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Je to už čtyřicet let…

21. srpna 1968 v jedné letní noci překročila vojska pěti států 

Varšavské smlouvy hranice Československa. Tomuto 

bezprecedentnímu přepadení se říkalo ,,bratrská pomoc“. K úžasu 

celého světa, včetně Čechů a Slováků. Pravda, přinejmenším 

stovky našich i zahraničních komentátorů i politiků celé měsíce 

tvrdili, že to jinak dopadnout nemůže, ale co je to proti stamilionům 

nevěřících?

SSSR tak hájil své sféry vlivu (viz tzv. dohoda z Jalty r. 1943) a na 

dalších dvacet let zalehl svým ocelovým zadkem půl Evropy. Tzv. 

obrodný proces, tento pokus o socializmus s lidskou tváří, navěky 

skončil.

Té noci zasedalo předsednictvo ÚVKSČ (tehdy prakticky vedení 

státu) a projednávalo program a přípravu svého XIV. sjezdu (svatá 

prostoto!). K ránu pak byli odvlečeni a po pětidenním pobytu 

v Moskvě podepsali (vyjma Františka Kriegla) tzv. Moskevské 

protokoly a následně i Dohodu o dočasném pobytu sovětských 

vojsk. Doma je vítají stovky mrtvých a miliony nenávidějící ruské 

bratry.

Pak už to šlo ráz na ráz. Nástup normalizace byl neodvratný. 

Statisíce lidí emigrovalo, statisíce přišlo o kvalifikovanou práci, 

jejich děti se nedostaly na školy-tragických lidských osudů  

nepočítaně.

12. 4. 69 odstupuje Dubček, a obětavě pomáhá zvolit generálním 

tajemníkem  G. Husáka. To se také 16. 4. 69 ,,povedlo“. Náš 

adaptabilní národ se opět začínal věnovat  ,,poctivé  práci“. Ještě 

jednou v těchto pochmurných časech vystoupil Dubček na prkna 

dějin. To když 22.8.69, jako předseda Federálního shromáždění 

podepsal tzv. Pendrekový zákon, který legitimizoval potlačení 

nejmohutnější demonstrace té doby, konané den předtím k 1. výročí 

ruské okupace, včetně střelby, rozjíždění davů tanky a obrněnými 

transportéry…Nic horšího jsem nikdy nezažil…

Vzpomněl jsem si na to o dvacet let později, kdy na Václavském 

náměstí skandovalo podvakrát dvěstětisíc lidí (a 25. 11. 89 na 

Letné téměř milion) ,,Ať žije Dubček“! jezdil mi mráz po 

zádech…i tehdy, když vyčítali V. Havlovi, že nezatočil 

s komunisty…

Ano, je to všechno historie. Obávám se však, že platí tolikrát 

(v různých parafrázích) vyřčené: ,,Národy, které neznají svou 

historii, jsou odsouzeny prožít ji znovu“.

Ladislav Kantor 
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Jak vyhovět všem?

Vážení přispěvatelé, jsme velmi rádi, že jste ochotni se podílet na 

tvorbě časopisu Odraz svými příspěvky. Koneckonců, je to Váš 

časopis, je určen všem roztockým občanům. Bez Vašich příspěvků 

by mohl těžko existovat, neboť Vy jste v centru dění a víte, čím lidé 

ve městě žijí a je od Vás záslužné, že o tom chcete veřejnost 

informovat.

Na druhé straně, každý obsah musí mít svou formu. Forma 

městského měsíčníku je dána jeho rozpočtem a potažmo rozsahem 

a grafickými možnostmi. Chceme samozřejmě dát slovo každému, 

ale někdy zkrátka není možné v plném rozsahu otisknout všechny 

příspěvky, fotografie či celostránkové letáky. Pak nutně musíme 

provádět výběr obrázků a krácení textů.

Výrobu Odrazu má na starosti jeden redaktor za pomoci externího 

grafika. Není v jeho silách ani časových možnostech každou 

takovou úpravu konzultovat s autorem.

Proto Vás prosíme o pochopení, že toto krácení a výběr musí dělat 

dle svého uvážení, v kontextu s ostatním obsahem čísla.

Redaktor není samovládce, je vybrán na základě výběrového řízení 

a spolu s Redakční radou má za úkol připravit časopis nejen 

zajímavý, ale i objektivní a v neposlední řadě psaný v souladu 

s pravidly českého pravopisu.

Pokud chcete dokumentovat svůj článek fotografiemi, prosíme, 

neposílejte nám jich více než dvě či tři a případně ještě označte 

jednu jako prioritní. Předejdeme tím situaci, že z Vašich fotografií 

nevybereme zrovna tu, na které Vám z důvodů, které my 

nemůžeme znát, záleží nejvíc. Snažíme se vybrat ty nejkvalitnější 

a pro Váš článek nejcharakterističtější. Ne všechny fotografie mají 

potřebnou kvalitu, což se většinou nejlépe pozná při jejich převodu 

z barevné mutace na černobílou, ve které je tištěn Odraz. Takže to 

občas musíte nechat na nás…

Rovněž se prosím snažte a jistou střídmost ve svých textech. Víme 

velmi dobře z vlastní zkušenosti, že jak začne člověk psát, text mu 

sám přímo bobtná pod rukama. Zkuste pak raději svým 

sebekritickým pohledem článek zkrátit sami. Odstraníte-li vše 

nepodstatné, bude většinou pramalý důvod pro krácení redakční.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše další příspěvky.

Redakční rada Odrazu

Co přináší letní Odraz ?

Především čtení na léto. Obsáhlejší materiály, na které není během 

roku ani místo, ani čas je číst….Samozřejmě jsme nevynechali ani 

nejdůležitější zprávy z běžného života města, …. Rubrika 

,,Z historie města“je tentokrát bohatší, a tak nám-starousedlíkům 

připomene dávno zapomenuté, novým občanům města pak umožní  

první  kontakt se svým příštím domovem…..  Zařadili jsme i novou 

rubriku ,,Výlety za humna“, kde se chceme vždy v létě a před 

Vánocemi podívat do míst, kam se obyčejný smrtelník dostane jen 

pouhou náhodou... K tomuto typu článků patří vlastně i rozhovor 

s Karlem Marxem, s archeologem Dr. Kunou i ohlédnutí za 

slavností  k 75. výročí roztocké školy atd.…. Otiskujeme i letní 

jízdní řád autobusů - dřív nám je ROPID bohužel neposlal… 

Konečně s úlevou konstatuji, že se podařilo po čase obnovit 

pokračování historie roztockého fotbalu…

Tak hezké počtení a hlavně hezké prázdniny a dovolenou plnou 

Slunce a příjemných zážitků….

Ladislav Kantor  

Nepopsatelný osud 

roztockého fotbalu…?

(2.část)

Když jsem před několika měsíci ohlásil seriál o historii 

roztockého fotbalu, již jsem tušil, že to nebude právě jednoduché 

a také jsem se Vám s těmito obavami svěřil. Skutečnost však 

překonala mé očekávání. Nakonec jsem neměl dispozici ani to, co 

bylo závazně přislíbeno. No, dost stesků. Teď usedám k počítači 

s vědomím, že jsem díky několika dobrým duším nalezl vše, co 

z historie roztockého fotbalu zbylo a nepodlehlo zubu času.

Již v prvním díle našeho putování jsem konstatoval, že zachované 

archivní materiály jsou trochu řídké, některá období jsou 

zpracována skvěle, jiná vůbec. Takže o nějaké dokonalé 

a ucelené historii můžeme jen snít.

S lehkým úsměvem přehlédněme,že ještě ke všemu jsme 

v Čechách, kde v každé hospodě sedí aspoň 10 znalců 

mezinárodního, celostátního i místního fotbalu, a ať napíšete co 

chcete, vždycky to ví někdo líp. S tím se nedá nic dělat.

 Vždycky jsem záviděl městům, oddílům, spolkům atd. dobře 

vedené zápisy ze schůzí i vlastních akcí, ať už se jedná o sportovní 

utkání, divadelní představení, výlety atd.

Takový materiál popisující vývoj fotbalu v Roztokách se však 

v archivu muzea, fotbalového oddílu ani soukromých odhalit 

zatím nepodařilo. Přesto jsem se nakonec do psaní pustil. Doufal 

jsem, že se najdou lidé, kteří přece jen najdou nějaký dokument, 

identifikují fotografii atd. a pomohou tím zaplnit četná bílá 

místa. Stalo se. Pomohli tím nejen tomuto článku, ale i k svědectví 

o těch, kteří šířili slávu roztockého sportu. A tak děkuji 

p. Hejdánkové, pp. Knotkovi, Mejzrovi a Kapitánovi za pomoc.

Díky adrese v záhlaví dopisu předsedy fotbalového oddílu SK 

Roztoky výboru TJ Sokol z r.1947 (viz Odraz č.1/2008) víme, že 

footballový oddíl SK Roztoky vznikl v r.1926, jako následník 

Slavoje Roztoky (1912-1926).První zmínky jsou však až 

z r.1928.

O tyto sporé údaje se s Vámi podělíme uvedením a použitím 

statistických dat, výpisů z krasopisně vedených kronik, 

fotokopiemi zápisů a později i dochovanými fotografiemi. 

V dnešní 2. části se budeme zabývat obdobím 1928 - 1945. V další 

části se budeme zabývat obdobím poválečným...

1928

Výsledky I.A mužstva

Sehráno: 28 zápasů na našem hřišti, 4 zápasy na cizím hřišti, 28 

zápasů vyhraných, 1 zápas nerozhodný, 3 zápasy prohrané

Score: 157 : 64 pro nás

Hráči: počet zápasů, nastřílené branky (v závorce)

Suchý Frant. - 31( 35), Müller Emil - 31( 5), Ocman Josef - 30 , 

Holý Mil.- 28 (35), Hůlka Karel -29 ( 31), Holý Mil.- 28(35), 

Davídek Frant. - 23( 11), Jelínek Frant. - 22, Holý Václav - 20, 

Kočárek - 18 (10), Suchý Václav - 16

Kapitán Ocman Jos.
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1929

Sehráno: 26 zápasů na našem hřišti, 5 zápasů na cizím hřišti, 16 

zápasů vyhraných , 3 zápasy nerozhodné, 12 zápasů prohraných

Score: 111 :60 pro nás.

Hráči : počet zápasů, nastřílené branky (v závorce)

Ocman Josef – 29 (1), Holý Mil. – 27 (18), Suchý Frant. – 26 

(25),Müller Emil – 24 (1),Maleček Jan-23,Freiman Otto – 23 (13), 

Holý V. – 19(3),Hůlka Karel – 19(19),Jelínek Frant. – 

19(1),Bělčický Josef – 16 (8)

Kapitán Ocman Jos.

