nápaditými lidmi s podobnou touhou. Vdě-
čím masopustu za dobrý život v Roztokách.

Jitka Tichá
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Masopust



Pohled návštěvníka
 
Zadek pivovarského valacha a průvod 
krajinou

Je to skoro rok, co jsem se jednomu kolegovi z Roztok zmínila, že 
jeho domovskou obec znám a  občas tam jezdím. „To musíte být 
nenápadná a dobře maskovaná…“ konstatoval a  ještě dodal: „Že 
byste byla v  roli zadku pivovarského valacha na  masopustu?“ 
Po prvním úleku ve mně zvítězila zvědavost – co je to za akci, kde 
bych mohla hrát zadek koně? 
Připravená na všechno jsem se vydala v sobotu 15. 2. 2014 na výlet 
do Roztok. Kolem poledne se začaly shromažďovat v areálu zámku 
masky všeho druhu. Ve velkém tu běhaly masky jako zapomenutí 
předvánoční čertíci, dále živé skulptury nebývalých rozměrů, zví-
řata domácí i  exotická, velké množství princezen,  královen hod-
ných i zlých, lidojedů všeho věku, chasníků bohatých i chudých. 
Civilisté měli možnost se namaskovat či zamaskovat přímo na mís-
tě. Po volbě královny se za všeobecného veselí vydal průvod vede-
ný Klibnou (což je správný název „valacha“) s královnou masopus-
tu na pochod. 
A  já mám klid – nemohla bych být zadkem koně, protože bych 
nezvládla vynést královnu ani k nádraží. Trasa průvodu byla dlou-
há, ale za jarního počasí byla cesta příjemná a korunovaná setká-
ním průvodů a rejem v otevřené krajině. Tak zase příští rok – a už 
všichni v maskách!

Hana Scholleová, Praha
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Letošní 17. ročník masopustu  v Roztokách a Úněticích pořádalo sdružení Roztoč 
ve spolupráci se Středočeským muzeem v Roztokách, obcí Únětice, Kravínem Únětice a Spolkem pro obnovu únětické kultury.

Děkujeme všem dobrovolníkům
Bez jejich času, ochoty, nápadů, nabídnutých rukou, nohou, 

aut a pecí by masopust nebyl. Masopust 2014 připravovalo a realizovalo 
přes 100 dobrovolníků, kteří mu nezištně věnovali celkem 2000 hodin 

svého času. Co všechno zahrnují  masopustní dobrovolné práce? 
Šití nových kostýmů, opravu masek, zdobení kočárků, vyrábění škrabošek, 
přípravu tomboly, pečení koláčů, zelníků a perníků, stavění pódia, převoz 
všeho možného do zámku a zpět, dopravní obsluhu, oblékání návštěvníků 

do masek, líčení, grilování, prodej občerstvení a nakonec nedělní úklid. 

Děkujeme všem sponzorům a dárcům, 
kteří podpořili masopust finančně, materiálem nebo dary do tomboly.

Zvláště děkujeme 
firmě RS maso CZ, 

která pravidelně 
a štědře podporuje 
masopust v podobě 

excelentních 
jitrnic, klobás  

a dalšího masného 
sortimentu.

Finančně přispěli:
Město Roztoky, MŠMT, Únětický pivovar, Interiéry, exteriéry – Miroslav Ryneš, Renova, s.r.o., Souček Jakub, 
AŽP Cyril Mikyška, Kadeřnictví Uvarovová, Prokos, s.r.o. – autodíly u Tesca, Top one reality, Veterinární ordi-
nace p. Šavrdy

Věcnými dary přispěly: 
RS maso, HAB s.r.o. – second hand, Lékárna v  Masarykově ulici, Lactalis, s.r.o., 
Dermacol, Cyklo Adam, Caffé Rio, Albert, Pekárna Pekara, Vinotéka na  náměstí, 
Papírnictví Cyrani, Fyzioterapie a masáže na náměstí, Magdala, K2M, Květinářství-
keramika Husovo náměstí, Restaurace Academic, P.I.H.A., Železářství Žalov, 
Železářství Roztoky, Dary přírody, Textil U Růží, Chovatelské potřeby, Parfumerie-
hračky, Obuv Bábová, Nikkies fashion, Second hand Jany a  Hany, obec Únětice, 
Únětický pivovar, Vinný sklep Únětice, Strix Chomutov a.s. – řízení dopravy, Textil 
Ludmila s.r.o. – látky a zapůjčení šicího stroje.

Foto: P. Brokl

Foto: P. Brokl

Foto: E. Myslivečková
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Letošní královna masopustu  
Marianna Stránská v tanci (Foto V. Rupeš)

Roztocké opice 
(Foto V. Rupeš)

Cesta na Holý vrch 
(Foto V. Rupeš)

Bakus a Půst (Foto V. Rupeš)Divadlo Kvelb na chůdách (Foto V. Rupeš)

Setkání průvodů na Holém vrchu (Foto V. Rupeš)



15

TÉMA MĚSÍCE

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Na Holém vrchu (Foto P. Brokl) Slavilo se až do noci (Foto P. Brokl)

Královna masopustu na Tyršově náměstí (Foto P. Brokl)

Vzhůru! (Foto E. Myslivečková) Pozorovatelna (Foto E. Myslivečková) Lidojedi (Foto E. Myslivečková)



Někteří klimatologové říkají, že příští světo-
vý konflikt bude o zdroje pitné vody. Není 
třeba to vidět hned tak černě, ale že bez 
vody není života, je svatá (dokonce fyzikál-
ní) pravda.

Bez dostatečné dodávky kvalitní pitné vody 
si dnes svůj (středoevropský) život již nedo-
kážeme představit. Některé věci, které pova-
žujeme za  samozřejmé, jsou však hodny 
zamyšlení.
Průměrná cena 1 m3 spotřebované pitné 
vody, vyjádřená ve  vodném a  stočném, je 
v rámci ČR zhruba 80 Kč, v Roztokách ne-
celých 70  Kč. Jde o  tzv. věcně usměrňova-
nou cenu, kterou každoročně schvaluje za-
stupitelstvo, nikoliv tedy o cenu čistě tržní. 
Manévrovací prostor zastupitelů pro tvorbu 
ceny je však velmi omezený a spíš jde o roz-
hodnutí, o  kolik cenu nad náklady navýšit 
než o kolik snížit… 
V obcích, kde je kromě veřejného vodovodu 
i  kanalizace, má cena dvě složky (zhruba 
v poměru 50 : 50), a to vodné a stočné.
V případě pitné vody jsme víceméně závislí 
na ceně, za kterou ji kupujeme od monopol-
ního dodavatele z  pražského přivaděče. 
Od třicátých let minulého století až do kon-
ce let šedesátých byly Roztoky z  hlediska 
vodních zdrojů soběstačné. Hlavní vodní 
zdroje se nacházely v  údolní říční nivě. 
Na  sklonku šedesátých let byla zjištěna  je-
jich kontaminace znečišťujícími, zejména 
ropnými látkami. Proto se Roztoky napojily 
na pražský vodovod a vybudovaly žalovský 
vodojem. Je potřeba i  zmínit, že roztocká 
voda obsahovala velké množství vápenatých 
a železitých sloučenin, které zanášely potru-
bí, a z hlediska dnešního využívání kuchyň-
ských myček, automatických praček a  dal-
ších spotřebičů by bylo její využití velmi 
problematické. 
V případě pitné vody jde o komoditu, jejíž 
cena na trhu vzrostla od roku 1989 na sto-
násobek!, což je patrně absolutní rekord 
v  oblasti cenové liberalizace. Mzdy za  toto 
období vzrostly zhruba desetinásobně, tak-
že rozpor je evidentní.
Jaké jsou důvody tohoto cenového skoku? 
Předně cena pitné vody byla v předlistopa-
dovém období státem dotována a  neodpo-
vídala její reálné výrobní ceně. Cena vody 
také nebyla zatížena daní z přidané hodno-
ty, která je v současnosti v ČR 15 % a před-
stavuje třetinu ceny vody. Pro srovnání – 
Velká Británie má v  případě pitné vody 
nulovou daňovou sazbu, většina zemí EU 

5–9 %. V některých oblastech Rakouska je 
voda k veřejné spotřebě zcela zdarma, ale to 
je pravda jiný případ.
Do ceny vody se promítá i povinnost vlast-
níků vodohospodářské infrastruktury (tedy 
vesměs obcí) reinvestovat do  její obnovy. 
To představuje téměř jednu třetinu ceny 
vody. Čistý zisk vodárenských společností, 
pokud lze věřit čisté statistice, se pohybuje 
mezi 6–7 %. Nicméně stále více obcí a měst 
přehodnocuje svá minulá rozhodnutí 
o  svěření vodovodů a  kanalizací do  rukou 
externího provozovatele a  spravuje si je 
vlastními silami. Pokud jde o  naše město, 
tato varianta, vzhledem k  technologické 
složitosti propojení čistírenských provozů 
městské a  průmyslové čistírny odpadních 
vod, prakticky nepřipadá v úvahu.
Do  ceny vody se negativně promítá para-
doxně i  její stále se snižující spotřeba. Ta 
klesla za posledních 25 let na polovinu, což 
je zcela nepochybně důsledkem vysoké 
ceny. Zde se dostáváme do  začarovaného 
kruhu, neboť snižující se spotřeba vede 
k dalšímu zvyšování ceny, když fixní nákla-
dy systému zůstávají prakticky stejné bez 
ohledu na  množství spotřebované vody. 
Přitom je logické, že úspory vody by měly 
dále pokračovat, neboť např. splachování 
WC pitnou vodou je z pohledu domorodce 
rovníkové Afriky hrdelní zločin.
Obce mají zákonnou povinnost investovat 
získané finanční prostředky zpět do obnovy 
vodohospodářské infrastruktury. To má ra-
cionální důvody nejen kvůli zajištění kvality 
„kohoutkové“, ale také kvůli snižování ztrát 
vody v  síti. Vodu, která bez užitku uniká 
netěsnícím potrubím na katastru obce, pla-
tíme všichni. Před 20 lety byly v Roztokách 
tyto ztráty kolem 30 %, dnes jsme na úrovni 
asi 17 %, což je relativně velmi dobrý výsle-
dek. 
Důležitou součástí investic do VaK je splaš-
ková a  dešťová kanalizace a  čištění odpad-
ních vod, což souvisí s  druhou položkou 
ceny, a to stočným. Do jeho ceny se promíta-
jí náklady na  čištění komunálních odpad-
ních vod. Tyto náklady stále rostou – jednak 
neustále přísnějšími limity pro čištění, 
 jednak i  zdražováním dalších vstupů, jako 
jsou ceny energií a chemikálií používaných 
k čištění. Roztoky mají velmi kvalitní čistír-
nu odpadních vod, která byla uvedena 
do provozu v roce 2003. Zbývaly jen 2 týdny 
do  kolaudace, když povodeň v  srpnu 2002 
zničila veškerou novou technologii (škoda 
zhruba 11 mil. Kč). Dnes má vyčištěná voda 

odtékající do řeky parametry horského po-
toka. Ale to všechno stojí peníze, a  to ne 
malé. Nyní, kdy se chystáme na rekonstruk-
ci posledního článku čištění, který je ještě 
pozůstatkem staré čistírny, tj. kalového hos-
podářství, musíme vzít v úvahu, že investič-
ní náklady se rovněž do ceny stočného pro-
mítnou.
Do oblasti vodohospodářské infrastruktu-
ry patří i  protipovodňová opatření a  pro-
jekty pro zadržování vody v  krajině. Také 
jsou to opatření, jejichž cílem je snížit 
množství znečišťujících látek z  průmyslu 
a  zemědělství pronikajících do  povrcho-
vých a  podzemních vod. V  tomto směru 
máme naději, že bude možné čerpat fi-
nanční zdroje z fondů EU i v období 2015–
2020. Patří sem i  odstraňování starých 
ekologických zátěží, což je věc, která se 
týká i  Roztok. Bez velké publicity byl 
v  loňském roce realizován velký projekt 
tohoto typu financovaný z  EU v  areálu 
VUAB, kdy bylo z několika ložisek vybag-
rováno a  odvezeno k  vyčištění obrovské 
množství kontaminované zeminy do 
hloubky 9 metrů. Akce velmi chvályhodná, 
znamenající splacení jednoho z dluhů mi-
nulé bezohlednosti k životnímu prostředí. 
Evropská unie však nechce být v  pozici 
blahosklonného štědrého strýčka, který 
pro naše „krásné oči“ pouští do  našeho 
rozpočtu miliardy eur. Chce posílit svou 
kontrolní funkci a  požaduje vznik tzv. re-
gulačního úřadu pro VaK. Evropská komi-
se také přijala začátkem tohoto roku někte-
rá doporučení, která se během dvou let 
stanou součástí našeho právního řádu. 
Chtěla by ve prospěch účelnějšího využívá-
ní finančních prostředků poněkud omezit 
volný trh v oblasti nakládání s vodou. 
Všechny tyto věci jsem chtěl připomenout 
pro případ, kdy budeme opět láteřit nad 
vysokým ročním vyúčtováním za  vodné 
a  stočné. A  co říci závěrem. Kvalita naší 
pitné vody (ze zdroje Želivka) je vynikající, 
určitě lepší než balené vody z  plastových 
obalů. Proto šetření „kohoutkovou“ vodou 
by se nemělo promítat do  spotřeby přímé 
konzumace, spíše naopak. Na straně druhé 
jsou jistě hodny úvahy o různých možnos-
tech zadržování dešťové vody pro další vy-
užití, a to jak v domácnostech, tak v podni-
katelských provozech. Správně hospodařit 
s vodou je v našem životním zájmu.