1930

Sehráno: 29zápasů na našem hřišti, 5 zápasů na cizím hřišti, 17 

zápasů vyhraných , 5 zápasů nerozhodných 13 zápasů prohraných

Score: 102 :76 pro nás.

Hráči : počet zápasů, nastřílené branky (v závorce)

Maleček Jan – 32, Ocman Jos. – 32 (3),Klimeš Fr. – 31(19), Müller 

Emil – 29 (6),Jelínek Fr. – 29 (1),Holý mil. – 28 (11),Davídek Fr. -

26 (11),Klacák Fr.-23 (1)

Kapitán Ocman Jos.
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1931

Sehráno: 28zápasů na našem hřišti, 6 zápasů na cizím hřišti, 26 

zápasů vyhraných , 5zápasů prohraných, 3 zápasy nerozhodné , 18 

zápasů přátelských,9 mistrovských, 7 pohárových.

Score: 149 :61pro nás.

Hráči : počet zápasů, nastřílené branky (v závorce)

Klimeš FR. -34 (26),Davídek Fr. – 31 (21),Müller Emil – 

30(9),Jelínek Fr. – 30 ,Maleček Jan – 29 (6), Bělčický Josef – 26 

(38), Holý Václav – 24,Holý mil. – 23 (11), Klacák Fr. – 22 

(1),Kosobud Jar. – 14

Kapitán Davídek Fr.

1932

Sehráno: 19 zápasů na našem hřišti, 14 zápasů na cizím hřišti, 16 

zápasů vyhraných, 10zápasů prohraných, 7 zápasů nerozhodných , 

19 zápasů přátelských,14 mistrovských.

Score: 76 :68 pro nás.

Hráči : počet zápasů, nastřílené branky (v závorce)

Holý – 31 (16), Müller Emil – 31 , Klimeš Fr.– 29 (9), Maleček Jan 

– 28, Hendl Old. – 23 (8), Holý Václ. – 22, Davídek Fr. – 21, 

Michálek Mir. – 19 (5),Suchý Fr. – 19 (12),Lorenc – 18, Bělčický 

Jos. – 13 (10)

Kapitán Davídek Fr.
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1933 

Sehráno: 19zápasů na našem hřišti,11 zápasů na cizím hřišti, 10 

vyhraných,12 prohraných 8 nerozhodných

Score: 63:66 v náš neprospěch

Hráči : počet zápasů, nastřílené branky (v závorce)

Maleček Jan – 29, Klimeš Fr. – 29 (9), Choutka Ant. – 27 (8),Holý 

Mil. – 27 (10), Mára Fr. – 24, Müller Emil – 23, Káně B. – 22 

(1),Bělčický Jos. – 20 (22), Davídek Fr. – 18 (1), Křikava Jos. – 18, 

Suchý Fr. – 16 (1),Klimeš Jar.- 13 (3)

Kapitán Davídek Fr.

1934

Sehráno: 28 zápasů na našem hřišti, 11 zápasů na cizím hřišti, 18 

vyhraných, 15 prohraných, 6 nerozhodných, 9 zápasů 

mistrovských, 30 přátelských.

Score: 100 : 75 pro nás

Hráči : počet zápasů, nastřílené branky (v závorce)

Hendl Old. – 33 (6), Čihula Fr. – 33 (10),Fišer V. – 31 (1), Klimeš 

Fr. – 31 (7),Suchý Fr. – 27 (4), Kratochvíl Kar. – 26, Müller Emil 

– 25, Káně B. – 26,Pařízek Václ. – 25 (4), Zach – 20 (21)

Kapitám Mühlberger Ant.

1935

Sehráno: 26 zápasů na našem hřišti, 11 zápasů na cizím hřišti, 14 

vyhraných, 15 prohraných, 8 nerozhodných, 22 zápasů 

mistrovských, 15 přátelských.

Score: 87 : 80 pro nás

Hráči: počet zápasů, nastřílené branky (v závorce)

Pařízek Václ. – 28 (1), Klimeš Fr. – 28 (6), Suchý Ant.. – 26 (1), 

Hendl Old. – 25 (6), Pšenička Vl. – 25 (8), Mühlberger Ant. – 31 

(8), Suchý Fr. – 23 (5),Čihula Fr. – 18 (6), Davídek Fr. – 17 (6) 

Bechyně V. 15 Múller Emil – 14 (2)

Kapitán Mühlberger Ant.
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1936

Sehráno: 21 zápasů na našem hřišti, 13 zápasů na cizím hřišti, 13 

vyhraných, 16 prohraných, 5 nerozhodných, 15 zápasů 

mistrovských, 15 přátelských,2 poháro-vé

Score: 94 : 89 pro nás

Hráči : počet zápasů, nastřílené branky (v závorce)

Mühlberger Ant. – 32 (7), Klimeš Fr. – 29 (9), Jech Zd. 29 (21), 

Maleček Václ. – 26 (4), Podskalský Jos. – 17 (9), Müller Emil – 18 

(1), Kratochvíl kar. – 16, Svoboda M. – 16 (2), Pšenička Vl. – 15, 

Uhlíř Mil – 16,Schiessl jar. – 14 (7)

Kapitán Mühlberger Ant.

1937

Sehráno: 25 zápasů na našem hřišti, 10 zápasů na cizím hřišti, 24 

vyhraných, 10 prohraných, 1 nerozhodný, 16 zápasů 

mistrovských, 19 přátelských.

Score: 114 : 56 pro nás

Hráči : počet zápasů, nastřílené branky (v závorce)

Maleček Ant. – 32, Pařízek václ. – 30 (5), Mühlberger Ant. – 33 

(11), Kosobud Jar. – 29 (1), Tomiška Jos. – 28 (8), Jech Zd. – 28 

(13),Pšenička Vlas. – 25 (2), Plicka Otto – 24 (15), Uhlíř Mil. – 

23,Bělčický Jar. – 22 (16),Maleček Václ. – 20 (5),Beneš Fr. – 14 

(14) 

Kapitán Mühlberger Ant.

1938 

Sehráno: 15zápasů na našem hřišti, 9 zápasů na cizím hřišti, 19 

zápasů vyhraných, 3prohrané, 2 zápasy nerozhodné, 14 zápasů 

přátelských, 10mistrovských.

Score: 109 : 37 pro nás.

Hráči : počet zápasů, nastřílené branky (v závorce)

Maleček Ant. – 24, Beneš Fr. – 23 (43), Sádlo Fr. – 22 (20), Havel 

Vl. – 21 (4), Mühlberger Ant. – 21 (11), Maleček V. – 18 (2), 

Pšenička Vl. 15, Bělčický Jar. – 15(12), Kněžínek Jan – 14, 

Tomiška Jos. – 12, Suchý Fr. – 11, Svibida mil. – 10

Kapitán Mühlberger Ant.

1939

Sehráno: 22 zápasů na našem hřišti, 11 zápasů na cizím hřišti, 25 

vyhraných, 4 prohrané, 4 nerozhodné, 19 zápasů mistrovských, 14 

přátelských.

Score: 128 : 58 pro nás.

Hráči: počet zápasů, nastřílené branky (v závorce)

Havel Vl. – 33(3), Bělčický jar. – 32(40), Jech Zd. – 32( 22), 

Maleček Ant. – 31, Kosobud jar. – 30(1), Sádlo Fr. – 30(24), 

Tomiška Jos. – 29, Beneš Fr. – 27(16), Kněžínek Jan – 24, 

Mühlberger Ant. – 24(6), Čihula Fr. – 21(7),Maleček V. – 18(2)

Kapitán Kosobud Jar.

1940
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Tentokrát bez komentáře…
(z jednání ZM dne 25.6.08)

Jednání zastupitelstva jsou různá, stejně jako lidé, nálada, počasí 

atd. Tohle nebylo zrovna nejšťastnější.

Je ovšem objektivně uznat, že návrh programu obsahoval 

tentokrát body krucinální povahy, s kterými by si těžko poradili 

i lidé mnohem zkušenější, než je současný tým roztockých 

zastupitelů.

Je jasné, že stihnou-li zastupitelé za 5 hodin (!) projednat z 22 

k jednání připravených bodů pouhou polovinu, je odvážné tvrdit, 

že je to jen jejich vina. K některým bodům scházely relevantní 

podklady, k jiným se těžko připravit daly, neboť inkriminované 

body procházely četnými zvraty, atd.

A tak se nějakým vážným komentářům raději vyhnu, spokojím se 

s v tomto případě s lehkými glosami, neboť je to někdy ku 

prospěchu věci.

Pro takový postoj je ještě jeden vážný důvod:jak už jsem se 

zmínil, polovina bodů z červnového zastupitelstva zůstala 

neprojednána, a tak starostka svolala na 9. 7. mimořádné jednání 

ZM, neboť dojít v dohledné době k závazným návrhům řešení je 

nutné. Jakmile se tak stane, bude čas i na jasná vysvětlení 

i komentáře, byť možná kritické,   

K vlastnímu jednání:

Na jednání ZM přišli nečekaně mnozí občané, kteří formou petice 

protestují proti stavbě výškové budovy na místě nynější kotelny 

Komtermu v Čapkově ulici. Starostka svolala na 30. 6. veřejnou 

schůzi s občany, která se touto nepříjemnou událost pomohla 

vyřešit.(Podrobnosti v tomto čísle Odrazu).

ZM schvaluje:

1.ZM souhlasí, aby ZŠ Roztoky vypracovala a podala 

projekty z Evropských strukturálních fondů – operačního 

programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Spolufi-

nancování těchto projektů bude začleněno do návrhu 

rozpočtu ZŠ na rok 2009 částkou do výše 1.000.000 Kč. Před 

podáním budou projekty projednány ve školské radě.

2.ZM, na základě požadavků základní školy, vydefinovaných 

jako „Požadavky zadání PD k územnímu řízení na dostavbu 

ZŠ Roztoky“, uvolňuje finanční prostředky ve výši 1,5 mil. Kč 

z adresné rezervy rozpočtu města. PD k ÚR bude zadána na 

základě poptávkového řízení s požadavkem, aby vybraný 

projektant na základě analýzy předložených požadavků 

zadání předložil návrhy řešení dostavby (včetně propočtů), 

které budou předloženy zastupitelstvu k projednání.

Paní Roškotová navrhla jmenovité hlasování.

Hlasování:

pro: p. Vavřínová, Veselý, Cihlář, Bendová, Roškotová, 

Kubečka, Boloňský, Novotný, Urx, Král, Moravcová, 

Štifter, Jungwirthová, Kantor, Staněk (15)

proti: p. Landa (1)

zdrželo se: p. Drda, Štochel, Matas, Huk, Tondrová (5)

Zastupitel J. Landa požádal, aby jeho vyjádření bylo součástí 

zápisu: Pan Landa hlasoval proti, protože nebylo splněno ani 

revokováno usnesení ZM, že má být nejprve zpracován investiční 

záměr; dále formulace výše uvedeného UZM nedává jistotu, že to 

bude zpracováno ve dvou stupních.

Investiční akce "Stavební úpravy školních kuchyní (ZŠ 

Roztoky)":

3.ZM, na základě doporučení RM v usnesení č. 149-13/2008, 

souhlasí s tím, aby:

1. smlouvu s firmou Zeman, stavební řemesla, U vojenské 

nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 - Střešovice na 

rekonstrukční práce dodatkem zúžit pouze na činnosti 

požadované protokolem a sdělením KHS STČK ze dne 

24. a 25.1.2008, 

2. odeslanou objednávku zařizovacích předmětů, které 

nebudou zapotřebí, okamžitě stornovat i s vědomím 

možných stornopoplatků (viz usnesení URM 111-10/08 

ze dne 19.5.2008),

3. další požadavky provozovatele stravovacího zařízení 

(viz bod 5 Zápisu a požadavků vedoucích školních 

jídelen) budou poptány. ZM akceptovat a neprodleně 

poptat prostřednictvím odboru SRM MÚ tyto činnosti 

na základě urychleně zpracovaného poptávkového 

řízení,

4. finanční prostředky určené na tuto investiční akci 

využít na realizaci činností podle bodu 4 a 5 Zápisu 

a zbylé prostředky uvolnit v rámci územního rozpočtu 

na jiné potřeby města,

5. o skutečných nákladech rekonstrukce stravovacího 

zařízení ZŠ Roztoky informovat ZM na svém řádném 

zasedání v srpnu 2008, které rozhodne o využití 

zbývajících finančních prostředků v příslušné kapitole 

rozpočtu, 

6. souhlasit s tím, aby smlouva na vícepráce dle bodu 

5 Zápisu podle výše uvedených podmínek byla 

starostkou města podepsána.

Vyúčtování dotace na havárii dešťové stoky:

4.ZM schvaluje vrácení nevyčerpané části dotace MMR, 

přidělené rozhodnutím pod evid. Č.  ISPROFIN 2171171571 

ze dne 22.11.2007 pod čj. 42101/2007-72 ve výši 415.262 Kč 

z rezervy výdajové části schváleného územního rozpočtu na 

rok 2008 (kapitola 6171, položka 5901).

Návrh na změny schváleného územního rozpočtu na rok 2008:

5.ZM, na základě přijatých UZM 61-5/08 a UZM 75-6/08 

schvaluje navrhovanou změnu schváleného územního 

rozpočtu města na rok 2008 takto:

kap. 3113 se snižuje z původní výše 10,5 mil Kč na 7,890 mil. 



15

INFORMACE Z RADNICE

Město Roztoky - Městský úřad Roztoky

Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

Tajemník Městského úřadu Roztoky vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení jednoho pracovního místa odboru správy a rozvoje 

města

samostatný odborný referent. 

Podmínky výběrového řízení:

Místo výkonu práce: město Roztoky 

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická 

osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která 

je cizím státním občanem a má v ČR  trvalý pobyt, dosáhla věku 

18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá 

jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních 

činností.

Další požadavky stanovené MÚ Roztoky pro uchazeče:

- ÚSO vzdělání technického nebo ekonomického zaměření, 

- orientace v oblasti grantů, dotací a přehled v oblasti místní 

kultury,   

- aktivní znalost práce s PC a orientace na internetu,

- komunikativnost, schopnost samostatné práce.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození 

uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu 

uchazeče, číslo občanského průkazu uchazeče (nebo číslo 

dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana), 

název příslušné funkce, o kterou se uchazeč uchází, datum 

a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním zaměstnání 

a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních 

činností, výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce 

(u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující 

bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad 

domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným 

prohlášením), ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 

vzdělání.

Platové zařazení: 

do platové třídy 7., která podle § 123 odst. 2 zákona č. 262/2006 

Sb., v platném znění, odpovídá vykonávanému druhu práce 

(platový stupeň podle délky započitatelné praxe).

Lhůty pro podání přihlášky: 

Přihlášky musí být doručeny do podatelny nebo na uvedenou 

adresu nejpozději do 28.7.2008.

Způsob podání přihlášky: 

V obálce označené:   „VŘ – samostatný odborný referent 

(odbor SRM) – neotvírat“, osobně v podatelně MÚ Roztoky, 

písemně na adresu:   Městský úřad Roztoky, Nám. 5. května 2, 

252 63 Roztoky.

V. Schulz

Město Roztoky  a firma Regios

si Vás dovolují informovat 

o změně času svozu 

bioodpadu

Vzhledem k nárůstu 

množs tv í  svážených  

bionádob v Roztokách 

jsme nuceni svoz biood-

padu posunout do dřívěj-

ších ranních hodin. Svoz 

tedy bude nadále probíhat 

každou lichou  sobotu, 

ale již od 6:00 ráno. 

Prosím mějte v tuto hodinu 

nádoby připraveny na 

dostupném místě (nikoli 

za brankou). 

Děkujeme.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte firmu REGIOS a.s. na 

níže uvedených tel.číslech.

 REGIOS a.s. , Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy, Tel.: 220 930 

524, Fax: 220 930 523, BEZPLATNÁ LINKA: 800 101 102

Kč. Kapitola 6171 se zvyšuje o 2,610 mil. Kč (v položkách 

6121 a 613

-ZM schvaluje navrhovanou změnu schváleného územního 

rozpočtu na rok 2008 takto: kap. 3113 se snižuje o 570.000 Kč 

(v položce 6121). Kapitola 6171 se zvyšuje o 570.000 Kč (nově 

se v rozpočtu vytváří položka 5164 – nájemné).

-ZM schvaluje navrhovanou změnu schváleného územního 

rozpočtu na rok 2008 takto: kap. 3113 se snižuje o 200.000 Kč 

(v položce 6121). Kapitola 6171 se zvyšuje o 200.000 Kč na 

nákup nového velkokapacitního kopírovacího zařízení.

Pan Landa uvedl, že předložené materiály na úvodní straně 

obsahují hrubou manipulaci, protože p. Suda podal nabídku na 

odkup vily ve vyšší hodnotě, než je zde uvedeno.

6.ZM revokuje své UZM 76-6/08 a konstatuje, že oznámení 

ve věci prodeje ideální poloviny nemovitostí - domu č.p.155 

(vila Amálka) a pozemků p.č.2256 a p.č. 2257v k.ú. Roztoky 

u Prahy bylo MÚ vyvěšeno na úřední desce s procesním 

pochybením. ZM deklaruje záměr prodeje ideální poloviny 

uvedených nemovitostí co nejvyšší nabídce při respektování 

zákonného předkupního práva spolumajitelům.

7.ZM souhlasí s tím, že se sejde na svém mimořádném 

zasedání dne 9.7.2008 v 18:00 hodin k projednání zbývajících 

bodů dnešního programu.

Konec jednání ve 23:10 hodin.

Ladislav Kantor
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Z deníku Městské policie 

Roztoky: 

V této rubrice bychom rádi občany Roztok 

informovali o činnosti Městské policie 

Roztoky, a to za období od 30.5.08 do 26.6.08 : 

- dne 31.5.08 oznámen požár suchého travnatého porostu 

v oblasti Solníky – výjezd na místo, na místě hasičský sbor – 

požár uhašen

- dne 1.6.08 v dopoledních hodinách oznámen potulující se 

občan v pyžamu po ulici Třebízského, oznamovatelkou 

doveden na MP Roztoky, s pomocí PČR zjištěn kontakt na 

příbuzné, tito si občana vyzvedli na MP

- téhož dne v odpoledních hodinách oznámeno poškození 

popelnice v důsledku provozu nezajištěného vozidla – 

výjezd na místo – předáno PČR – vyřešeno v blokovém řízení

- téhož dne oznámeno v pozdních nočních hodinách: 

bezvládně ležící osoba na silnici - ulice Havlíčkova, po 

výjezdu na místo zjištěno, že se jedná o silně podnapilou 

ženu,byla dovedena do místa bydliště

- dne 2.6.08 oznámena poškozená omítka objektu vodárny 

firmy SVAK v k.o. Roztoky-Žalov na Holém vrchu – výjezd 

na místo – věc jako podezření z trestného činu předána na 

místě PČR

- téhož dne oznámen volně pobíhající pes po ulici Lidické, pes 

umístěn do kotce OŽP 

- dne 4.6.08 v rámci hlídkové činnosti zjištěno znečištění 

komunikací ulic MUDr. Tichého a Obránců míru v důsledku 

provozu nákladních automobilů – provedeným šetřením 

zjištěna firma, která způsobila znečištění, tato byla 

kontaktována a sjednána náprava

- dne 5.6.08 v rámci hlídkové činnosti zjištěn v ulici 

Masarykova vrak vozidla – oznámeno OŽP MÚ Roztoky

- dne 6.6.08 oznámeno poškozené oplocení dětského hřiště 

v ulici U hřiště (vedle restaurace) v Roztokách – Žalově – 

výjezd na místo – šetřením na místě zjištěno, že oplocení 

bylo poškozeno v důsledku provozu vozidla, provedeným 

šetřením zjištěno vozidlo, které způsobilo poškození – 

předáno skupině dopravních nehod PČR k další realizaci

- téhož dne v rámci hlídkové činnosti zjištěn vrak vozidla 

v ulici Poděbradova – oznámeno OŽP MÚ Roztoky

- téhož dne ve večerních hodinách oznámeno, že v restauraci 

U hřiště v Žalově tropí výtržnost host restaurace, a ohrožuje 

ostatní hosty baseballovou pálkou a poškozuje zařízení 

restaurace – výjezd na místo – zajištění podezřelé osoby z tr. 

činů výtržnictví a poškozování cizí věci,předáno PČR k další 

realizaci

Výsledky dětské výtvarné soutěže 

"Roztoky očima dětí 2009"

V březnovém čísle Odrazu starostka města vyhlásila druhý 

ročník výtvarné soutěže "Roztoky očima dětí". Do daného 

termínu radnice obdržela spoustu krásných výtvarných dílek, ze 

kterých paní starostka vybrala 27 vítězných. Ta budou použita 

pro vytvoření propagačního kalendáře našeho města na rok 

2009.