Stanislav Boloňský,  
místostarosta
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V  minulém Odrazu napadla zastupitelka 
a bývalá starostka Vavřínová způsob rekon-
strukce Školního náměstí, kdy ho nazvala 
Potěmkinovou vesnicí. Projekt opravy 
z  roku 2012 jsem sice neměl ještě osobně 
na  starosti, ale za  chodníky zhotovované 
na přelomu roku 2013 a 2014 již zodpověd-
nost cítím, a proto si dovolím reagovat.
Kdo žije v  Roztokách jen několik měsíců, 
mohl by si po přečtení jejího článku říct, že ti 
kluci na radnici to dělají teda úplně blbě a že 
jediný, kdo ví, jak se to má dělat, je přece paní 
Vavřínová. Kdo ale žije v Roztokách déle než 
jedno volební období, zase dobře ví, že během 
starostování paní Vavřínové se v  Roztokách 
nedělalo vůbec nic – nepostavila se škola ani 
školka, nezrekonstruovala se snad ani jedna 
ulice nebo chodník, což si asi všiml každý, kdo 
se prošel po  našem městě, takže s  klidem 
Vám, paní Vavřínová, vzkazuji, abyste si 
Vaše knížecí rady nechala. 
Co ale musím uznat, že architektce Vavřínové 
vždy velmi dobře šlo, byly pompézní architek-
tonické studie a  všemožné projekty, nejlépe 
za  ceníkové ceny architektonické komory. 
Například zmíněný projekt na  revitalizaci 
Školního náměstí stál 446 tis. Kč, to je přibliž-
ně cena, za  kterou jsme vysoutěžili tvorbu 
kompletní projektové dokumentace na všech-

ny komunikace plánované na  rok 2014, a  že 
jich připravujeme hodně. Za  oněch zhruba 
446 tis. Kč jsme sice získali návrh Školního 
náměstí pro třetí tisíciletí, jenomže na  jeho 
realizaci bychom potřebovali nepředstavitelné 
desítky milionů korun, což asi došlo i bývalé 
paní starostce, takže projekt skončil v šuplíku 
a šlo se projektovat něco jiného. Trošku mi to 
připomíná futuristický projekt na  školu 
za čtvrt miliardy. Ten je na úřadě taky uscho-
ván a nikdy ho nikdo nepoužije. Že se na pro-
jekty nedělala otevřená výběrová řízení, ale 
zadávaly se téměř z  ruky, jen na  základě 
 e-mailových poptávek, tak to už je jen třešnič-
ka na dortu.
Vraťme se ale k našemu náměstí. Budeme-li se 
bavit o ceně za celou opravu povrchů Školní-
ho náměstí recyklovaným asfaltem, jsme ně-
kde na hodnotě 1 mil. Kč. Jedná se asi o 10 % 
z ceny, za kterou bychom byli schopni pořídit 
kompletní rekonstrukci povrchů celého ná-
městí s  vybudováním „kufru“ a  položením 
zámkové dlažby. Nutno podotknout, že v roce 
2012 jsme také ještě netušili, kolik finančních 
prostředků budeme potřebovat na školu a zda 
nebudeme muset město zadlužit. Byli jsme 
proto na náklady opatrní a i zpětně se mi jeví 
vynaložené prostředky jako adekvátní k užit-
ku, který z pevného povrchu ulice a nezablá-

cených bot mají obyvatelé. Do  budoucna se 
samozřejmě kompletní rekonstrukci Školního 
náměstí nevyhneme.
Ke  zmíněným obrubníkům: paní Vavřínová 
má pravdu v tom, že jsme je na jedné straně 
náměstí skutečně vyměnili za nové a nižší. Ty 
obrubníky, které byly osazeny v  roce 2012, 
kdy bylo Školní náměstí provizorně sanováno 
recyklátem, jsme použili při rekonstrukci ji-
ných komunikací – tedy nedošlo k jejich vy-
hození. Staré svou výškou navíc nedovolovaly 
správné spádování budovaných chodníků 
a  občané si na  ně často stěžovali. Výměnou 
jsme napravili chybu z roku 2012. Budiž nám 
ponaučením, že je správné rekonstruovat po-
kud možno současně chodníky i  povrch vo-
zovky, což na  Školním náměstí neproběhlo. 
Od té doby na tom ale trvám a vždy komuni-
kace budujeme nejen s chodníkem, ale i s dre-
nážním systémem pro odvod dešťové vody. 
Mám pocit, že až na  malé chyby vypadají 
všechny nové komunikace velmi dobře. Chy-
by se stávají a asi i stávat budou. Kdo nic ne-
dělá, nic nezkazí a může poučovat. To je ale 
jediné, co paní Vavřínové jde, kromě projektů 
pro projekty.

Ing. Roman Jandík,  
místostarosta města za ODS

Knížecí rady exstarostky



Už nevím přesně, kde a  kdy jsem to prvně 
slyšel. Možná před pár měsíci, před půl- až tři 
čtvrtě rokem, kdy bylo kolem náměstí slyšet 
moc často jedno jméno. Od  Velikonoc, přes 
jarní ples, Dětský den, Prázdniny s létem ne-
končí, Benefiční koncert atd. Tehdy neznámý 
vtipálek prohlásil: A jsme v Drdově…
Moc jsem si toho tenkrát nevšímal, žertuje se 
skoro všude, až včera mě to znovu naskočilo.
Vracel jsem se totiž z  jednání zastupitelstva 
(26. 2.), kde jsem předložil materiál o situaci 
v Odrazu, a hlavně protestoval proti cenzuro-
vání článku v Odraze č. 2 panem novým re-
daktorem Drdou, který mi vyškrtal v článku, 
ve kterém jsem ho kritizoval, dost podstatné 
věci, aniž by mě o tom alespoň předem infor-
moval. Ale to je už asi jedno. Zastupitelstvo 
města se zástupně pustilo do nesmyslné de-
baty o  smlouvě p.  Kantora, která už dlouho 
neexistuje (L. Kantor byl pro úraz bohužel 
nepřítomen, takže věc nemohl ani vysvětlit, 
ani se bránit). Pak se dlouze jednalo o p. Ša-
lamonovi, už asi popáté, který ,,drze“ přebírá 
články z Odrazu na Roztoky.com. Pan Šala-
mon tam též nebyl, prostě debata, jak má 
být. O cenzuře ani slovo: co měl chudák pan 
Drda dělat, když se to prý tak ,,dělá“ a musí 
se vejít na stránku… a i přes výmluvně alibi-
stický dovětek pana redaktora na  konci 
článku:
Pro mne zůstává CENZURA CENZUROU 
a nehodlám si na ni zvykat!
Prostě: zastupitelé vědí, že s  Odrazem není 
něco v pořádku, že p. Drda nemůže být redak-
torem Odrazu, když je jako tajemník města 
nadřízený všech úředníků, a  těžko je jako re-
daktor může kritizovat. Sice to vědí, ale nehod-
lají s  tím nic dělat, asi nevědí co, nebo čekají 
na  volby? A  hle, další materiál o  kontrolním 
výboru, který předložil p. Drda, který sám sebe 
navrhl na tajemníka kontrolního výboru, když 
se předtím dostatečně v textu pochválil a když 
už je tajemníkem celého úřadu a má tak hlubo-
ké zkušenosti… Došlo ještě mj. na projednání 
zápisu školské rady (zde je pan Drda členem 
společně se svou paní) a zkuste si jej vyhledat 
na webových stránkách města, stojí to za  to!! 
Paní ředitelka ZŠ dala výpověď a asi se budou 
dít věci. Bude konkurz na  nového ředitele, 
a  tajemníkem konkurzní komise byl jmeno-
ván, hádejte kdo?
A tak mi ten loňský vtípek došel. Doufám, že 
stihnu 1. 3. v Academiku Maškarní ples, který 
uvádějí manželé Drdovi, zajdu na Country bál 
8. 3., kde hrají a zpívají kupodivu též.
Už vím, kde jsme. Jsme…

René Šefr, člen zastupitelstva města
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Drdovo
Omlouvám se čtenářům Odrazu, nechtěl 
jsem původně z kauzy Nádražní dělat seriál 
v délce Dallasu. Nicméně po přečtení dema-
gogického článku pana Štiftera v únorovém 
čísle nezbývá než natočit další díl. Doufejme, 
že skončíme u  série II. Jen tak na  okraj je 
třeba poznamenat, že ač se to na první po-
hled nezdá, výstavba v  Nádražní se netýká 
jen pár obyvatel v ulici, v Kroupce a možná 
v Tichém údolí, ale rozhodně všech obyvatel 
Roztok, včetně nejzapadlejších Žalováků. 
Proč? Protože, pokud pomineme příliv no-
vých obyvatel, zaplněnost školek a podobně, 
vedeme zde tuhý boj o to, zda budeme v dal-
ších letech stát v  nekonečných kolonách 
za auty odbočujícími k novým bytům v Ná-
dražní, anebo zda budeme chodit z autobu-
sové zastávky na nádraží 300 metrů.
Je nám, odpůrcům výstavby, vkládáno do úst 
(tedy do pera), že snad chceme místo fabrik 
v  Nádražní park nebo les. Samozřejmě by-
chom chtěli – kdo by nechtěl – ale nejsme 
šílení. Samozřejmě chápeme, že není v silách 
města pozemky vykoupit a že neexistuje in-
vestor, který by tak silně toužil po tom, konat 
dobré skutky. 
Chceme jen, jak jsem již psal v  minulém 
Odrazu, aby výstavba respektovala platné 
předpisy a  dohodnuté mantinely, územní 
plán a podmínky předepsané státními orgá-
ny. Například dohodnutou výšku objektů 

sice investor naoko dodržuje, ale měří ji 
od  stropu podzemních garáží, tj. přidává 
zhruba 3  metry (nenápadně). V  územním 
plánu (pan Štifter by se mohl jakožto zastu-
pitel s  územním plánem alespoň zhruba 
 seznámit) je území definováno jako všeobec-
ně smíšené, to znamená, že předpokládá 
umístění obytných staveb v  kombinaci 
s  občan skou vybaveností. Návrh obytného 
souboru občanskou vybavenost tak nějak 
opomněl. Rohlíky k večeři si zřejmě budeme 
vozit z Prahy.
Zajímavé je tvrzení autora článku, že jsme 
prošvihli poslední příležitost výstavbu ro-
zumně regulovat. Investora jsme zřejmě na-
štvali. Čekal totiž jistě hladký postup povolo-
vacího procesu a  servilní úřad, jak bylo 
v Roztokách zvykem. 
Já si naopak myslím, že nyní právě nastala 
výborná příležitost tyto zvyky změnit, nasta-
vit jasné podmínky a pro obec z každé tako-
vé výstavby něco pozitivního vytěžit. Prostě 
nebýt na  investory měkcí jako dosud. Ná-
stroje k tomu existují. Že to lze a funguje, je 
možné se přesvědčit v  jiných obcích kolem 
Prahy. Například v  Dolních Břežanech, kde 
mimochodem vedení obce je u vesla už mi-
nimálně třetí volební období, vřele doporu-
čuji návštěvu.