Děti, jejichž obrázky letos zvítězily, obdržely od radnice 

prostřednictvím svých učitelek a lektorek dárky, které mohou 

využít při své další tvorbě. Děkujeme všem dětem za to, že se 

soutěže zúčastnily a jejich paním učitelkám a lektorkám za 

pomoc.

seznam výtvarníků vítězných obrázků:

Hana Kudrnová 6 let, Mateřská škola Havlíčkova

Kristýna Pokorná 6 let, Mateřská škola Havlíčkova

Matěj Lauermann 5 let, Mateřská škola Havlíčkova

Kateřina Poživilová 6 let, Mateřská škola Havlíčkova

Aneta Kejklíčková 6 let, Mateřská škola Havlíčkova

Tom Skopal 6 let, Mateřská škola Havlíčkova

Natálka Zelenková 6 let, Mateřská škola Havlíčkova

Marek Tobiáš 6 let, Mateřská škola Havlíčkova

Denisa Chotěborová 7 let, Mateřská škola Spěšného

Alžběta Spurná 6 let, Mateřská škola Spěšného

Kateřina Čermáková 6 let, Mateřská škola Spěšného

Jan Růžička 6 let, Mateřská škola Spěšného

Matěj Liška 4 let, Mateřská škola Přemyslovská

Václav Laštovka 5 let, Mateřská škola Přemyslovská

Adam Řihák 11 let, Výtvarný atelier Romarýnek

Tereza Burešová, Výtvarný atelier Romarýnek

Martin Famera 10 let, Výtvarný atelier Romarýnek

Antonín Skružný 6 let, Výtvarný atelier Romarýnek

Jakub Faměra 10 let, Výtvarný atelier Romarýnek

Eliška Červenková a 

Alexandra Hánová 8.B, Základní škola Roztoky

Blanka Říčková  8.B, Základní škola Roztoky

Kristýna Valocká 7.A, Základní škola Roztoky

Petr Beran 7.A, Základní škola Roztoky

Michal Seidl 7.A, Základní škola Roztoky

MÚ
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- dne 7.6.08 sražená(mrtvá) liška na komunikaci silnice na 

Prahu – vyrozuměn lesní hospodář,který si mrtvou lišku na 

místě převzal

- téhož dne ve večerních hodinách oznámen volně pobíhající 

pes na zahrádce restaurace Na Vrškách – výjezd na místo – 

proveden odchyt psa – pes umístěn do kotce OŽP – 

následující den zjištěn majitel psa, přestupek dle § 46/2z.č. 

200/90 Sb., s odkazem na znění OZV č. 5/2003 vyřešen 

v blokovém řízení

- dne 8.6.08 oznámeno narušení občanského soužití mezi 

spolumajiteli domu ve Václavské ulici – výjezd na místo – 

v době příjezdu hlídky MP na místo byl na místě již klid – věc 

šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití 

dle § 49/1 c z.č. 200/90 Sb., přestupek byl oznámen 

správnímu orgánu

- dne 9.6.08 v ranních hodinách oznámena havárie osobního 

automobilu v ulici Pod Hurťákem – na místě zjištěno, že řidič 

vozidla z místa havárie utekl, předáno PČR k další realizaci

- dne 12.6.08 na základě žádosti PČR o součinnost zajištění 

místa havárie vozidla se smrtelným zraněním v k.o. Úholičky 

na silnici Velké Přílepy – Roztoky – dopravní nehodu se 

smrtelným zraněním šetřila PČR

- dne 15.6.08 oznámen únik nafty na komunikaci ulice 

Jungmannova – výjezd na místo – přivolán hasičský sbor, 

který provedl likvidaci rozlité nafty 

- v rámci hlídkové činnosti téhož dne zjištěno na parkovišti 

před budovou ČD železniční stanice Roztoky nezajištěné 

vozidlo (otevřené zadní dveře) – cestou PČR zjištěn majitel 

vozidla – vozidlo zajištěno

- dne 17.6.08 oznámeno pálení dřevěného odpadu v ulici Pod 

Vodojemem – výjezd na místo – vyřešeno domluvou

- dne 20.6.08 v ranních hodinách oznámen ležící muž v ulici 

Masarykova, zjištěn podnapilý muž bez zranění, vykázán 

z místa do místa svého bydliště – vyřešeno domluvou 

- téhož dne oznámeno poškození vozidla na parkovišti 

u restaurace Na Vrškách – mezitím došlo i k poškození 

zaparkovaného vozidla a napadení majitele tohoto vozidla 

v ulici Svobody – zajištění podezřelé osoby,na místě též 

PČR, při řešení na místě došlo k napadání policistů PČR 

a poškození služebního vozidla MP Roztoky – podezřelé 

osoby předány PČR k realizaci podezření ze spáchání tr. činů 

výtržnictví, poškozování cizí věci apod., umístěni na 

protialkoholní stanici FN Bulovka 

- dne 21.6.08 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního 

klidu v oblasti plavebních komor v Roztokách, zjištěno, že se 

jedná o hlasitou hudební produkci akce Rozkřik v restauraci 

U Šraněk – vyřešeno na místě domluvou 

- téhož dne v nočních hodinách oznámeno rušení nočního 

klidu v ulici Braunerova – výjezd na místo, na místě zjištěno, 

že jde o soukromou akci (oslava narozenin), sjednána 

náprava, na místě vyřešeno domluvou 

- dne 22.6.08 v podvečerních hodinách oznámen požár 

kontejneru smíšeného odpadu v Žalově na Rozcestí – výjezd 

na místo, na místě již hasičský sbor, věc vzhledem 

k způsobené škodě předána PČR jako podezření z trestného 

činu 

- dne 24.6.08 ve večerních hodinách oznámeno domácí násilí 

v ulici Na Valech – výjezd na místo, v době příjezdu na místo, 

na místě již klid, ale vzhledem k tomu, že se jednalo o již 

v minulosti opakované napadení, předáno PČR jako 

podezření z tr. činu 

- dne 25.6.08 v podvečerních hodinách ve schránce důvěry 

nalezena peněženka s doklady, dle dokladů zjištěn majitel – 

tomuto nalezené věci předány (pozn. majitel dokladů by 

cestou našeho článku chtěl poděkovat poctivému nálezci)

- dne 26.6.08 v ranních hodinách oznámeno bezvládně ležící 

tělo muže v ulici Nádražní, zjištěno že se jedná o silně 

podnapilého muže, na místě již lékařská záchranná služba, 

která muže ošetřila a propustila domů - zjištěna jeho 

totožnost a převezen do místa jeho bydliště, 

- v rámci hlídkové činnosti dne 26.6.08 zjištěna v ulici Lidická 

v místě nad serpentinou dopravní nehoda bez zranění pouze 

s hmotnou škodou mezi os. vozidlem a motocyklem – 

vyžádána skupina dopravních nehod PČR, následně však 

došlo k dohodě mezi zúčastněnými – PČR odvolána 

Vedle toho v rámci hlídkové činnosti za toto období bylo 

kontrolováno celkem 125 vozidel a 196 osob a to zejména 

v nočních hodinách, v tomto období řešeno celkem 78 přestupků 

v dopravě (místní úprava), na pokutách bylo vybráno celkem 

19 000,- Kč. 

-dne 5.6.08 se strážníci MP Roztoky zúčastnili zajištění 

dětského dne Mateřské školy ve Spěšného ulici. 

Krásnou a klidnou dovolenou Vám přeje kolektiv Městské 

policie Roztoky. 

Nezapomeňte, že teď nastává doba, kdy řada z Vás odjíždí na 

dovolenou a opouští svoje domy, byty, důkladně tyto 

zabezpečte. 

Nebuďte lhostejní k majetku jiných, dneska může být 

poškozený soused, zítra můžete být mezi poškozenými Vy. 

V případě potřeby obraťte se na policii, ať už městkou 

(tel. 22091 0468, 602/666458, nebo email. adresa: 

m.policie@roztoky.cz., nebo osobní návštěvou) nebo Policii 

ČR (obvodní oddělení Libčice – tel. 23393 0789, popřípadě 

tísňová linka 158)

Vevera Petr

ved. strážník MP Roztoky
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Je škola na cestě do budoucnosti?

Všichni, kteří se 20. 6. zúčastnili velkoryse pojatých oslav 75. 

výročí školní budovy, mi dají určitě za pravdu. Bylo to velmi milé 

a přátelské setkání. Když k tomu přičteme i krásné počasí, kvalitní 

a pestré občerstvení, kdy klobásy, guláš a prasátko byly teplé a pivo, 

limonády a zmrzlina naopak studené, nebylo nač si stěžovat.

Vlastní slavnostní program byl připraven opravdu pečlivě. 

Recitovaly děti ze 4. A a žákyně z 8.B, zpíval sbor žáků 1.stupně, 

D.Ramdan, žáci 3.B dokonce s vlastním doprovodem, velkou, 

vpravdě muzikálovou scénu připravili žáci 5.B a 2.stupně, zkrátka 

každý si přišel na své. Program, připravený za pomoci paní učitelek 

Blechové, Švejkovské, Janouškové, Černé a Čížkové zakončil 

sborovým zpěvem celý učitelský sbor provedením  skladby 

Jaroslava Ježka ,,Život je jen náhoda“.

Vyvrcholením slavnosti bylo ocenění zasloužilých pedagogů 

a dlouholetých zaměstnanců školy. Tohoto důstojného aktu se ujala 

starostka města  p. Olga Vavřínová a ředitelka ZŠ p. A. Gabalová. 

Potlesk početného publika byl zaslouženou odměnou těmto 

věrným služebníkům školy, kteří prožili mezi dětmi celý život. 

Na zahradě školy se potkaly snad všechny generace-od 

předškoláků až po ty, co školu opustili před pěti, deseti, dvaceti až 

padesáti lety. Setkali se ti, co se vidí denně, i ti, co se neviděli celou 

věčnost. Málokdo se v takové chvíli vyhne vzpomínkám. Mnohé si 

mohli oživit rozhovorem, mnohé prohlídkou školy, jednotlivých 

tříd i kabinetů a překvapivě si mohli i zalistovat ve starých třídních 

knihách a podívat se, jací že byli žáci….

Nemohli si ale nevšimnout, že ač vše se mění, ta budova zůstává 

stále stejná….

A tak je jenom dobře, že v současnosti nabývají na intenzitě četné 

debaty o dostavbě školy, tvoří se první studie a úvahy o příští 

podobě budovy i zahrady, možnostech financování atd. tak, aby 

Vděčné publikum

Děti I. stupně s p.učitelkou Janouškovou

Starostka Ing.arch.O.Vavřínová

Ocenění učitelé-M.Šíchová, M.Jungwirthová, M.Chrdlová, 

M.Přibáňová, L.Švejkovská, J.Majerová,Z.Marková, V.Majer

Paní uč.Zd.Marková přebírá čestné uznání

Ředitelka ZŠ s J.Dientsbierem
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Historické repetitorium

aneb

Roztocký uličník, část XII.

Červenec nabizí několik historických výročí, které stojí za 

pozornost. V prvé řadě vrcholící agónii třicetileté války 

v Čechách, v létě roku 1648. Tehdy před 460 lety vtrhla do Čech 

švédská vojska, ve snaze dobýt Prahu a dalších klíčová místa 

království a získat tak lepší vyjednávací pozici při jednání o míru 

(viz pozdější Vestfálský mír). Situace se však vyvinula způsobem, 

který invazní armádu silně překvapil a zaskočil. Dlouhou válkou 

zdecimované české země již nevítaly švédská vojska jako nositele 

náboženské svobody, ale vnímaly je jako vetřelce, který hodlá 

zničit a pobrat ještě to, co zde ještě zbylo. Poté,  co se Švédům lstí 

podařilo obsadit  Hradčany a Malou Stranu, Staré Město pražské 

se Švédům postavilo na rozhodný a úspěšný odpor. V obecném 

povědomí je známý zejména boj studentů klementinské koleje na 

Karlově mostě. Praha byla uhájena a země koruny české se na další 

3 staletí  staly loajální součástí habsburského soustátí. Švédská 

vojska, vracející se od Prahy, se nespokojila s obrovskou kořistí 

uměleckých děl z tzv. Rudolfinské sbírky, ale „zchladila si žáhu“ 

vypálením několika vesnic v pražském okolí, mj. Suchdola, 

Únětic, Horoměřic ale i Žalova. Na paměť této naprosto zbytečné 

oběti byl postaven na žalovské návsi (u autobusové zastávky) 

křížek, který byl péčí města před několika lety obnoven. 

Žádnou ulici připomínající tuto tragedii (vlastně si to nezadalo 

s novodobými Lidicemi) v našem městě nemáme, proto bych vás 

chtěl tentokrát seznámit s osobností laické veřejnosti téměř 

neznámou, ale s blízkým vztahem k Levému Hradci. Pojmenovali 

jsme po ní jednu z nových ulic  Na Panenské v Žalově.

Páter Václav Krolmus

(1790 - 1861)

Páter Václav Krolmus byl na svou dobu porozuhodná osobnost, 

z rodu vlasteneckých kněží obrozeneckého období, kteří pomáhali 

v první polovině 19. století obnovovat českou řeč, českou vědu 

a českou kulturu. Bez těchto nadšenců, kteří za své úsilí nesklízeli 

jen díky, ale i ústrky a posměšky, bychom dnes možná už jako 

svébytný národ neexistovali ...

Václav Krolmus se narodil v chudé kantorské rodině v Březince 

u Mladé Boleslavi, od roku 1810 studoval v Praze teologii a stal se 

knězem. Kaplanovat začal v Křesíně nad Ohří, později působil na 

faře ve Zdíkovicích. V roce 1820 uspořádal  pouť ke kapli sv. 

Romana v Obraznici nedaleko Mšena (u Mělníka).  Nešlo ovšem 

o vysvěcenou zděnou kapli, ale o jakési meditační místo vytesané 

v kokořínských skalách. Jeho čin se nesetkal na konzistoři 

s pochopením. To byl ovšem jen začátek jeho potíží, neboť záhy se 

dopustil té nerozvážnosti, že přeložil do češtiny mešní latinské 

obřady a začal sloužit mši česky. Vycházel celkem z logického 

poznatku, že nelze účinně šířit slovo Boží jazykem, jemuž nikdo, 

krom hrstky vzdělanců, nerozumí. Přikročil tedy k tomu, k čemu 

se po velkých diskusích odhodlal až II. vatikánský koncil 

v polovině 60. let 20. století. Krolmus však nebyl za svou snahu 

zpřístupnit bohoslužbu prostým lidem nijak pochválen - naopak 

vzbudil velký odpor svých nadřízených a musel faru 

ve Zvíkovicích opustit.  

škola dostála v co možná nejkratší možné době požadavkům 

moderního školského zařízení odpovídajícímu  počátku 21. století. 

Jsme to dlužni našim dětem i těm, co se teprve narodí.

Přejme tedy všem, kteří se na tomto velkém úkolu podílí hodně 

energie, šťastnou ruku na výběr spolupracovníků, invenci 

a pochopení orgánů státu.

V neposlední řadě pak odvahu našich předků, kteří v třicátých 

letech minulého století začali stavět tuto budovu prakticky bez 

koruny v kapse.

Najde roztocká škola cestu do budoucnosti?

Ladislav Kantor

HAPPY DAY

Život je jen náhoda..

ZŠ-pohled ze zahrady
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V. Krolmus byl talentovaný spisovatel, či spíše řečeno dnešní 

terminologií - publicista. Psal knihy nejen s náboženskou, ale

 i s vlastivědnou tématikou. Jeho nejrozsáhlejší prací je 

mnohosvazkové dílo Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, 

slavnosti a nápěvy s ohledem na bájesloví českoslovanské. 

V roce 1845 vydal též Kroniku povodní, v níž se pokusil 

zmapovat všechny historicky doložené povodně v Čechách. 

K vydání knihy ho zřejmě inspirovala ničivá povodeň na jaře 

téhož roku, která byla zřejmě největší středoevropskou povodní 

19. století.  Při sbírání podkladů nalezl na skále nedalo Děčína 

prastaré povodňové značky, nejstarší z roku 1118. Jeho objev 

byl zpochybňován s tím, že tak vysoko nemohla voda v Labi 

nikdy vystoupit.  Povodeň v srpnu roku 2002 ho definitivně 

rehabilitovala, neboť hladina Labe tehdy vystoupala ještě půl 

metru nad tuto historickou značku. 

Nejvíce se však věnoval nově vznikající pomocné vědě 

historické - archeologii . Archeologické 

výzkumy, založené na předchozím studiu 

historických pramenů a pečlivém 

pozorování terénu se staly jeho 

celoživotní vášní, které se 

neúnavně věnoval a které 

obětoval i značné 

f i n a n č n í  

prostředky. Lákaly ho zejména tzv. „pohanské starožitnosti“, 

tedy různé hmotné pozůstatky pohanské kultury pravěku Čech. 

Svými nálezy významně přispěl ke vzniku prehistorické sbírky 

Národního muzea v Praze. Bohužel většina jeho nálezových 

zpráv zůstala nepublikována v rukopisech.

Pro nás jsou zajímavé především jeho archeologické výzkumy 

v našem regionu. V Tursku, Podmoráni a zejména Chýnově 

(místní část Libčic nad Vltavou)  zahájil vykopávky již v roce 

1828. V Chýnovském háji odkryl asi 60 pravěkých mohyl. 

V roce 1840 odešel ve svých 50 letech do výslužby a věnoval se 

výhradně archeologii a shromaďování národopisných sbírek. Ve 

čtyřicátých letech vzbudila jeho zájem stavba nové velvarské 

silnice (1845-6), při níž byl odkryt prehistorický terén se 

zajímavými nálezy.  Kopal i ve Velkých Přílepech, Kamýku, 

Svrkyni a Černém Vole.  Přišel také do Roztok, a to na pozvání 

svého přítele, roztockého rychtáře, mlynáře Lablera  (později 

prodal svůj mlýn JUDr. Braunerovi), který mu se synem při 

vykopávkách vydatně pomáhal.  První průzkum Levého Hradce 

zahájil v letech 1853 - 55, kdy ovšem nehledal doklady počátků 

křesťanství, ale „hlavní sídlo pohanské modloslužby“.

 V okolí Turska - na mohyle Krliš a na poli “Na Zabitém“ se 

marně snažil nalézl pozůstatky legendární bitvy mezi Čechy 

a Lučany.

18. srpna roku 1855 došlo k zajímavé epizodě, kdy cestou na 

Přemyšlení, „aby pohanské pohřebiště ohledati mohl“, stavěl se 

v Roztokách, kde nalezl řadu přátel, kteří ho požádali, aby jim 

„ňákou mohylu okázal a otevřel, aby viděli svých praotcův  hrob 

a kterak to v něm vyhlíží a co se v něm nalézá“. Se svolením 

majitele pozemku Josefa Ledera, za účasti asi 50 lidí uspořádal 

tedy po několikadenních přípravách v Roztockém háji u výletní 

restaurace veřejný výzkum prehistorické mohyly, patrně vůbec 

první v dějinách české archelogie. Úspěch akce byl obrovský, 

neboť za přítomnosti veřejnosti nalezl Krolmus v mohyle nejen 

dvě keramické nádoby s popelem a lidskými kostmi, ale 

i železný meč, nůž a kámen ve tvaru lidského chodidla. Šlo 

patrně o mohylu halštatsko-laténského období, tedy asi 

z poloviny 1. tisíciletí před n.l.  Koncem padesátých let ještě 

kopal v cihelně v Sedlci, na Okoři a znovu na Přemyšlení. Vleklá 

nemoc nohou se však stále zhoršovala a znemožňovala mu práci 

v terénu i vlastní chůzi. Na podzim roku 1861 Václav Krolmus 

v Praze umírá a je pohřben na pražském 

Vyšehradě.

 Stanislav Boloňský

s použitím textů Dr. K. 

Sklenáře, NM

P. Václav Krolmus (fotografie z archivu 

středočeského muzea v Roztokách)

Řez mohylou v roztockém háji (podle autentické kresby V. Krolmuse)
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Vilové stavby v Roztokách (2)

Jednou z nejstarších a architektonicky nejhodnotnějších letních 

vil v Roztokách v Tichém údolí je vila Mia (dříve Laura) čp. 79. 

Dům stál ještě pravděpodobně před polovinou 19. století (inzerce 

s vyobrazením na pronájem letních bytů v této vile se objevila 

v dobovém tisku), v červnu 1850 zakoupili parcelu Alois Johann 

a Antonia Wetzely. Jde o symetrickou jednopatrovou trojkřídlou 

stavbu s půdorysem ve tvaru písmene H, jejíž postranní křídla 

svírají trojosý střed s přízemním portikem a balkonem v patře. Na 

ten se vycházelo ze salonu třemi francouzskými půlkruhovými 

okny s dřevěnými kružbami. Přízemní arkády nesou válcové 

sloupy z umělého mramoru se svérázně stylizovanými 

korintskými hlavicemi. Tvarosloví odvozené z rané italské 

renesance bylo ovlivněno stavbami pražského architekta Ignáce 

Ullmanna. Ve vile je původní vestavěný nákladní výtah, kterým 

se dopravovalo jídlo z přízemí do horních místností. Tradičně je 

Laura spojována s pobytem Bedřicha Smetany po návratu ze 

švédského Göteborgu.  Jeho manželka Kateřina a dcera Žofie zde 

trávily několik týdnů pravděpodobně od května 1857. Mezi další 

majitele patřili pražští obchodníci a továrníci, např. Josef 

Schubert, obchodník s kořením, jižním ovocem, lahůdkami 

i vínem, nebo Karel Werfel, majitel továrny na margarín 

a obchodník s moukou v Praze, po roce 1920 plukovník a statkář 

Karel Vocilek (podle jeho manželky se nazývala vila Laura) 

a vzápětí vilu koupila rodina Kroftova. Dům si naštěstí zachoval 

svůj původní vzhled do současnosti.