Michal Hadraba

Mediální obraz může být dost zavádějící. Tak 
např. podle frekvence a tématu článků v po-
sledních Odrazech a na  roztockých webech 
by se mohlo zdát, že veřejnost je namířena 
proti další výstavbě v Roztokách a konkrétně 
pak proti projektu v Nádražní, kde se chystá 
nový bytový komplex. Proto člověka na prv-
ní pohled mohou překvapit výsledky anket-
ky na Roztoky.com, ve které se lidé vyjádřili 
poměrně zřetelně ve  prospěch této stavby. 
Řeknete si možná, že nějaká webová anketa 
není vůbec směrodatná, a máte pravdu. Jen-
že když si vzpomeneme na kolosální fiasko 
nestoudného referenda, jež mělo další vý-
stavbu ve  městě nesmyslně omezit, jde už 
o argument podstatně silnější. Ta hrstka ak-
tivistů je prostě jen víc slyšet.
V Roztokách žiji s pár drobnými zahraniční-
mi přestávkami skoro 36 let. Uznávám, že 
proti skutečným pamětníkům je to houby, 
ale přesto mohu s klidným srdcem prohlásit, 
že kvalita života ve městě s asi 6000 obyvate-

li byla v každém aspektu horší, než když jich 
je dnes (včetně odhadu nepřihlášených) 
zhruba o  polovinu víc. Američané říkají: 
„Bigger is better.“ Více obyvatel znamená, že 
se tu vyplatí poskytovat širší spektrum slu-
žeb včetně dopravy, obchodu, kultury atd., 
ale také, že město disponuje silnější vyjedná-
vací pozicí vůči všem myslitelným protistra-
nám. Každý z  nás by asi rád bydlel v  klidu 
a zeleni, na samotě, ale zároveň tak, aby měl 
přímo na dosah ruky veškeré výhody velko-
města. Bohužel to prostě není možné, ledaže 
někoho donutíme, aby to za  nás zaplatil. 
Když přijdou další obyvatelé, trh přinese 
i nové služby. Opačně to ale neplatí – před-
stava, že nejdřív tu musí být dostatek školek, 
posílený autobus, rozšířené silnice a já nevím 
co všechno a pak teprve budeme připraveni 
na další spoluobčany, je nesmyslná; nikdy by 
k  tomu nedošlo. Navíc lze snadno dokázat, 
že hodnota nemovitostí je za  jinak stejných 
podmínek pozitivně závislá na velikosti síd-

A zase ta prokletá Nádražní

V zájmu lidu
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la. Neboli jak město roste, stoupá i bohatství 
stávajících obyvatel.
A pak je tu něco ještě daleko důležitějšího: 
ochrana soukromého vlastnictví. Kdykoliv 
v  historii byla relativizována, šlo všechno 
od desíti k pěti. A k ní patří i právo s majet-
kem nakládat, tedy mimo jiné i právo stavět 
na  svém pozemku. (V  této souvislosti si 
dovoluji poznamenat, že stavební úřad se 
tak jmenuje proto, že jeho posláním je, aby 
lidé mohli stavět. Kdyby účelem stavebního 
úřadu bylo házet stavebníkům klacky pod 
nohy, byl by zván třeba úřadem obstrukč-
ním.) Samozřejmě, na  ochranu svého ma-
jetku mají nárok i  ti, kteří by byli stavbou 
ovlivněni – ovšem musí jít o vliv prokazatel-
ný. Že se kdesi na druhé straně města budu-
je něco, co se mi nelíbí, je akorát tak můj 
problém. Respektive měl by být. Bohužel, 
české stavební právo dává kverulantům ne-
obyčejný prostor k realizaci. Občanu poně-
kud „vyčůranému“ stačí totiž založit občan-
ské sdružení – resp. nově spolek (stačí 3 lidi 

a  1000 Kč), do  stanov napsat kouzelnou 
formuli, že cílem je „ochrana přírody a kra-
jiny“, a automaticky se stává účastníkem ja-
kéhokoliv stavebního řízení v ČR, na které 
ukáže prstem. Navíc mu hlavička občanské-
ho sdružení umožní maskovat své soukro-
mé zájmy za zájem veřejný. Z těchto (a dal-
ších) důvodů se v  naší zemi stává čím dál 
složitějším realizovat jakoukoliv zásadnější 
stavbu. Vzpomeňme na  případ obchvatu 
Plzně, který se ekoteroristům dařilo zdržo-
vat (a nutit tak Plzeňany dusit se výfukový-
mi plyny) celých 15 let. 
A konečně – přijde mi, že někteří mají po-
cit, že městská samospráva je jakýmsi vole-
ným feudálem, lenním pánem, kterému 
Roztoky patří, a měla by určovat, kdo co zde 
může či nemůže dělat. To je dost hluboké 
nepochopení. Městská samospráva je 
v  podstatě údržbářem městského majetku. 
Tečka. Rozhodně ji nemáme od  toho, 
aby  chránila lidi, kteří už mají postaveno, 
před těmi, kteří by teprve rádi bydleli (a to 

ani když jim to má zprostředkovat někdo 
tak zavrženíhodný, jako je developer). Sta-
vebníci mají naštěstí cesty, jak své zájmy 
prosazovat, jak ukázal např. říčanský pří-
pad, kdy soud šmahem zrušil tamní staveb-
ní uzávěru. Nedělejme si iluze: pokud by 
nebylo stavebnictví v  útlumu a  developeři 
potřebovali v Roztokách stavět, neexistova-
la by už nejspíš tato ostuda města ani u nás. 
Pokud do  Roztok někdo přišel s  tím, že 
bude věčně bydlet v malém městečku, co by 
kamenem dohodil od  Prahy, ve  kterém se 
nic zásadního nezmění, byla to představa 
naivní. Městům, jako jsou Roztoky, je prostě 
kvůli jejich výhodné poloze růst souzen a je 
to dobře. A  my máme na  výběr: buďto se 
stavebníky spolupracovat a  vyjednat obou-
stranně výhodná řešení, nebo se je snažit 
šikanovat, a pak jen z pozice nezúčastněné-
ho pozorovatele sledovat, jak své oprávněné 
zájmy stejně protlačí.

Tomáš Šalamon

V minulém čísle Odrazu jsme si mohli pře-
číst velmi důležitý článek p. radního T. Paříz-
ka o  tom, že se pro město Roztoky bude 
zpracovávat nový územní plán. Je to velmi 
důležitá informace, a protože si ještě pama-
tuji projednávání plánu dosud platného, do-
voluji si přidat k tomuto tématu několik po-
známek. Platný územní plán pořídily 
Roztoky poměrně brzy, a  proto si můžeme 
uvědomit jeho důležitost a zhodnotit, jak se 
osvědčil v  čase, co je potřeba upravit nebo 
změnit. Osobně se domnívám, že stávající 
ÚP byl zpracován kvalitně a  byl schválen 
v  proporcích, které dobře vystihují zájmy 
rozvoje města. Je pravdou, že jeho přijetí 
proběhlo v době, kdy ještě nebyly zcela jasné 
majetkoprávní vztahy (nedokončené restitu-
ce), které další vývoj významně ovlivňují, 
na  druhou stranu jeho schválení umožnilo 
nejen určitou velkorysost pojetí, ale hlavně 
to, že jsme se mohli ucházet o různé dotace, 
kde platný ÚP je často podmínkou pro jejich 
získání a  jednání o  různých širších vazbách 
v  rámci regionu, např. silniční napojení 
na  Prahu apod. Uběhla však řada let, a  je 
tudíž potřeba tento důležitý dokument aktu-
alizovat. Myslím si, že je škoda, že k plánova-
né aktualizaci nedošlo již dříve, jak o to ně-
kteří zastupitelé usilovali. Důvodem je určitá 
obava, aby nám v  našem regionu, který se 
rozvíjí vpravdě bouřlivě, neujel vlak.
Zpracování a přijetí ÚP totiž není jen přijí-
mání regulativů ohledně toho, co chceme 

nebo nechceme budovat nebo podporovat 
v obci. Není to jen vize budoucnosti města, 
kterou si momentálně představujeme a kte-
rá ostatně byla v minulých volebních obdo-
bích zpracována. Nejenom já se domnívám, 
že by mělo jít o nadčasový dokument, který 
zajistí přijatelný život všem sociálním sku-
pinám občanů, kteří zde žijí, ale také o plno-
hodnotnou návaznost na  rozvoj regionu, 
v  němž se nacházíme, a  to je právě velmi 
těžké.  Blízkost metropole, hustota osídlení, 
sítí, geografická situace atd., stejně jako 
skutečnost, že většina občanů dojíždí 
za prací mimo město, přináší kromě někte-
rých existenčních výhod pro občany z hle-
diska plánování života města těžké problé-
my. Lidé, kteří přicházejí do  Prahy a  okolí 
za prací, kvůli životnímu naplnění a z růz-
ných dalších pohnutek ze všech koutů re-
publiky, chtějí mít komfort městského byd-
lení a spojit jej s idylou venkova. Ono to je 
ale možné jen do určité míry, a kvůli nedo-
sažení harmonie pak vznikají protichůdné 
tlaky a  záměry, často vysloveně kontrapro-
duktivní, před kterými chci hned na počát-
ku diskuse varovat (užil jsem si jich už 
skutečně dost). Je to především jev, kterému 
Angličané říkají  Nimby-efekt. Je to zkráce-
ně asi následující: „Jsme pro rozvoj (nebo 
dokonce pro ten váš pokrok), ale ne na na-
šem dvorku!“ Tento neblahý jev je vidět ze-
jména ve vztazích mezi obcemi, při projed-
návání společensky důležitých staveb, jako 

jsou skládky, přehrady, ale hlavně liniové 
stavby dopravy, jako silnice (viz projedná-
vání severního obchvatu Prahy, stanovisko 
Suchdolu) apod. Vyskytuje se však i uvnitř 
obce, kdy ti, kteří již mají byt, začnou poža-
dovat okamžitý zákaz dalších staveb z  dů-
vodu poškození přírody, nedostatku parko-
vacích míst, či dokonce zaclonění výhledu. 
Na tyto postoje určitě narazíme i při aktuál-
ním projednávání ÚP. Proti nim (úmyslně 
situaci zjednodušuji) stojí často zájmy vlast-
níků pozemků, lidí, kteří chtějí v  oblasti 
podnikat (a to často i v oblasti zemědělství 
či lesnictví), lidí, kteří mají jinou vizi rozvo-
je tzv. velké Prahy. Cílem nastávajících jed-
nání bude hledání optimálních kompromi-
sů. Chceme město „zahradního“ typu, jaké 
se začalo rozvíjet po  první světové válce, 
předpokládám, že v dostavbě již založených 
kontur (např. Vršek), ale samozřejmě (a  je 
to vidět na  realizovaných stavbách a  pře-
stavbách) s  požadavky, které jsou kladeny 
podle dnešních měřítek, to je namátkou 
větší bytová plocha, plyn, voda, elektřina, 
internet, nerušený příjem rozhlasu a televi-
ze, péče o odpady, širší ulice se zpevněnými 
povrchy, samozřejmě doprava a  jiné a  jiné! 
Na otázku, proč tyto banality připomínám, 
odpovím předem – teprve v  současnosti 
usiluje město o dokončení kanalizace, a do-
sud je řada nemovitostí bez tohoto výdobyt-
ku, televizní příjem je ve  velké části města 
stále rušen leteckým provozem, signály sítí 

Filozofie důležitého plánu



jsou slabé, někde nedosažitelné atd. Infra-
struktura a  služby, které dnes považujeme 
za  samozřejmost, přinášejí s  sebou vyšší 
ekonomické zatížení. Aby tyto náklady byly 
pro obyvatele únosné, je nutné, aby služby 
byly poskytovány určitému efektivnímu po-
čtu uživatelů. Toho je možné dosáhnout 
dvojím způsobem (příklady např. z Němec-
ka, Rakouska): sdružením obcí do  větších 
celků, které je spojeno do jisté míry se ztrá-
tou výlučného rozhodování, nebo dosaže-
ním optimálního počtu obyvatel. Při prv-
ním projednávání ÚP byla zvolena druhá 
varianta. Domnívám se, že to bylo rozhod-
nutí správné, a  rozsah vymezený v  součas-
ném ÚP bych tudíž doporučil zachovat. 
Zvýšení počtu obyvatel odpovídá objektiv-
nímu tlaku populace, který se v daném regi-
onu projevuje a  město je ještě schopno ho 
akceptovat, samozřejmě za  současného 
zlepšování infrastruktury. Větší nárůst měs-
ta by změnil tvář tohoto sídelního útvaru. Je 
ovšem pravda, že se to již v minulosti stalo 
a osady Roztoky i Žalov se změnily razant-
ním způsobem. Ovšem nejen tyto obce, ale 
i  Kralupy, Libčice i  sama Praha. Objektiv-
ním zákonitostem ve  vývoji osídlení nelze 
zabránit. Můžeme se na ně připravit a přije-
tím rozumných mezí změny učinit přijatel-
nými. Domnívám se, že nereálně přijaté 
omezení počtu obyvatel by mělo jediný 
efekt – za  několik let by byl ÚP změněn. 
Právě takový vývoj je ale nežádoucí, protože 
změny zpravidla nedostatečně obráží kom-
plexnost ÚP, tj. např. dost míst ve  školách 
i na hřbitovech, dostatek energií, vody atd. 
Reálně přijatý plán je rovněž nutný pro za-

členění a prosazování zájmů města v regio-
nu: jde zase např. o zásobování vodou, od-
padové hospodářství, poštu, fungující 
městský úřad a  spoustu dalších služeb, ale 
zejména nejslabší článek města Roztok – 
silniční dopravu! Dnes je to zaklínadlo, 
proč nepovolit již žádný další byt. Tento 
problém si zaslouží samostatnou pozornost. 
Ovšem na  tomto místě bych chtěl upozor-
nit, že zvyšující se počet automobilů je rov-
něž zákonitostí, se kterou se bohužel musí-
me smířit. Silniční komunikace ve  směru 
do  Prahy podle řeky Vltavy se kapacitně 
pravděpodobně pro nákladnost úprav ne-
zlepší. Proto již při přijímání platného ÚP 
jsme uvažovali s napojením směrem od Vel-
kých Přílep. I  tam je totiž situace neudrži-
telná a  uvažuje se s  novým napojením st. 
silnice č. 240 do Prahy. Existoval již dokon-
ce plán přemostění údolí v  Černém Volu, 
ovšem byl zastaven, podobně jako obchvat 
Prahy v  našem úseku právě kvůli Nimby-
-efektu. A tak obyvatelé celého regionu dále 

polykají zplodiny vznikající na dávno nevy-
hovujících silnicích. Pro nás však je právě 
toto napojení velmi důležité. Město se musí 
snažit vybojovat pro své obyvatele tuto 
možnost, pokud je to ještě vůbec možné. 
Jelikož jsme obcí ležící mimo hlavní silniční 
tahy, na  rozvoj silnic dostaneme finanční 
prostředky jen stěží, přestože nikdy neza-
bráníme určitému průjezdu vozidel z jiných 
obcí, který narůstá přímo zběsile. Proto 
paradoxně vidím zachování postavení Roz-
tok jakožto největšího města naší části okre-
su Praha-západ za možnost udržet si vyjed-
návací pozici v řešení dopravního generelu 
severozápadně od Prahy.
Myslím, že podobně složité jsou i  otázky 
zdravotnictví, sociální politiky, školství, 
ochrany přírody, bezpečnosti a  další, o  kte-
rých se jistě bude na stranách Odrazu disku-
tovat. Doufejme, že to budou diskuse moud-
ré, a nikoliv emotivní výlevy.

Martin Štifter
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Vážení čtenáři Odrazu,
bydlíme v ulici Nad Čakovem, která se v po-
slední době stává odpadem Roztok. Kolem 
kontejnerů se kupí krabice a  igelitové pytle, 
jejichž obsah poletuje po  celé ulici i  do  za-
hrad! Dále majitelé psů pouští své miláčky 
bez vodítka a  je zde plno výkalů, které 
po nich nikdo neuklízí (chodníky i před vra-

ty a  vrátky). Rovněž u  garáží si vykonávají 
potřebu dělníci pracující na  rekonstrukci 
ulic v našem okolí. Platíme daně jako každý, 
a máme tudíž nárok na čisté bydlení. 
Za spolubydlící výše zmíněné ulice

Libuše Kovaříková 
Marek Rozsypal

Už toho máme dost! 

1. díl výpravné publikace

o historii Roztok  

a blízkého okolí 

je k dostání za 250,- Kč  
v městské knihovně, podatelně MÚ
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• Časopis ODRAZ dostávám:
☐ pravidelně každý měsíc
☐ občas
☐ nepravidelně
☐ výjimečně
☐ nedostávám vůbec

• Na jeho vydání:
☐ se pokaždé těším
☐ když přijde, rád/a ho prolistuji
☐ se podívám jen občas
☐ pro mě by vycházet nemusel

• ODRAZ čtu:
☐ celý nebo téměř celý
☐ jen vybrané rubriky, materiály
☐ občas náhodně něco
☐ nečtu vůbec

• Jedno vydání u nás v rodině čte:
☐ jedna osoba
☐ dvě osoby
☐ tři osoby
☐ více než tři osoby

•  Nejraději čtu: 
(možno označit více bodů)

☐ úvodník
☐  informace z radnice 

které konkrétně ____________________
___________________________________  
___________________________________
☐  téma měsíce 

 téma, které mě nejvíce zaujalo ________
___________________________________  
___________________________________

☐ rozhovor měsíce
☐  polemiky a komentáře 

témata polemik, která mě nejvíce zajímají
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________

☐ historii obce
☐ život v obci
☐ kulturu
☐ školy a školky
☐ sport
☐ společenskou kroniku
☐ inzertní nabídky

•  Mezi mé nejoblíbenější autory/dopiso-
vatele patří:

___________________________________
___________________________________
___________________________________

• ☐ Nepreferuji žádné autory.

•  Nejméně čtu nebo vůbec nečtu rubriky, 
příspěvky, materiály:

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________  
___________________________________

•  V ODRAZU by mělo být zastoupeno 
v menší míře:

___________________________________
___________________________________  
___________________________________
___________________________________

•  V ODRAZU mi chybí, rád bych si pře-
četl/a: ___________________________

___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  

• Grafická úroveň ODRAZU:
☐ se mi líbí
☐ nelíbí
☐ není pro mě podstatná

• Pohlaví:
☐ žena
☐ muž

• Věk: ____________________________

• Vzdělání:
☐ základní
☐ středoškolské
☐ středoškolské s maturitou
☐ vysokoškolské

• V Roztokách žiji:
☐ méně než 5 let
☐ více než 5 let
☐ více než 10 let
☐ více než 20 let 
☐ od narození

Vyplníte-li své jméno, budeme rádi, ale roz-
hodně to není podmínkou:

___________________________________

Anketa pro občany Roztok a Žalova 
Odráží se v ODRAZU vše, co potřebujete vědět a chcete číst?

O čem a pro koho by měl Odraz být? Jaké je jeho poslání a účel? Odráží současný obsah časopisu potřeby a přání obyvatel Roztok a Žalo-
va? Co v něm obyvatelům chybí a co naopak považují za zbytečné? Kdo jej vlastně čte?
Toto vše jsou důležité informace pro formování časopisu, který je hlavně a především určen pro informovanost obyvatel Roztok a Žalova, a to 
bez ohledu na to, kdo právě sedí na radnici a kdo ovlivňuje dění ze strany opozice. 
Pokud věnujete chvíli času vyplnění následujícího dotazníku, pomůžete nám tím najít odpovědi na výše položené otázky a tím připravovat 
časopis více k vaší spokojenosti.
Dotazník můžete vyplnit v  této papírové podobě, stránku vystřihnout a hodit do schránky s nápisem Odraz na Městském úřadě Roztoky či 
nechat v podatelně. Nebo jej najdete také v elektronické podobě na www.roztoky.cz.
Předem děkujeme za každý váš názor!

Za redakční radu Odrazu Eva Frindtová, předsedkyně RR


Zaškrtněte vždy variantu, která nejvíce odpovídá vašemu názoru. Na vyznačených linkách napište svůj názor.



Pokud nevěříte, že tančit se dá i ve stanu, pak 
jste nebyli na  skautském plese. Ten se letos 
konal již potřetí a i tentokrát se interiér soko-
lovny změnil k nepoznání. Skrz bar s názvem 
Noční hlídka vcházeli hosté do obřího stanu, 
který dokázal bez problémů pojmout všech-
ny stoly, taneční parket i kapelu.
Hosté přijeli zblízka i  z  dáli, ples nabral 
správný spád a  každý si přišel na  své. Pro 
skautky, skauty, jejich rodiče a  kamarády 
jsme přichystali soutěž, ve  které prokázali 
svou zručnost a  skautské dovednosti. Tři 
dvojice, které zvládly nejrychleji uvázat dračí 
smyčku, postoupily do druhého kola, kde se 
utkaly ve stavbě stanu. Nejrychlejší stavitelé 
obdrželi plato skautských známek.
S  velkým ohlasem se setkala pivní štafeta, 
jejíž vítězové – přesněji řečeno vítězky – do-
staly balíčky od  Únětického pivovaru. 
Úspěch slavil i  tanec s  tenisáky, při němž 
musel taneční pár mezi čely udržet co nejdé-
le tenisový míček, aniž by se ho dotkl ruka-

ma. Doufejme, že samotní tanečníci se bavili 
stejně dobře jako ti, kteří je povzbuzovali. 
Doprovodný program nabídl již tradičně 
také předtančení. Tentokrát měli návštěvníci 
jedinečnou příležitost zhlédnout sérii klasic-
kých tanců v podání profesionálních taneč-
níků. Nechyběla ani tombola plná zajíma-
vých cen. Výherci si mimo jiné odnášeli 
masový dort, kýtu, poukaz na  let letadlem 
nebo romantickou noc v penzionu.
Letos poprvé jsme ve spolupráci s Dětským 
klubem Pohádka nabídli návštěvníkům hlí-

dání dětí v plesové školce po celou dobu ko-
nání plesu, eventuálně až do rána. Zájemců 
se mnoho nenašlo, ale nakonec plesová škol-
ka nezela prázdnotou. Věříme, že již napře-
srok bude zájem větší a dále poroste.
Ještě jednou děkujeme všem, bez kterých by-
chom se neobešli. Sponzory letošního skaut-
ského plesu byli: TJ Sokol Roztoky, Únětický 
pivovar, město Roztoky, ZŠ Roztoky, Penzion 
Spálený mlýn, Čerstvé maso, Maso Koubek, 
Pohl, Malá popleta, Hospůdka Zvířátka, Auto 
Čermák, Ekotherm, Dětský klub Pohádka, 
pan Holas, pan Ježek, pan Heisler, Best Buy 
Model, Dary přírody, sestry Slehovy a sdruže-
ní Roztoč. Děkujeme také skautkám a  skau-
tům, kteří se podíleli na  přípravách plesu, 
a samozřejmě i všem účastníkům. Fotografie 
z  plesu si můžete prohlédnout na  našich 
webových stránkách www.skautiroztoky.cz.

Lukáš Hejduk
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Ples ve stanu? Jedině skautský!