Obr. Vila Mia, čp. 79 (fotoarchiv SMR)

Tzv. Lobkovický zámeček, čp. 10, je rozsáhlá novorenesanční 

vila, přestavěná na klasicizující letohrádek. Roku 1879 tehdejší 

majitel Markus Türk nechal zbořit původní mlýn a vystavěl  vilu, 

dokončenou a zkolaudovanou 20. května 1880 (v té době 

hraničily pozemky čp. 10 s pozemky Braunerova mlýna). 

Symetrická jednopatrová stavba, zdůrazněná rizalitem 

s přízemním portikem a balkónem v patře, jehož sloupoví podpírá 

trojúhelný fronton, představuje typ odvozený z klasicizujících 

vil. Průčelí dostalo dnešní novorenesanční podobu až roku 1889. 

Po roce 1900 vlastnil vilu s přilehlými pozemky stavitel Antonín 

Gabriel, který záhy požádal o parcelaci, při které vznikla další 

stavební místa pro nové letní vily (čp. 144 a 145). Dům prodělal 

řadu přestaveb, z nichž první provedli roku 1917 Theodor 

a Kateřina Vaňkovi. Tehdy přibyly v zadní části do zahrady dvě 

válcovité věže, které flankovaly hlavní schodiště, orientované 

směrem do zahrady. Nejstarší plán přestavby z roku 1917 dokládá 

symetrické uspořádání vnitřních prostor vily, jejichž osou v obou 

podlažích byla chodba vedoucí k hlavnímu schodišti. V suterénu 

bylo umístěno příslušenství domu (sklep, kotelna, lázeň, 

prádelna) a odtud vedlo schodiště do dalších dvou podlaží. V pří-

zemí bylo podél chodby rozvrženo šest pokojů, tři předpokoje, 

dvě kuchyně, předsíň, spíž a sprcha. V prvním patře byl kromě 

šesti pokojů situován také salon jako ústřední společenská 

místnost domu. Měl zřejmě plnit i úlohu jídelny, protože i v patře 

se nacházela kuchyně a přípravna. Jednotlivá apartmá měla i své 

sociální zařízení. V roce 1919 vilu koupil Mořic Lobkovic, který 

v Roztokách příliš nepobýval. Modernizaci a přestavbu měl 

interiér i exteriér vily prodělat, podle projektu stavitele ing. 

Miloše Havla, za dalších majitelů v roce 1931. Došlo však jen

 k některým praktickým interiérovým úpravám. Přestavba 

dokládá pozdější proměnu letohrádku pro letní byty na vilu pro 

soukromé celoroční bydlení. Při novodobé rekonstrukci byly 

provedeny nové vchodové dveře a rozsáhlá půdní vestavba.

Obr. Výřez ze stavebního plánu, 1941, stavitel F. Klapka (SÚ 

Roztoky)

Vila zv. Vratislavka, čp. 38, se nenachází v Tichém údolí, ale  leží 

na úpatí Kroupky při cestě do horních Roztok. Do svahu, kolmo 

na ulici, je postaven dvoupodlažní dům, jehož průčelí budí dojem 

větší stavby, než ve skutečnosti je. Dům pochází asi z roku 1861, 

nápis nad vchodem do zahrady určuje snad prvního majitele 

domu Rudolfa Vratislava z Mitrovic.

První zmínka v katastru nemovitostí je k roku 1872. Její majitel 

Dr. Karl Ottokar Čech, vicepresident ruské lázeňské společnosti 

v Moskvě, nabízel již v tomto roce dům k pronajmutí nebo 

prodeji. V domě bylo provozováno několik živností. Po roce 

1890 zde např. majitelka, Kateřina Krupičková, provozovala 

pekařství a obchod ze zbožím krupařským. V roce 1923 dům 

koupil významný roztocký stavitel František Illich s manželkou 

Marii. Přes poměrně pozdní dobu vzniku vychází stavba 

z prostých empirových obytných budov usedlostí první poloviny 

19. století s užitím slepých segmentových arkád a balkonu nad 
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hlavním vstupem. Ještě po adaptaci v roce 1930, kdy byla 

přistavěna veranda, byl v přízemí pokoj s kuchyní. Je velmi 

pravděpodobné, že k pronajmutí byly pokoje v patře, jejichž 

počet se mohl zmenšit vybudováním obchodu s vlastním 

vchodem do ulice a přilehlé prádelny a koupelny. 

Obr. Výřez ze stavebního plánu, 1930, stavitel Fr. Illich (SÚ 

Roztoky)

Upravený přízemní dům čp. 60, původně viničný grunt, v Tichém 

údolí z roku 1872, jehož plán se nezachoval, byl přestavěn do 

švýcarského stylu v roce 1888 za majitele Josefa Gottwalda, 

císařského rady, spolumajitele firmy s bavlněným a střižním 

zbožím, dřevěným a železným nábytkem i výrobou deštníků 

a slunečníků. Ještě před přestavbami, kolem poloviny 19. století, 

zde byla v nájmu škola. Stavba je nápadná bohatou fasádou, 

členěnou štukovou bosáží a rustikou, s plastickými šambránami 

a suprafenestrami. Průčelí je korunováno podstřešními kříži 

a příložkami vaznic. K domu přiléhá prosklená dřevěná veranda.  

Přilehlá zahrada patřila k nejhezčím v Roztokách. K původnímu 

inventáři náležela i bohatě kovaná lucerna, která osvětlovala 

přístup k domu. Vila si díky péči současných majitelů zachovala 

svůj původní ráz.

(č.p. 60, foto: A. Hůlka)

M. Šášinková, Z. Scholzová, M. Vlk

(sasinkova@muzeum-roztoky.cz)

Dlouhá cesta pravěkých nálezů z roztocké 

pískovny do roztockého muzea

Každý správný Roztočák zná Velký háj a strávil v něm příjemné 

chvíle na malé nenáročné procházce. Hlubokým úvozem lze 

vyjít na vrchol vltavské terasy s rozvalinami prastaré výletní 

restaurace, roztodivnými dírami i zvláštními pahrbky. Možná 

jím jen projel cestou do Suchdola a přitom si všiml, že některá 

místa ještě připomínají parkové úpravy. Nebo v něm ještě nebyl, 

ale jednou se do něj určitě půjde podívat. Třeba si zavzpomíná na 

mladá léta a sotva znatelnou cestičkou se tam vydrápe po 

skalnatém hřebenu nad Kolibou. Způsobů, jak se dostat do této 

příjemné části Roztok, je mnoho. 

Starou cestou do Suchdola kráčeli v 19. století i návštěvníci 

oblíbené výletní restaurace, které několikrát pobavil svými 

vykopávkami zanícený archeolog páter Václav Krolmus. Nechal 

například pro potěšení hostů prokopat některé ty podivné 

pahrbky, dnes již téměř neexistující, o kterých užaslým 

posluchačům vyprávěl jako o v dávných dobách navršených 

rovech nad hroby našich předků. Tak se poprvé přišlo na 

tajemství háje – v průběhu pravěku toto místo sloužilo jako 

pohřebiště. Nálezy z takovýchto nejstarších výzkumů 

nalezneme v Národním muzeu, naše roztocké ještě neexistovalo. 

Jak šel čas, nálezů pozvolna přibývalo, ale zdaleka ne všechny se 

dostaly do regálů Národního muzea, mnoho jich bylo zničeno 

neznalostí, jiné si nálezci odnesli jako suvenýr domů. Najdou se 

ovšem i takové, které měly zajímavější osud. Příběh jednoho 

z nich máte před sebou.

Psal se rok 1944, tedy vlastně již končil. Jednoho krásného 

prosincového dne, zrovna takového, kdy zimní sluníčko 

příjemně hřeje, ale příroda spí svým tvrdým spánkem, tak 

takového dne zimních prázdnin se vydal osamělý mladík na 

průzkum tajemného háje nad Roztoky. Slyšel o něm mnoho 

zajímavého, ale sám ho ještě neviděl. Je možné, že využil v zimě 

volnějšího průchodu přes rok plevelem a trním zarostlými 

západními svahy a na obnažených skalách se kochal malebnými 

výhledy do údolí Únětického potoka. Měl však namířeno dále do 

lesa. Zajímala ho historie, byl již v osmé třídě Kosteleckého 

gymnázia a látku o pravěku Čech přímo hltal. Ve své knihovničce 

opečovával knížky od Rudolfa R. Hofmeistera a již několikrát 

četl i Štorchovy příběhy. Vždyť některé se odehrávaly i v okolí 

Roztok. V parku samotném měl být prastarý hřbitov, tak co když 

se mu podaří nalézt nějakou starožitnost? Zmrzlá lesní půda mu 

nedávala mnoho nadějí, ale z knížek věděl, že mnoho nálezů 

pochází z hliníků a pískoven, kde by se i v zimě dal nějaký 

zajímavý nález učinit. Jaké se ho zmocnilo nadšení, když na 

terase jedné z nich spatřil ve světlém písku tmavou vložku hlíny, 

nepravidelně obdélný objekt o rozměrech zhruba 130 x 100 

centimetrů, nacházející se tak 30 centimetrů pod okolním 

povrchem. V její výplni našel malý, 13 centimetrů vysoký 

bezuchý pohár, na hrdle zdobený obtočením pletené šňůry, 

kousek vedle i spodní část menší nezdobené amfory. Doma z jeho 

hrnců nadšeni nebyli, ale to mu nevadilo, věděl že se bude moct 

již zanedlouho pochlubit ve škole na hodině dějepisu. 

A pochlubil, nálezy získaly čestné místo v dějepisném kabinetu 

Z HISTORIE MĚSTA
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a každý, kdo si kabinet prohlížel, se 

mohl dočíst, že je „našel žák Hovád, 

VIII. třída TN“.

Nálezy v dějepisném kabinetu 

gymnázia v Kostelci nad Orlicí 

pozvolna upadly v zapomnění. 

Nebyly zde jedinými pravěkými 

památkami a jejich nálezce již školu 

opustil.

Léta plynula, uplynulo jich třicet 

a v průběhu toho jednatřicátého se 

díky služebním záležitostem v gym-

náziu objevil pan František Šíma. 

Dokumentátor muzea v nedalekém 

v Rychnově nad Kněžnou byl během 

svých dvou návštěv v květnu a červnu 

roku 1975 upozorněn profesorem 

Nerudou na zajímavé archeologické 

nálezy chované v kabinetu. K sepsání 

krátké zprávy se však dokumentátor 

dostal až v březnu roku 1979. V krátké 

ale výstižné zprávě pak popisuje 

všechna důležitá zjištění – okolnosti 

a popis nálezu – a připojuje náčrtek 

obou nádob. Porovnáme-li jeho verzi 

přepisu doprovodné kartónové 

kartičky zjistíme, že zaměnil originá-

lní část se jménem nálezce na „Nalezl 

žák Hlaváč“. Pravděpodobně lze tuto 

záměnu připsat na vrub inkoustovému 

peru, jehož stopa se na několika 

místech rozpila a způsobila jistou 

nečitelnost. 

Nálezy zůstaly ve východních 

Čechách ještě několik let. 

Šňůrový pohár se zahnědlou kartó-

novou kartičkou jsem znovu „nalezl“ 

ve sbírce při inventarizaci krátce po svém nástupu do muzea v 

roce 2003. Jednalo se o jeden z mnoha postupně evidovaných 

předmětů z tzv. Staré sbírky, předmětů, které převážně pochází 

ze soukromých sbírek nebo představují i několik desítek let staré 

nálezy, někdy někým donesené do muzea. Popisované nádoby 

byl v rámci častých předávání nálezů podle územní příslušnosti 

předány nedlouho po sepsání nálezové zprávy Františkem 

Šímou, neboť čtyřleté gymnázium budovu opustilo ve prospěch 

střední ekonomické školy, aby se z ní po roce 1989 stala 

obchodní akademie. Nález byl vzápětí okrajově zmíněn ve 

sborníku muzea Muzeum a současnost 10, ale do sbírek se 

nedostal. To se stalo až o skoro 15 let později v době, kdy už 

pohár s částí amfory nikdo nespojoval. Popisované nádoby spolu 

s tmavou výplní jámy byly podle všeho zbytkem kostrového 

hrobu z mladší fáze pozdní doby kamenné – eneolitu. Před 

zhruba 4500 lety zde byl pohřben příslušník lidu se šňůrovou 

keramikou, dle keramické výbavy muž – zachovalou spodní část 

dvouuché amfory doprovázel výhradně mužský hrobový 

přídavek pohár. Dnes víme, že agresivní půdní podmínky ve 

Velkém háji nejsou příznivé pro zachování kosterních 

pozůstatků, takže není divu, že o dalších nálezech není zmínka. 

Mimo skeletu jimi mohly být například kostěné nástroje nebo 

šperky. 

Tento článek je tedy takovým symbolickým ukončením 

mnohaleté cesty archeologických nálezů z pískovny nad 

Roztokami do sbírky roztockého muzea, vzdáleného necelý 

jeden kilometr. Podobně jako dokumentátorovi rychnovského 

muzea i mě trvalo několik let, než jsem našel čas a představil 

nález tentokráte veřejnosti. Pomohla tomu i náhoda, když 

loňského roku poslali kolegové z muzea v Rychnově nad 

Kněžnou zajímavé staré hlášení – originální zprávu Františka 

Šímy z roku 1979. 

P. Nový
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Nehorázný panelák v Čapkově ulici

Asi málokdo bude polemizovat s faktem, že výtopna v Čapkově 

ulici je ohavné monstrum, které jinak upravenou a klidnou ulici 

poměrně hyzdí. Nicméně – člověk si v životě zvykne téměř na 

vše… Firma po četných urgencích obyvatel snížila hlučnost 

provozu na přijatelnou míru, po dalších urgencích jakžtakž 

opravila plášť výtopny a asi jednou za dva roky poseká náletové 

křoviny bující všude kolem..Takový český bordýlek, ale jak píšu – 

na to se dalo zvyknout.

Na fakt, že tatáž firma, tedy firma Komterm, hodlá na pozemku 

výtopny postavit patnáctimetrový panelák (sic!) se zvyknout nedá.

Nemovitost jsme před čtyřmi lety bohužel naivně Komtermu 

prodali. Píšu bohužel a naivně, protože ujišťování firmy, že 

budovu zbourá, že vystaví malou kotelničku a okolí zkultivuje, 

uvěřilo patnáct zastupitelů. Jeden se zdržel (ano, byl jsem to já), 

proti hlasoval vizionářsky kolega Kantor. 

Komterm koupil nemovitost včetně pozemku za půvabnou sumu 

necelých tří milionů. Byla to, nazíráno dnešní optikou, opravdu 

jistota padesátinásobku.

Mohu jen apelovat morálně – kde jsou sliby Komtermu? Napadají 

mne vážně jen šťavnatější příslovečná určení místa.

Patnáctimetrový panelák je prostě nebetyčná drzost. Do zástavby 

se nehodí, zahustí ulici „lidsky“, o dopravě a parkovacích místech 

nemluvě. 

Báječné jsou vizualizace: jsou podvodné jako snad všechny 

vizualizace, které jsem v naší obci kdy viděl. Líbivé pro oko, lživé 

ve skutečnosti. Nový objekt do ulice na vizualizaci zrovna 

zapadne, poslední, ustupující páté patro není vidět, skoro by se 

chtělo podlehnout sladkému mámení, že neexistuje. Opak je 

pravdou.

Firma Komterm vytápí školu. To jistě není špatný obchod, třeba 

bude chtít ve výhodně sjednaném kontraktu pokračovat. Bylo by 

tedy dobré, aby se nechovala jako stavebník-dobyvatel 

a respektovala okolní zástavbu. Když už přichází s něčím, co před 

léty cudně zamlčela, čímž kolegy zastupitele uvedla cíleně v omyl, 

nechť srazí svou stavbu o dvě patra, tak, aby nepřevyšovala okolní 

zástavbu. V opačném případě to vypadá, že se ulice doslova 

vzbouří.

Občané, kteří jsou stavbou monstra dotčeni, vyrazili na červnové 

zastupitelstvo. Nerad to píšu, ale byl pro mne byl doslova šokující 

postoj několika kolegů, kteří, zřejmě proto, abychom mohli 

projednat státničtější věci, chtěli jednání s petičníky doslova 

utnout. Frázím typu „pojďme od toho, ukončeme rozpravu“ 

naštěstí starostka nevyhověla, informace o obchodu, který se před 

léty zastupitelstvu nepovedl, zazněly.

Paní starostka pozvala zájemce o další jednání na pondělí 

29. června. To bylo mnohými kolegy zastupiteli kvitováno 

s povděkem, prý se lid na separátním jednání dočká odborníků. 

Inu, nevím. Po zpackaném prodeji před čtyřmi lety bylo teď 

radniční kolečko asi takovéto:

Stavební komise PRO výstavbu obludy, následně městská rada 

před cca rokem jednomyslně pro, odbor správy města bez námitek, 

odbor životního prostředí bez námitek, stavební úřad vlastně taky 

bez námitek. Kruh se uzavírá, paneláku, vítej.

V pondělí 29. června praskala zasedačka radnice ve švech. 

Přítomní (mě nevyjímaje) kvitovali fakt, že se starostka pokusí 

přesvědčit městskou radu, aby své nedávné souhlasné rozhodnutí 

revokovala, česky změnila a vzala zpět. Byl to omyl, ulice to vidí 

jinak, Olga V. to elegantně uznala. Z kolegů zastupitelů jsme 

dorazili tři, totiž ti, kteří v Čapkově nebo poblíž bydlíme. Stavební 

komise se nechala zastupovat zřejmě geniem loci, nevím, živého 

jsem tam z kolegů stavebních komisařů, tedy lidí ,kteří nějakým 

způsobem ovlivňují vzhled našeho města, neviděl nikoho.

Resume?

V době, kdy bude laskavý čtenář číst tyhle řádky, bude snad již 

rozhodnutí městské rady revokováno. Není to ale zdaleka 

vítězství. Bude to politické zadání, že taková pitomost, jakou je 

panelák dvojnásobné výšky, než je okolní zástavba, nemá 

v sevřené ulici co dělat. Možná to umožňují tupě interpretované 

zákony, zdravý rozum a drobný ohled na sousedy ale ne. 

Pak bude následovat zřejmě vleklá tahanice s investorem, 

mazanou firmou Komterm. Jak to dopadne, ví Prozřetelnost.

Kdyby své rozhodnutí městská rada nerevokovala, měla by se 

poděkovat. S tím, že zamezí výstavbě podobných oblud, totiž její 

čtyři členové za sdružení DOST vyhráli volby. 

Ještě jedna drobnost je pikantní: veřejné jednání o stavbě (tedy 

schůze, do které obvykle přijde prostý člověk, většinou zdravě 

iritovaný plánovanou obludou, sebevědomý investor a zástupce 

stavebního úřadu proto, aby ti druzí dva zvítězili nad tím prvním) 

je svoláno šéfem stavebního úřadu na úterý 15. července od 9.00. 

Vstaň chutě občane, nechoď do práce – 

co na tom, že si musíš vzít dovolenou. 

Úřad je pán, který přeci nebude svolávat 

jednání s plebsem odpoledne, nedejbože 

večer! To, že den jednání je zároveň 

posledním dnem pro podání připomínek, 

je sice podle zákona, ale drobně šokující. 

Člověk by drze čekal, že se něco dozví 

právě na onom jednání, seznámí se 

s investorem, promyslí si věc a poradí 

se s někým chytřejším, v oboru 

vzdělanějším. Není šance – veřejné 

slyšení je tedy jakýmsi posledním 

soudem, pak už je jen tečka, punktum, 

konec světa.

Tomáš Novotný
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Když se dva perou, třetí se nesměje

(po dvou letech opět s Martinem Kunou, tentokrát o tom, proč 

archeologové nekopali, a taky o tom, jak dlouho kopat nyní budou 

a jaké objevy se můžeme ještě těšit)

Už jsme si na to skoro zvykli. Pole mezi tratí a Vltavou zarůstá 

trávou i něčím bytelnějším, novomanželé se hned po odchodu ze 

svatební síně mohou před zámkem přesvědčit, že život není 

procházka rajskou zahradou a podnikatelům z dolních Roztok bych 

se vůbec nedivil, kdyby podali trestní oznámení na neznámého 

pachatele. Prostě stavba přeložky silnice II/242 v úseku od dolních 

Roztok po železniční přejezd se zasekla dřív, než pořádně začala. 