Zelený výlet za jílovským zlatem

Zájezdy ZO SPCCH Roztoky pro rok 2014
Datum zájezdu Datum prodeje Místo Cena senioři  

do 65 let v Kč
Cena senioři  

od 65 let
16. 4. 2014 8. 4. 2014 Rožmberk, hrad + Vyšší Brod, klášter 450,00 410,00
14. 5. 2014 6. 5. 2014 Slavkov u Brna, zámek + Křtiny, Výpustek 560,00 510,00
18. 6. 2014 10. 6. 2014 Červená Lhota, zámek + Jemčina, zámek 400,00 370,00
16. 7. 2014 8. 7. 2014 Boskovice na Mor., zámek + Lysice, zámek 480,00 460,00
13. 8. 2014 5. 8. 2014 Červený Hrádek u Chom., zámek + Jezeří, zámek 340,00 300,00
10. 9. 2014 2. 9. 2014 Švihov, vod. hrad + Koloveč, chodská keramika 410,00 350,00
8. 10. 2014 30. 9. 2014 Hrubý Rohozec, zámek + Dlaskův statek – Dolánky u Turnova 300,00 260,00
12. 11. 2014 4. 11. 2014 Polsko, Kudowa-Zdrój 250,00 250,00

V ceně zájezdu je započtena cesta autobusem a vstupné do objektů, plné ceny platí pro seniory do 65 let a snížené vstupné platí pro seniory 
od 65 let a pro ZTP. Ceny jsou bez záruky, mohou se změnit, neboť ještě nemají všude ceny vstupného pro tento rok aktualizovány v době 
sestavování plánu zájezdů, tj. únor 2014. Veškeré informace dostanete u pí Pařízkové na tel. č. 732 217 507, prodej jednotlivých zájezdů se 
platí v uvedeném termínu v klubovně důchodců od 14.00 hod. do 15.30hod.
Pokud se nedostavíte bez omluvy. Bude zájezd prodán náhradnímu zájemci. Zájezdy pořádáme pro své členy, pokud se uvolní místo, můžeme 
vzít i nečlena, ale s příplatkem 50 Kč.

Zvu vás na  dva výlety za  jílovským zlatem 
aneb dolů do dolů a nahoru na horu.
– čtvrtek 1. května 9.10 (odjez 9.20!) vlakové 
nádraží v Roztokách směr Praha.
– sobota 17. května 9.45 (odjez v 9.55!) na hlav-
ním nádraží v Praze u vlaku směr Jílové.
Prováděl jsem v jílovských zlatohorních što-
lách tři sezony. Navštívíme štolu svatého Jo-
sefa a  rozhlednu Pepř s  krásným výhledem 
na  celé Dolní Posázaví (např. známá Luka 
pod Medníkem). Dozvíte se zajímavosti 

o  středověké těžbě zlata a  okolní krajině. 
Děti uvidí permoníčka :-) a  dospělí zlatou 
žílu (ani jedno se nedá odnášet). Na  konci 
štoly čeká, při plnění hornického úkolu, 
podzemní příslib splnění tajného přání. Od-
měnou za výstup na rozhlednu uvidíte desít-
ky kilometrů krásné přírody. Půjdeme tedy 
pod povrch země i  pár desítek metrů nad 
ní… Celkem ujdeme nejméně  10  km. (Dle 
možností můžeme i  do  jiných štol anebo 
třeba i  na  Boží skálu, viz plánek.) Vstupné 

a jízdné si platí každý sám. Loni bylo vstupné 
50 Kč na osobu, pro studenty, seniory a děti 
30 Kč a rodinné 110 Kč. 
Návrat proběhne nekoordinovaně dle chuti 
a sil anebo společně vlakem.
Mapa: http://www.mapy.cz/s/97WF
Další informace: 
http://www.muzeumjilove.cz.
Těším se na vás!  

Jiří Macák
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Od Studia Kamarád 
po Krajinu her 

Velká výstavní síň 22. 11. 2013–31. 3. 2014

Motto:
Je to moc krásné,

když někomu uděláte radost,
ale ještě hezčí je,

když se toho dopustíte mimoděk 
a nevíte o tom.

Podaří-li se vám to někdy,
máte z toho radost skoro celý den.

A to je dlouhá doba.

Jan Skácel 

Bohatý fantaskní výtvarný svět akademického 
malíře Stanislava Holého se stává zprostředko-
vatelem na cestě poznání a citového prožitku. 
Základem výstavy jsou monumentální interak-
tivní výtvarné scénické prvky a prostorové ob-

jekty, doplněné originálními televizními posta-
vami Jů, Hele, Muf, Hary Šoumen, Tryskomyši, 
Šamšula aj., zakomponované do celé expozice 
tak, jak je znají děti z televizního Studia Kama-
rád, doplněné o hrací prvky, filmovou produk-
ci, výstavu knižních ilustrací autora, originální 
kresby, fotografie a plakáty vztahující se k mno-
haleté spolupráci s Českou televizí… Současně 
je výstava vzpomínkou na výtvarné řešení dět-
ských pavilonů v Montrealu a Tokiu, které au-
tor ztvárnil v osmdesátých letech 20. století.
Výstava je připravena ve spolupráci s Galerií 
U Prstenu, Českou televizí a Muzeem hlavní-
ho města Prahy. 

ČOKOLÁDA – historie 
a současnost s vůní a chutí

Galerie / Kabinet 18. 10. 2013–30. 4. 2014

Motto: 
Devět z deseti lidí miluje čokoládu. 

Ten desátý lže…

John Tullius

Čokoláda je pochoutka, která útočí na smys-
ly lidí po celém světě již stovky let. Málokdo 
ví, jak složitá je cesta od semínka kakaového
bobu až po  tabulku čokolády. Prostřednic-
tvím několika stovek exponátů představuje-
me historii, výrobu i  způsob prodeje této 
vynikající a oblíbené pochoutky. Prezentuje-
me nejen skvělé cukrářské výrobky, ale i do-
bové nádobí spojené s  konzumací čokolády 
a  mnoho dalších „čokoládových“ věcí. Oko 
potěší krásné historické formy na  odlévání 
čokolády, žaludku polahodí prodej pralinek 
a špičkových čokolád v muzejní prodejně.
Výstava je připravena ve spolupráci s Krko-
nošským muzeem v Jilemnici a Choco-Story 
Praha.

K výstavám nabízíme 
i doprovodné programy 
na objednávku:

Čokoládová animační dílna

Co se skrývá v tabulce čokolády? Kdo tu čo-
koládu sní? Nebo sní ona nás? Přijďte si vy-
zkoušet jednoduchá kouzla animace. 
Pro koho: dílna je určena dětem prvního stup-
ně základních škol, maximální počet 20 žáků. 

S sebou: Flash disk 
Kurzy vedou lektorky Roztoče Anna Krtič-
ková a Dorota Tichá.
Cena: 50 Kč/dítě (vstup do výstav zdarma) 
Termíny dílen: čtvrtky od  10 do 12 hodin 
20. 3. 2014, 17. 4. 2014

Půldenní animační kurz  
pro školy a veřejnost

–  úvod do problematiky animovaného filmu, 
vysvětlení možných technologií

–  praxinoskop, zkušební práce pod kamerou
–  objasnění přípravy námětu, práce na scénáři
–  práce pod kamerou – natáčení
–  zhodnocení
Délka trvání cca 3–4 hodiny

Ceník:
Pro školy
–  cca 100 Kč/osoba (dle počtu osob) 
–  v ceně je zahrnuto i vstupné na dvě výstavy 

„Od Studia Kamarád po Krajinu her“ a „Čo-
koláda – historie a současnost s vůní a chu-
tí“. (Žáci se musí při animaci vystřídat – 
skupina cca 10–15 dětí.)

Pro veřejnost 
–  každá objednávka je řešena individuálně 

podle potřeb klienta a počtu zúčastněných.

Animační dílny zajišťuje občanské sdružení 
ULTRAFUN.
Termíny – dle dohody.

Středočeské muzeum vás zve na výstavy



Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihov-
ny během měsíce února 2014.
• Beletrie
Klimecká V. Druhý život Marýny G. (příběh z Valašska 60. let 20. století)
Probst J. Manželská past (společenský román)
Lawrenson D. Lucerna v temnotě (příběh ze současnosti se odehrává 
v Provence)
Clarke S. Faktor Merde (román humornou formou líčí další zážitky 
Angličana v Paříži)
• Detektivky
Deaver J. Pokoj smrti, Jackson L. Na prahu smrti, Börjlind C. Skočný 
příliv, Ryan Ch. Strážce
• Životopisy
Kopecká J. Můj život s Mildou (životní partnerka herce Miloše Ko-
peckého vzpomíná na společná léta i umělecký život)
• Cestopisy
Šimánek L. Kanada – divočinou severu (rok na  dobrodružné cestě 
k Severnímu ledovému oceánu)
Šargorodskij A. Jeruzalémské sny (románový cestopis, pouť do Jeru-
zaléma očima ruského Žida)
• Historické romány
Iggulden C. Vládci luku (druhý díl románové fresky o životě Džingischána)
Weir A. Princezna Alžběta (dětství a mládí Alžběty I., dcery Jindřicha 
VIII. a Anny Boleynové)
• Pro děti
Dvořáková P. Julie mezi slovy (příběh o malé holčičce, která se po roz-
vodu rodičů přestěhuje na venkov; celý další život je plný nových slov 
a událostí...)
Kowit H. Vítejte v Klubu Trapáků (humoristický román z prostředí 
klukovské party)
Wilson J. Průšvihářky (román pro dívky)
Chudožilov P. Příliš mnoho andělů (pohádkové příběhy o andělech)
O  těchto i  dalších knihách se dozvíte více informací na  webových 
stránkách městské knihovny nebo přímo v městské knihovně.

Za městskou knihovnu A. Urxová
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Městská knihovna

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – březen
So 15. 3. 2014 
Ne 16. 3. 2014

Roztočený víkend 15.–16. března 2014. Víkendová tvořivá dílna pro rodiče s dětmi. Námět, animaci, 
střih i zvučení vašeho jedinečného animovaného filmu zvládnete s podporou našeho týmu profesionálů 
během jediného víkendu v ateliéru Roztoče v Havlíčkově ulici. Více informací na www.roztoc.cz

Roztoč  
Havlíčkova,  
Roztoky

Út 18. 3.–15. 4. 2014

FOTOGRAFUJEME DIGITÁLNĚ – zveme vás na cyklus 5 přednášek pro amatéry – každé úterý 
v Roztokách (18. 3.–15. 4. – 18–20 h). Během přednášek probereme stručně základní pojmy a naučím 
vás fotit s vaším aparátem. Cena kurzu za 5x 2 h = 500 Kč. 
PŘIPRAVTE SE S NÁMI NA JARNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ! Tomáš Kratochvíl – 602 205 727

Lidická 2240,  
Roztoky

Pá 21. 3. 2014 Hudební cyklus RR – Vasilův Rubáš (acid-folk), J (garage-folk). Vstupné: 100 Kč, od 20 hod. Hostinec Na Růžku, 
Roztoky

Ne 30. 3. 2014 Jak pan Slepička a paní Kohoutková malovali vajíčka – představení Divadélka Romaneto, 
od 15 hod.

Hotel Academic, 
Roztoky

Ne 30. 3. 2014 Tři bratři v nesnázích – představení divadelní společnosti Háta – Martin Zounar,  
Filip Tomsa, Adéla Gondíková a další, od 19.30 hod.

Hotel Academic, 
Roztoky

So 5. 4. 2014
Divadelní představení založené na autorských textech dětí z divadelního souboru Cára carara při 
sdružení Roztoč. Hudba a autorské čtení studentů DAMU. Více informací na www.roztoc.cz,  
od 18 hod. 

Zámeček, Roztoky

Ne 13. 4. 2014 Velikonoční jarmark – řemeslné stánky, pletení pomlázek, živá zvířátka, jízda na ponících, divadélko 
Kvítko, občerstvení, od 13 hod. 

Zahrada Husova 
sboru, Roztoky

Pá 25. 4. 2014 Čarodějnice pro děti – hry, soutěže, dětská diskotéka, pálení čarodějnic, od 16 hod. Hospoda U Hřiště, 
Žalov

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT 
PŘESNOU CENU?

Zašlete rozměry 
skel e-mailem  
nebo SMSkou,  
tentýž den obdržíte  
cenovou nabídku.

Dlouholetá praxe–22 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž  
přímo od výrobce! 
Dodání od 3 do 7 dnů! 
Záruka 42 měsíců!

777 208 491
info@har.cz
www.har.cz

SLEVA 30 % z montáže.
Po předložení 
tohoto inzerátu

inz HAR 42 mes_A6_22_let.indd   2 05.02.14   19:40

Sbírka šatstva
Husitská diakonie Církve československé husitské

organizuje jarní sbírku šatstva pro humanitární 
pomoc v pátek 28. 3. 2014 od 15 do 17 hod.

v Husově sboru, Jeronýmova 515.
Prosíme, noste čisté šatstvo v pytlích nebo v krabicích.



Školní okénko
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Vážení rodiče,
jarní měsíc březen je tu, týdenní jarní prázdni-
ny za námi a před námi pár zajímavých postře-
hů z výuky, výsledky okresních olympiád a při-
pomínka několika zajímavých akcí, které jsme 
uskutečnili v   předchozím měsíci. V  březnu 
(do 15. 3.) také končí termín pro podání přihlá-
šek na gymnázia pro páťáky, sedmáky i součas-
né deváťáky, kteří si však mohou samozřejmě 
vybrat i  jiné střední školy. V  prvním kole si 
mohou (deváťáci) podat jen 2 přihlášky, v dal-
ších kolech není počet přihlášek omezen. 
Nezapomeňte se podívat i  do  Fotogalerie 
na  webové stránky naší školy, kde přibylo 
mnoho snímků z našich dalších různých akti-
vit. Také sledujte odkaz Rodiče, kde najdete 
nový formulář pro uvolnění dětí z  výuky 
na  rodinné rekreace konané mimo oficiální 
prázdniny a úplně nově formulář pro potvrze-
ní od lékaře na ŠVP, které již nesmí vyřizovat 
učitel, ale jen zákonný zástupce. No prostě – 
změna je život. Hezké počtení vám přeje 

V. Zelenková

Znáte mobilní planetárium?

To se uprostřed třídy či tělocvičny postaví velká 
kopule (stan), do ní si lehne jedna třída a pozo-
ruje promítané obrázky na její stěně jako v pla-
netáriu. Dne 27. ledna se takhle postupně 5 tříd 
I. stupně zúčastnilo v tomto mobilním plane-
táriu úplně nového výukového programu o pů-
vodu života. Po promítnutí filmu Původ života 
žáci obdrželi pracovní listy, které shrnovaly 
důležité poznatky z promítání. A zde je pár vět 
z hodnocení programu dětmi:
Vilda Kořínek (3. A) – Byli jsme v planetáriu. 
Dívali jsme se na hvězdy. Byla tam také ves-
mírná raketa. Viděli jsme i  dinosaury. Byla 
tam také sopka, v které byla láva. Viděli jsme 
i  ponorku. Planetárium bylo super. Ondřej 
Cedidla (3. A) – Mars je suchá planeta bez 
vody. Život tam není. Mars se z naší soustavy 
nám nejvíce podobá. 

L. Rosičová

Vysvědčení v Hafíkově

Dne 30. 1. 2014 jsme byly v Hafíkově, ale ne-
budete tomu věřit, žádného pejska jsme tam 
neviděly. Zato jsme viděly krásnou hernu, 
ve které jsme si úžasně zasportovaly, zatanco-
valy, a  dokonce jsme dostaly i  vysvědčení, 
na  kterém byly samé jedničky. Hurá, hurá, 
hurá, ať žije naše škola!

Děti z 1. B a 2. C a pí uč. L. Marušková a I. Bártová

Skvělé úspěchy na okresní 
olympiádě z angličtiny

Ve středu 12. 2. proběhlo na ZŠ Dolní Břeža-
ny okresní kolo Olympiády v anglickém jazy-
ce. Zúčastnilo se ho 36 žáků. Naši školu re-
prezentovala Kateřina Krajinová a  Kryštof 
Jan Zelenka. Olympiáda se skládala z grama-
tické, poslechové a konverzační části. Kateři-
na Krajinová z  9. A, žákyně paní učitelky 
M.  Černé, dosáhla nejlepšího umístění – 
1.  místo v  II. kategorii (8. a  9. třída) 
z  18  soutěžících. K. J. Zelenka ze 7. A, žák 
paní učitelky D. Moravcové, si vybojoval 
2. místo v I. kategorii (6. a 7. třída) z 18 zú-
častněných žáků. Oběma našim účastníkům 
děkujeme za  vzornou reprezentaci školy 
a blahopřejeme ke skvělému výsledku. Kačce 
držíme palce v krajském kole.

D. Vechterová, uč. AJ

Vynikající úspěch v okresní 
olympiádě v dějepisu

27. ledna 2014 proběhlo okresní kolo Děje-
pisné olympiády v  Kladně. Z  naší školy se 
účastnili 2 žáci a  Dominiku Dvořáčkovi 
z 8. B se podařilo obsadit nádherné 2. místo 
(od prvního místa ho dělil 1 bod!). Blahopře-
jeme a  děkujeme za  vzornou reprezentaci 
školy!

D. Moravcová

Divadlo ve škole – ŠD

Dne 4. 2. 2014 naši školu navštívilo Dřevěné 
divadlo Honzy Hrubce. Představení začalo 
ve dvě hodiny v tělocvičně, kde se sešly děti 

z Roztok i ze Žalova. Všichni jsme si užívali 
veselou pohádku O  zlaté rybce i  vtipné vy-
právění o  neskromné rybářce. Děti velmi 
obdivovaly pěkné kulisy a skoro živé dřevěné 
loutky. Děkujeme za  příjemné odpoledne 
a těšíme se na příště.

Vychovatelky ŠD

Školní akademie

Ve  středu 26. února pořádala ZŠ Roztoky 
školní akademii. Program večera byl velmi 
pestrý. Třída 1. D se ve své písni dožadovala 
návštěvy zoo, 1. E zase předvedla, jak skvěle 
již umí písmenka. 1. A zahrála pohádku Zví-
řátka a  loupežníci. Zpěvem se představila 
také třída 2. A, jejíž mravenci pracovali 
v lese, zatímco třída 3. A nám svým zpěvem 
připomněla zimu, kterou jsme si letos neuži-
li. 4. B zrekapitulovala uplynulé olympijské 
hry a sečetla úspěchy našich sportovců. 5. B 
i  5. C pobavily publikum divadlem a  dívky 
z  5. C přidaly ještě cvičební sestavu. Celé 
představení uzavřela třída 6. B tancem, hrou 
na  kelímky a  zpěvem. Děti sklidily za  svou 
snahu velký potlesk a  rodiče se přesvědčili, 
jak šikovné mají děti.

M. Hykešová

Poděkování sponzorům 

Vedení Základní školy Roztoky, okres Praha-
-západ, by touto cestou chtělo velmi poděko-
vat za  dary, které poskytli naší škole v  roce 
2013 a v lednu 2014: 
Rodina Růžičkova – finanční dar, paní Tru-
xová – finanční dar, rodina Roškotova – věc-
ný dar a  finanční dar, Ing. Veronika Cyrani 
– finanční dar, Ing. Milan Rosič – EVS, s.r.o 

Hafíkov – 1. B, 2. C



– finanční dar, pan Křístek – finanční dar. 
Koncem ledna 2014 jsme darovací smlouvou 
dostali finanční dar od  sdružení Roztoky – 
město pro život, a  to výtěžek z  benefičního 
koncertu ve výši 87 600 Kč. Mockrát děkuje-
me. 
Věcné dary do  tomboly na  školní ples po-
skytli: 
Město Roztoky, rodina Roškotova, paní Uva-
rovová, rodina Laštovkova, paní Veronika 
Cyrani, rodina Hordossy, paní Sellnerová, 
paní Čabelková – Dary přírody, paní Lainová 
– MAGDALA, Holeček + Gotschalk – Žele-
zářství, MAUR, s.r.o., Alfagraf, s.r.o., pan Bo-
hatý – IMMOCAR, obec Úholičky, Ing. Milan 
Rosič, rodina Bloudkova, rodina Zwinz, paní 
Boledovičová, pan Jaromír Šnajdr – Euroclean 
s.r.o, Floral Atelier Roztoky, Vinotéka Roztoky, 

pan Šnajdr – APETITO, Gastroplus Louny 
s.r.o, Garant Food, s.r.o, LOBB – paní Krejčo-
vá, BS FOOD, s.r.o, ACTUS GASTRO. 

Školní ples

V  pátek 31. ledna se uskutečnil 3. ročník 
školního plesu a  již potřetí se moc povedl. 
Ples začal vystoupením žáků devátých tříd – 
předtančení 7 párů bylo v elegantním stylu. 
Následoval akrobatický rock´n´roll v  před-
vedení TJ Sokol Jinonice – představili se 
3 žáci školy se svými partnery, na závěr nám 
ještě zatančili na  moderní rytmy žáci 7. 
a 8. ročníku školy. Program pokračoval poz-
ději vystoupením Kabaret – aerobik Úholič-
ky a vyvrcholením bylo půlnoční vystoupení 
mužů z Úholiček – Labutí jezero.

Tělocvična zářila pestrými jarními barvami, 
do tance zvala kapela Milan Kroka Trio, pod 
pódiem lákala bohatá tombola včetně dvou 
kanců. Hosté si mohli pochutnat na  koláč-
cích, chlebíčcích, ale i chutné večeři – řízku 
s bramborovým salátem. Zábava byla skvělá, 
tančilo se do ranních hodin. Budeme se těšit 
zase příští rok! 
Moc děkujeme paní učitelce Kateřině Čížko-
vé a panu učiteli Michalu Slámovi za choreo-
grafii a nácvik předtančení a všem účinkují-
cím. Zvláštní poděkování patří kuchařkám 
v žalovské i  v  roztocké jídelně, pak školnici 
paní Pelcové a panu Pelcovi. Poděkování pa-
tří i  všem pedagogům, kteří se podíleli 
na přípravě plesu. DĚKUJEME MOC. 

A. Gabaľová 

Roztočený víkend 

15.–16. března 2014 v ateliéru Roztoč v Hav-
líčkově ulici
Víkendová tvořivá dílna pro rodiče s dětmi.
Námět, animace, střih i zvučení animované-
ho filmu.

Čokoládový večer 

5. 4. 2014 od  18 hodin na  půdě Roztockého 
zámečku
Divadelní představení založené na  autor-
ských textech dětí z  divadelního souboru 
Cára carara při sdružení Roztoč. Hudba 
a autorské čtení studentů DAMU.

Více informací na www.roztoc.cz 

Školy, školky… 
Živé kuželky, kachničky a zoufající si dívka

Taneční podvečer v Bohnicích 
Žádnou roztomilou dětskou besídku, ale 
kvalitní, uchvacující a  originální pásmo ta-
nečních vystoupení jsme měli příležitost vi-
dět v sobotu 8. února v Divadle Za plotem. 
Smekám před naší taneční pedagožkou Zuzkou 
Smugalovou, která připravila řadu choreografií 

pro různé věkové skupiny a  v  rámci kroužků 
v Roztoči s dětmi od pětiletých až po ty dospě-
lé secvičila. Pobavily nás živé kuželky, malé 
kachničky i  zoufající si dívka. Dýchlo na  nás 
tajemno, když se jedna taneční skupina vydala 
na průzkum staré půdy, a tajil se dech při lad-
ných pohybech sličných víl. 
Do  posledního místa zaplněné divadlo, pře-
vážně pyšnými rodiči, prarodiči a přáteli ma-
lých i velkých tanečnic, tleskalo jako o život – 
a  bylo proč. Jako matka jedné z  malých 
husopasek bych ráda Zuzce poděkovala nejen 
za pěknou podívanou, ale i za to, že naše děti 
učí vnímat hudbu a pracovat ve skupině, dává 
jim chuť do tance i zdravou pohybovou prů-
pravu. 

Marcela Marková 

Karneval v Rožálku

Únor je měsícem různých plesů a  maškar-
ních rejů a nejinak tomu bylo i v roztockém 
mateřském centru.

O  valentýnském odpoledni se do  herničky 
Rožálku a přilehlé tělocvičny začaly scházet 
pohádkové bytosti, zvířátka, rytíři a jiná „ha-
věť“. Na návštěvníky čekal bohatý hudebně-
-hravý program oblíbeného Beruška Bandu, 
nechyběla výtvarná dílnička a  občerstvení 
pro malé i  velké. Karnevaly v  Rožálku se 
staly již tradiční akcí a každý rok je to pře-
hlídka nádherných a  vtipných kostýmů 
a  masek, které vznikají především rukama 
šikovných maminek. Děkujeme všem, kteří 

se na přípravě akce podíleli, a městu Roztoky 
za laskavou podporu.

Co na vás čeká v Rožálku

Od února se do Rožálku opět vrátila ZUM-
BA! Každé pondělí od 17.40 se můžete těšit 

na  oblíbené lektory Jana Petrovického 
a Zdeňka Kodeše. Program pro děti zajistíme 
v herně, cena lekce je 80 Kč, cena programu 
pro děti 30 Kč. Prosíme o rezervace předem 
na tel. 773 245 147 či e-mailem.
Koncem března se můžete těšit na  BURZU 
dětského jarního a letního oblečení, sportov-
ních potřeb a  jiných nezbytností. Pro bližší 
informace sledujte naše webové stránky 
a městské nástěnky.

Příjemné předjaří vám přejí 

Simona Mádlová, Vendula Bromovská  
a Eva Tluková za celý tým 

MC Rožálek.
www.rozalek.cz
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Roztoč – Kulturní kalendář

Rožálek

Taneční vystoupení
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Hlídání Václavka funguje v  Roztokách již 
čtvrtým rokem a tento školní rok jsme s dět-
mi zažili opravdu pestrý podzim. Velkolepá 
zahradní Seznamovací dílnička v  září, kde 
děti předvedly, co se za krátký čas ve školce 
naučily, na zahradě plnily úkoly, zaskákaly si 
na  skákacím hradu a  vyrobily si obrázek 
motýla ze skleněné drtě. Od září vozíme děti 
ke  koním na  exkurze do  Holubic, chodíme 
plavat do  Via Vestry, byli jsme v  divadle 
v Praze na Nejlokomotivovatější lokomotivě, 
na  výstavě motýlů na  zámku, chodíme 
na  procházky, učíme se nové věci a  každý 
měsíc to předvedeme rodičům na  společ-
ných dílničkách. V říjnu byla dílnička dýňo-
vá, v  listopadu lampionová, v  prosinci ad-
ventní a  v  únoru zimní. Vždy si něco 
vyrobíme, společně popovídáme – na  ad-
ventní dílničce jsme zazpívali společně kole-
dy – děti soutěží o sladké ceny a mají malou 
besídku pro rodiče, která vždy vychází ze 
14denních projektů.

V lednu v rámci tématu Zvířátka v zimě jsme 
vyráběli všelijaká krmítka – děti natíraly kr-
mítko dřevěné, využili jsme tetrapacky, ple-
chovky, ruličky od  toaletního papíru – vše 
jsme obalili v  tuku, posypali ptačím zobem 
a rozvěsili po zahradě, abychom mohli sledo-
vat různé druhy sýkorek, kosy a po zemi slí-
dící hrdličky.

Rodiče se mohou zapojit do kroužků Pletení 
pedigu a Scrapbookové tvoření po večerech, 
pro maminky s  dětmi nabízíme středeční 
odpolední Yamahu a pro všechny angličtinu 
od Mortimer English Club. Můžeme nabíd-
nout masáže kojenců.
Fantazii dětí podporujeme stále, a tak výsta-
va na zámku Stanislav Holý byla velmi inspi-
rativní. S  dětmi jsme si prohlédli všechny 
obrázky, osahali objekty, pohladili plyšové 
Jůheláky, vybarvili omalovánky pana autora, 
a hlavně si pohráli v přilehlé herně. Děti od-
cházely vyhrané a spokojené.

Do školky se můžete po předchozí domluvě 
kdykoliv přijít podívat, přijímáme už při-
hlášky do  pořadníku na  nový školní rok. 
Více na www.hlidanivaclavka.webnode.cz. 

Za kolektiv hlídacích tet

Mgr. Irena Čermáková

 Leden a únor je na ZUŠ pravidelně soutěžní. 
V  tomto školním roce byla vypsána soutěž 
v oboru housle, violoncello, kytara a klavír. 
Po  lednovém školním kole byli nejlepší žáci 
vybráni do okresních kol. Pořadatelem okres-
ního kola v oboru housle, violoncello a kytara 
byla naše škola. Po  delší době jsme vyválčili 
postup do krajského kola v oboru violoncello 
(Sabina Korbelová, Tomáš Drábek) i housle 
(Věra Strmísková), což je velký úspěch! 
V oboru kytara jsme si na úspěchy v různých 
soutěžích už pomalu zvykli, ale překvapilo 
nás, jak vysoko si naši žáci umělecky stáli 
ve  srovnání s  žáky ostatních ZUŠ. Celkově 

postoupili do  krajského kola 4 žáci (Martin 
Píka, Kateřina Vašků, Martin Lédl, Jan 
Hvězda). Absolutním vítězem okresního kola 
se stal Martin Lédl. Máme radost z postupu 
všech našich žáků a doufáme, že se ani v kraj-
ském kole neztratí. V oboru klavír, který pořá-
dala ZUŠ Dobřichovice, jsme zůstali těsně 
za postupovými místy (ze čtyř účastníků Bar-
bora Šromová 1. místo bez postupu, Zuzana 
Lédlová 1. místo bez postupu).
Co nás čeká na  jaře? V  březnu proběhnou 
třídní koncerty a interní koncerty. V dubnu 
jsme museli oproti původně plánovanému 
veřejnému koncertu na  zámku přidat ještě 

jeden. Zvýšená průměrná úroveň mladých 
umělců nás k  tomu donutila, do  jednoho 
koncertu se prostě všichni nevejdou. Připo-
čítáme-li k tomu ještě výchovný koncert pro 
mateřské školy, čeká nás pěkný umělecký 
maraton! V květnu organizuje naše škola už 
třetí ročník festivalu populární, jazzové, big-
beatové a  jiné hudby Roztocký babylon. 
Nesmíme také zapomenout na absolventský 
koncert na konci května.
Tolik tedy z programové ochutnávky, věříme, 
že si určitě vyberete.

MgA. Bohumír Šlégl

Václavka v říši fantazie

ZUŠ v soutěžích

22.–31. srpna – jóga + čchi-kung + masáže
29. srpna–7. září – čchi-kung + masáže

UBYTOVÁNÍ:
○ hotel  Eva** – polopenze
○ hotel Carolina****, apartmány s kuchyňkou
CENY:
○ ubytování + polopenze hotel Eva + bus = 8540 Kč
○ ubytování + polopenze hotel Eva + vlastním autem = 
6560 Kč
○ dítě do 12 let s 2 dospělými ZDARMA (jen cena busu 
1990 Kč), 2 děti za poloviční cenu

○ tyto ceny jsou se slevou a platí do vyprodání kapacity 
(přibližně do 20. března, pak se ceny zvednou  
na katalogové: busem 9490 Kč, autem 7290 Kč
○ ceny v Carolině nebo apartmánech zájemcům dodáme
○ za jógu nebo čchi-kung 1200 Kč/týden (lze platit i jednotlivé 
lekce) 
○ za hlídání dětí 800 Kč/týden (lze platit jednotlivě)
○ masáže se platí masérkám na místě za obvyklé ceny (cca 
600 Kč za 1,5 hod.)
Objednávky prosím podejte co nejdříve, počet míst je 
limitován, na dlohos@volny.cz
Další informace podá Ivana Dlohošová: 608 308 945

JÓGA A ČCHI-KUNG U MOŘE
Chorvatsko – ostrov Rab – letovisko Suha Punta



Kterak spolupracovat nejen 
s médii

V  únoru jsme dokončili všechny moduly 
projektu Mediální komunikace jako odbor-
ná kompetence a úspěšně proběhly všechny 
závěrečné prezenční dny. 
Jako účastník kurzu se mohu podělit o  své 
dojmy z  programu Vytváření mediálního 
obrazu organizace. Celý kurz, a  především 
prezenční dny pro mne byly díky lektorce 
paní Mgr. Věře Staňkové, materiálům e-lear-
ningového studia a  také všem ostatním 
účastníkům velmi přínosné. Důvodem, proč 
jsem kurz absolvovala, byla pomoc neziskové 
organizaci, pro kterou pracuji. Lektorka ved-
la kurz prakticky a  poutavým způsobem. 
Jsem velice ráda, že jsem potkala milé a  in-
spirativní lidi nejen z Roztok, ale z různých 
částí Středočeského kraje.
Od dubna máte příležitost přihlásit se do dal-
šího běhu programu Vytváření mediálního 
obrazu organizace, tentokrát na  komerční 
bázi. Nabízíme vám možnosti využít zaváděcí 
30% slevy, účastníkům pilotního ověření 40% 
slevu. Kurz je zaměřen na  oblast mediální 
prezentace organizace.  Vede jej opět lektorka 

Věra Staňková, spoluautorka knihy Úspěšně 
s  kůží na  trh aneb jak si vybudovat dobré 
jméno. Pracovala mnoho let v  médiích, ze-
jména v  České televizi a  Českém rozhlase. 
Po zkušenosti na tiskovém odboru Minister-
stva zahraničí a spolupráci s úspěšnou podni-
katelkou Olgou Girstlovou a Moravskou aso-
ciací podnikatelek a  manažerek založila 
společnost KESWICK PARTNERS s. r. o. Za-
bývá se konzultační a školicí činností v oblasti 
PR a  marketingu, médií a  komunikace, pro-
jektovým řízením. Paní lektorka je připravena 
podělit se o své zkušenosti a pomoci s propa-
gací a vybudováním dobrého obrazu vaší or-
ganizace. První prezenční den se koná dne 
26. dubna 2014. Termín přihlášení je do polo-
viny dubna.

Kurz digitální fotografie 

Ve středu 12. března zahajujeme dlouho oče-
kávaný kurz Práce s  digitální fotografií 
doma i  v  práci. Je určen pro všechny, kdo 
s digitálním fotoaparátem pracují a chtějí si 
prohloubit již stávající znalosti. Věnovat se 
bude i pracovnímu využití fotografie, archi-
vaci, úpravám a  stylům, jako je reportážní 

fotografie, portrét apod. Kurz bude probíhat 
vždy ve středu od 18. hodiny a je třeba si včas 
rezervovat místo. 

Pronájem počítačové učebny 

Rádi bychom vám nabídli pro firemní vzdě-
lávání, semináře a přednášky naši vybavenou 
počítačovou učebnu. Disponujeme počítači, 
dataprojektorem i  interaktivní tabulí, které 
vám usnadní přednášku či seminář.  Pokud 
budete mít zájem o pronájem, rádi připraví-
me příjemné zázemí pro vaši akci. Zároveň je 
možné se na nás obrátit s požadavky na po-
čítačový kurz na míru.
Rezervace na  všechny aktivity předem je 
nutná. Přihlásit se můžete přímo u nás v re-
cepci v ulici Obránců míru 2348 nebo písemně 
na info@lexik.cz či telefonicky na 739 035 000 
během dne, po 16. hodině na 733 643 641.

Za kolektiv Lexiku 
Mgr. Lucie Součková,  

koordinátorka
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Lexik

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PRODEJNA KVĚTIN, 
CHOVATELSKÝCH POTŘEB A KERAMIKY

HUSOVO NÁMĚSTÍ V ROZTOKÁCH

TĚŠÍME SE NA VÁS OD BŘEZNA OPĚT V OTEVÍRACÍ DOBĚ:

Út -  Pá: 10.00 - 18.00 hod

So: 9.00 - 12.00 hod

SLEVA 10% NA HRNKOVÉ KVĚTINY.*
* Platí při předložení tohoto inzerátu do konce března 2014.



Jmenuji se Tadeáš Tobiška – narodil jsem se 
22. 4. 2008, spolu s  bráchou Lukášem jsme 
přišli na  svět o  pár týdnů dříve. Můj vývoj 
vypadal docela dobře, byl jsem trochu menší 
(1650 g), ale lékaři říkali, že bráchu doženu. 
Po očkování se ale vše změnilo… jejich závěr 
zněl: dětská mozková obrna – kvadruparéza 
(tzn. nebude s  největší pravděpodobností 
nikdy chodit a bude upoután na lůžko), dál 
se diagnózy jen přidávaly – centrální poru-
cha zraku, lehká mentální retardace, epilep-
sie… V loňském roce jsem musel na operaci 
obou nohou kvůli velkému svalovému napě-
tí (tenotomie). Jezdíme na rehabilitační a hi-
porehabilitační pobyty, do  lázní, pravidelně 
jezdím na  koni, s  mamkou stále cvičíme 
„vojtovku“, chodíme plavat, jezdím na  kole 
a dělám vlastně skoro všechno jako brácha… 
jen chodit jsem zatím nezvládl. S  bráchou 
chodíme do  stejné školky v  Roztokách – je 
tam spousta dětí a  mám svou asistentku 
a dvě úžasné paní učitelky. Miluji koně a psy, 
strašně rád poslouchám písničky Karla 
Gotta, nejraději si hraji s legem a auty. 
Moje největší přání je vlastní vozík, abych 
byl více soběstačný a mohl se sám doopravit, 
kam potřebuji, a zvládat doma více „práce“. 
Nyní jsme vozík vyzkoušeli na  rehabilitač-
ním pobytu v  Českých Budějovicích a  je 
opravdu super. Naučil jsem se s  ním jezdit 
během jednoho dne, zajet do  výtahu, vyjet, 
zajet na  pokoj, dokonce dosáhnu na  kliku 
u  dveří a  mohu si dveře otevřít sám, je to 
paráda.

Chtěla bych poděkovat organizátorům Volej-
balového turnaje pro Tadeáše, který se konal 
30. 11. 2013 v  Sokolovně Roztoky. Během 
tohoto turnaje se vybralo pro Tadeáše bez-
mála 11 000 Kč, tyto peníze budou nyní vy-
užity na  zaplacení vozíku pro Tádu. Děkuji 
i všem, kteří přišli a tuto akci podpořili, dě-
tem, pedagogům a kuchařkám mateřské ško-
ly v  Přemyslovské ulici za  perníčky, které 
na tuto akci upekly a ozdobily. (Cena vozíku 
je 84 329 Kč – pojišťovna nám i přes odvolání 
vozík neschválila, 30.000,- bude uhrazeno 
z finančního daru nadace, 11.000,- z vybrané 
částky volejbalového turnaje, 2.000,- z daru 
žáků 8. třídy v Chotíkově, zbylou částku bu-
deme hradit z vlastních zdrojů). 
Moc děkujeme, 

Tobiškovi
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Tenis je v  současné 
době sportem, který 
můžete hrát v průbě-
hu celého roku a  lze 
s  ním začít v  jakém-

koli věku… Děti začínají již od 4 let, dospělí 
můžou první krůčky udělat až v  důchodo-
vém věku. Tenis je jedním z nejpopulárněj-
ších sportů planety a  poslední dobou jeho 
obliba u nás opět stoupá. Věhlasný americký 
odborník Jack Groppel našel dokonce 34 dů-
vodů, proč hrát právě tenis. Od mnoha pozi-
tivních vlivů na fyzickou kondici až po roz-
voj v oblasti psychiky.
Chcete příklady? Pak vězte, že tenis rozvíjí 
rychlost, obratnost, zlepšuje reakci, obec-
nou i  jemnou nervosvalovou koordinaci, 
posiluje kostní tkáň (u  dětí a  mládeže), 
imunitní systém, zlepšuje schopnost  kon-
centrace, vede k systematičnosti…
Tenis je zkrátka ideálním sportem pro malé 
děti i  pro všechny, kdo chtějí sportovat 
ve zralejším věku. Je to zábava, která vyžadu-
je techniku, kreativitu i  nasazení a  dobrou 
kondici. Navíc se rozhodně jedná o zábavu, 
která má společenský charakter, pánové se 
po hře osvěží u piva a dámy u dvojky vína. 
Pokud chcete také začít, nemějte strach a na-
vštivte třeba přímo v  Roztokách tenisový 
areál Žalov, kde si můžete zahrát a posedět 
nebo rovnou domluvit hodinu s trenérem.
Sportu zdar,

Jan Šrámek

Proč hrát tenis? Turnaj pro Tadeáše

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

Reality nás baví !
Mgr. Filip Tretiník

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

www.makler-filip.cz

Mgr. Olga Tretiníková
602 946 990

olga.tretinikova@re-max.cz

Přebor Roztok, Únětic, Úholiček a Velkých Přílep v orientačním běhu
Zveme všechny bývalé i současné členy a kamarády oddílu OK Roztoky včetně jejich rodičů na „přebor“  

v orientačním běhu, který se bude konat 23. 4. od 17.30 na Maxmiliánce v Roztokách (konec ulice Tiché údolí). 
Program: závod jednotlivců (děti, rodiče) i rodin (součet času rodiče a dítěte). 

Těšíme se na vaši účast! 
František Pašek, Jitka Klinkerová, OK Roztoky (oddíl orientační běhu), roz.ini.cz



• Koupím jakékoliv vozidlo od  r. v. 1998. 
Přijedu, dobře zaplatím, formality spojené 
s převodem zařídím. Volejte nebo pište kdy-
koliv. Tel. 721 473 314
• Mladá rodina hledá menší dům se zahradou 
v Roztokách či blízkém okolí. Tel. 777 852 195
• Zkušený hudebník nabízí soukromou výuku 
hry na housle a kytaru. Výběr repertoáru, místo 
a čas výuky dohodou. pc.sloup@seznam.cz
• Prodám dětskou jídelní židličku zn. Cam, 
modré barvy, téměř nepoužívaná. Cena 
1000 Kč. Tel. 773 636 730
• Prodám (levně) lednici s vestavěným mra-
zákem (220 l), mikrovlnnou troubu a  volně 
stojící polyfunkční troubu. Vše staré cca 
2 roky. Březen – i jednotlivě. Tel. 220 910 202
• Prodám byt v Roztokách, Masarykova ul., 
u náměstí, 2+kk 52 m2, balkon, 1. patro, cena 
2 450 000 Kč. Tel: 602 438 532
• Prodám řadovou garáž v Roztokách u ná-
městí, 220 000 Kč. Tel. 602 438 532
• Provedu zednické a  obkladačské práce. 
Tel. 777 160 970
• Prodám Škodu Favorit Forman Silver Line 
na plyn, obsah 1,3, v  r. 1993. Auto je v  supr 
stavu. Technická a emise do března 2015. Re-
vize plynové nádrže do 2016. Označení čistoty 
výfukových plynů S2. Nový chladič, nová 
hlava motoru, nové palivové čerpadlo. Tažné 
zařízení. Zimní kola jako bonus k autu zdar-

ma. Koroze na blatníku a prahu. Jsem druhý 
majitel. Auto po celou dobu garážované. Naje-
to 139 633 km. Cena 8990 Kč. Tel. 724 980 941
• Prodám auto veterán Ford Escort, r. v. 1973, 
najeto 78  000  Kč, původní stav, benzin. Tel. 
604 664 373.
• Prodám rodinný dům v Roztokách. Tele-
fon: 736 674 553
• Prodám krbovou vložku s  teplovodním 
výměníkem AQUAFLAM, používanou rok 
a půl. Telefon: 603 705 944
• Koupím byt v Roztokách nebo okolí. Te-
lefon: 604 687 148 
• AUTODÍLNA, pneuservis – Milan Gaisl, 
Na Valech 1452, Žalov. Mechanické + klempíř-
ské opravy, diagnostika Škoda, VW, příprava 
na STK. www.autokarosari.cz, tel. 602 123 253
• Prodám kombinovaný kočárek Inglesina 
Magnum, cena 4990  Kč. Dětskou krosnu 
nová Salewa Koala, cena 2500 Kč. Cyklose-
dačku Hamax Sleepy 900 Kč. Tel. 737 477 737.
• Slunný a prostorný 3+kk , 69 m2 + balkon + 
nadstandardní sklep. Plně vybavená kuchyň. 
Vestavné skříně. Dvě místnosti částečně propo-
jeny. Byt je situován v prvním patře čtyřpodlaž-
ního cihlového domu z  roku 2007. Možnost 
parkování před domem. Lokalita Roztoky-Ža-
lov. Cena 9 tis. + poplatky. Tel. 777 144 257.
• Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, ozna-
muje svým zákazníkům, že opět prodává slepič-

ky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra 
hnědá a Dominant – žíhaný, černý, modrý, žlu-
tý, kropenatý a  bílý. Stáří: 15–20 týdnů. Cena 
149–185  Kč/ks dle stáří. Neprodáváme malé 
kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze  naše-
ho chovu! Prodej se uskuteční ve čtvrtek 
10. dubna   2014, Roztoky – parkoviště u  rest. 
Tiché údolí – 12.05 hod. Při prodeji slepiček 
výkup králičích kožek – cena 20–30 Kč/ks. Pří-
padné bližší informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod., 
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840 
• Prodám světlý nadstandardní byt 3+kk v Roz-
tokách-Žalově, 2. patro, 93 m2, v ceně nadstan-
dardní vybavení za 800 000 Kč, sklep, garážové 
stání, cena celkem 3 990 000 Kč. Tel. 603 849 829
• Prodám byt v řadovém domě: 3+kk (me-
zonet) 80 m2, s  vlastní zahrádkou 100 m2. 
Na společném pozemku uzavřené dětské hři-
ště pro 3 bytové jednotky. Vlastní parkovací 
stání. Novostavba z roku 2007 v oblasti Rozto-
ky-Solníky. Více info na  www.bezrealitky.cz 
nebo na tel. 606 648 122
• Vyměním 2+kk s terasou, DV v Praze 6, 
45 m2, 3. p. cihl. domu, 2 terasy 14 a 11 m2 
za  podobný v  nižším podlaží v  Roztokách. 
Tel. 723 984 193
• Nabízím   vzrostlý, rozvětvený, velmi de-
korativní fíkus do  bytového, společenského 
nebo kancelářského interiéru. Cena doho-
dou. Tel. 773 529 773
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R E B Y S
KOUPELNOVÉ  
A KUCHYŇSKÉ   
STUDIO 
od grafického návrhu  
po realizaci

V Kralupském studiu 
jsme pro vás připravili akci:

na každou kuchyňskou 
sestavu sleva

Přemyslova 373  
Kralupy n/Vlt 27801  
tel.: 315 724 542 
web:  www.rebys.cz  
otvírací doba: 
Po — Pá 8.00 — 17.30
So  9.00 — 11.30

AKCE

10%
zdarma

grafický návrh a montáž  
spotřebičů Mora



www.outletstopka.cz 

Nabízíme atraktivní design a kvalitu prémiových značek 
za rozumné ceny. Výhodně u nás můžete pořídit outletový 
sortiment nábytku prodejen STOPKA v Praze a Bratislavě, 
spotřebiče Miele za speciální ceny, nový bytový textil od 
exkluzivních německých a italských výrobců se slevou 30%, 
německé kuchyně a doplňky.
V rámci kompletních služeb provádíme šití záclon, závěsů, 
přehozů, ubrusů atp. Dále také montáž okenních systémů 
(garnýže, kolejnice, japonské stěny, římské rolety) a stínící techniky 
(plissé, žaluzie, rolety a jiné).

24. až 28. 3. je prodejna z technických důvodů 
uzavřena. Děkujeme za pochopení.

DO 15. 4. 2014 

K SETU PEŘINA 

+ POLŠTÁŘ 

POVLEČENÍ

 ZDARMA

BŘEZEN, POD PEŘINU VLEZEM

Lidická 531, 252 63  Roztoky, Po – Pá 10 – 17
na přání možnost sjednání individuálního termínu na tel. čísle 722 914 700
300 m2 výstavní plochy 

Premium Outlet Stopka
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AUTOSERVISPNEUSERVIS PRODEJ NDSTK + EMISE RUČNÍ MYTÍ

VÁŠ CERTIFIKOVANÝ PARTNER V OBLASTI AUTOSERVISU

Přílepská 1233, Roztoky 

PNEUSERVIS: +420 220 911 128
AUTOSERVIS:   +420 233 910 042

www.superpneu.cz www.autohouser.cz
Prodej pneu a disků za internetové ceny!

JARNÍ NABÍDKA
PRO VÁŠ AUTOMOBIL

Při koupi a montáži 4ks pneumatik  
o rozměru 15” a více,  

ruční mytí vozu ZDARMA* 

*akce platí při nákupu pneumatik značek: MICHELIN, PIRELLI, KLEBER, BFGOODRICH v období od 21. 3. do 31. 5. 2014
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