Zasekla se dřív, než byl dokončen záchranný archeologický výzkum. 

Došly peníze.

Ale protože se v minulém měsíci věci přece jen opět daly do pohybu, 

bylo načase se podruhé vydat za panem docentem Martinem 

Kunou, který archeologické práce v největším sídlišti starých 

Slovanů z doby před formování přemyslovského státu na našem 

území řídí.

Začít by se mělo s tím pozitivním. Kdo nakonec peníze na dokončení 

archeologického průzkumu zaplatil? Investor přeložky silnice, tedy 

Středočeský kraj, anebo se toho ujalo Ministerstvo kultury ČR?

Dokončení výzkumu zaplatil Středočeský kraj. Jinak to ani nešlo, 

pokud měl být dodržen památkový zákon. Podle tohoto zákona 

musí každý, kdo archeologickou památku zničí, zaplatit její (tzv. 

záchranný) archeologický výzkum. Od této povinnosti jsou 

osvobozeny jen fyzické osoby, které nepodnikají, tedy např. ti, kdo 

si pro vlastní potřebu staví rodinný dům apod. Tento způsob 

financování ochrany archeologického dědictví (podle principu 

„kdo ničí, ten platí“) je v Evropě běžný. Existují sice i jiné modely, 

ale ty jsou většinou složitější a nákladnější. 

A kolik že to bylo navíc ke čtvrtmiliardové investici?

Původní cena záchranného výzkumu byla 7,8 mil. Kč, dodatek, 

o který šlo, činí 4,7 mil. Kč. (v obou případech s DPH). I když se to 

může zdát hodně, jde celkem o zhruba pět procent z nákladů na 

stavbu. A je třeba ještě připomenout, že v Roztokách jsou náklady 

na výzkum mimořádné, protože se objevily mimořádné nálezy 

a celá stavba probíhá v obvodu významné archeologické lokality. 

Běžné náklady na záchranný archeologický výzkum se pohybují 

kolem jednoho procenta z rozpočtu stavby a pokud se na žádný 

nález nenarazí, jsou ještě mnohem nižší. 

Spekulace o tom, že každé přerušení něco stojí, přenecháme jiným, 

a spíše se budeme věnovat starým Slovanům. Ti trpělivě čekali... 

Místo jste opustili před půldruhým rokem. Může naleziště během 

nucené přestávky nějak utrpět?

Teoreticky mohlo, pokud by po již odkryté ploše např. jezdila těžká 

mechanizace atd. Nic takového se naštěstí nestalo, pouze jsme 

museli nechat sondy vysekat od náletové vegetace. Zde je na místě 

připomenout, že provedení archeologického výzkumu jsme 

opakovaně nabízeli od r. 2002, kdy se stavba připravovala. Výzkum 

ve větším předstihu mohl být klidnější a stavbu by vůbec 

neomezoval. Myslím si ale, že ani v letech 2006-2008 

archeologický výzkum sám o sobě žádné zdržení nepřinesl, resp. 

nemusel, pokud by bylo pružnější jeho financování. 

Jak blízko k ústí Únětického potoka vůbec ta čtrnáct století stará 

vilová čtvrť dosahovala? A jak velká část práce vás tedy ještě čeká?

Od minulého týdne víme, že slovanské osídlení dosahovalo až 

k potoku, teď právě několik objektů zkoumáme v místě před zanik-

lou ubikací nedaleko od rozestavěného mostu. Celkově se budeme 

letos zabývat zbývající třetinou plochy staveniště. Na posledních 

plochách, kam se nedostaneme ani letos, budeme v budoucnu 

provádět jen dohled a dokumentaci nálezů během stavby. 

Takže na kolik lidí odhadujete tehdejší osídlení?

Na našich předchozích odhadech se zatím nic nemění. Celkem 

existuje v areálu lokality přes 600 domů z období 6. a 7. století. 

Nebyly ovšem všechny současné, osídlení zde trvalo 120-150 let. 

V průměru mohlo na lokalitě najednou žít kolem 100 domácností 

(domů), tedy nějakých 400 lidí. 

Četl jsem úvahy o tom, že tak malé území nemohlo tolik lidí při 

tehdejší velmi nízké výnosnosti plodin vůbec uživit. Existuje už 

představa, z čeho ti lidé byli vůbec živi?

To je právě to hlavní, co se snažíme výzkumem řešit už od r. 2006. 

Plavíme tuny zeminy, abychom našli zlomky zuhelnatělých rostlin, 

rybí kosti atd. Doloženo je celé spektrum tehdy oblíbených kul-

turních plodin. Nejvíce se pěstovalo proso, ale také pšenice, ječmen 

a žito. Významnou složkou potravy byly jistě mléčné výrobky 

a maso. Budeme se ještě zabývat podrobnou analýzou zvířecích 

kostí a pokusíme se provést i rozbor izotopů některých chemických 

prvků v nich obsažených. To by nám teoreticky mohlo ukázat, zda 

domácí zvířata nevyrůstala na jiné lokalitách než v Roztokách. 

Pokud ano, dalo by se uvažovat o zásobování komunity z širšího 

okolí, a to by mělo pro vysvětlení lokality zásadní význam. 

Až budou naši občané číst náš rozhovor, budou práce asi již opět 

v plném proudu. Na jak dlouho je odhadujete?

Pracujeme 70 hodin týdně a chtěli bychom být s výzkumem hotovi 

do konce července, v dílčích částech lokality možná o něco déle. 

Žádný tlak ze strany investora zatím necítíme, ale jsme připraveni 

se jeho požadavkům přizpůsobit. 

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ
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Zájezdy svazu postižených

SPCCH – zákl. org. Roztok informuje členy a zájemce o zájezdy 

konané naší organizací o změně termínů u následujících zájezdů:

Datum zájezdu:  Název zájezdu:                   Datum:   Předprodeje:

10.9. 2008  Blatná – Lnáře                            2.9. 2008      4.8. 2008

1.10. 2008  Nižbor, Kněževes, Křivoklát     23.9. 2008    25.8. 2008

Předprodej v uvedených termínech v klubovně důchodců. 

Přihlásit předem se můžete u p. Pařízkové, tel.: 732 217 507.

SPCCH

Dobytí vrchu Řivnáč podruhé !

Po velkém úspěchu loňského nultého ročníku se opět vydáme na 

Řivnáč a jak jsme loni slíbili, uspořádáme I. ročník setkání s 

názvem ,,Dobytí vrchu Řivnáč během jediného dne bez použití 

kyslíku“. Stejně jako loňského roku jsme zvolili stejné a významné 

datum: 21. srpen, den obsazení Československa bolševiky.

Jak už jsme Vám sdělili dříve, inspirací nám byl náhodný nález 

části pamětí žalovského písmáka J. F. Chalupeckého. Píše, že: ,,.. 

v  roce 1889 se místní rodáci poprvé vydali na vrch Řivnáč, aby 

modlitbou obnovili pohanský zvyk, jenž je popsán i v Kosmově 

kronice! Každoročně vycházeli poutníci na Řivnáč, aby se 

pomodlili za trochu deště, který by zkropil jejich vyprahlá pole 

i zahrady. Reálnost tohoto staletého jevu, můžeme sledovat 

dodnes. Jakmile se k Řivnáči blíží od severozápadu či západu 

slibné temné mraky, nad vrcholem se nějak rozplynou – a nic“!

Proto jsme se i z mnoha jiných, výše neuvedených důvodů rozhodli 

na Řivnáč vystoupit znovu.

A tak zveme své milé spoluobčany k účasti na této bohulibé akci 

konané 

Ve čtvrtek 21. 8. v 17.00 hod.v Žalově

Prezentace: v 16.30 v restauraci Na hřišti. 

Tzv. vrcholová fotografie účastníků loňského výstupu, kterou zkušeně naaranžoval místní občan Jiří Pekárek nominovaný na tuto akci 

Českým olympijským výborem, neboť jako fotograf osmi olympiád a nesčetných evropských a světových šampionátů je k takovým 

úkolům nanejvýš povolaný!

Jazykové kurzy v Roztokách

James  School nabízí odpolední kurzy všech úrovní a speciální 

kurzy se zaměřením: bussines, příprava ke zkouškám středních 

a vysokých škol, příprava na zkoušky Cambridge Certificate.

A kompletní vyhodnocení celé práce? 

První výsledky se mohou objevit do dvou let, kompletní zpracování 

bude trvat nejméně pět dalších let. Během této doby bude nutno 

sestavit tým specialistů a získat finanční zdroje na další analýzy a 

publikaci. Zájemcům z Roztok letos v létě rád odpovím na případné 

dotazy prostřednictvím adresy vyzkumroztoky@seznam.cz, 

a bude-li na místě něco zajímavého k vidění, lze se tímto způsobem 

dohodnout i na prohlídce výzkumu. 

s PhDr. Martinem Kunou, DSc., rozmlouval Jaroslav Huk

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ

Oděv a výstroj: pevná turistická obuv, nepromokavý plášť či 

bunda, cepín či hůl, vhodná pokrývka hlavy.

Soutěže:

a) Tradiční soutěž o co nejrozvážnější krok

b) Populární soutěž s názvem ,,Kdo nenajde ani jednu houbu“

atd.

KVALITNÍ OBĆERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO !!!!

Za Občanské sdružení Levý Hradec

Ladislav Kantor
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Desáté narozeniny si Česká rada dětí 

a mládeže připomněla v Roztokách

Příjemný park roztockého zámku hostil 19. června 2008 padesátku 

lidí, kteří se angažují ve spolkovém životě. Desáté narozeniny si 

připomínala Česká rada dětí a mládeže, která byla založena právě 

před deseti roky – a právě v Roztokách. 

Ujal jsem se coby Roztočák  rád role hostitele, viděl jsem rád známé 

tváře a vítal kolegy, se kterými jsme národní radu budovali. 

Shromážděné krátce pozdravila například dr. Ratajová, tehdejší 

náměstkyně ministra Sokola. Oba nám na začátku budování národní 

rady vycházeli vstříc a ulehčili první krůčky.

Vzácnou návštěvou byla první náměstkyně ministra školství ing. 

Eva Bartoňová a její kolegové z odboru pro mládež mgr. Jaroslav 

Tuček a Eva Hampejsová, rád jsem potkal kolegy junáky, pionýry, 

Majku Světničkovou z Asociace křesťanských sdružení,, 

vicenáčelníka ČTU Kocoura,  zástupce sdružení YMCA, někdejší 

i současné zaměstnance kanceláře. Že nechyběli všichni dosavadní 

předsedové ČRDM a že mne zaujalo, jak své nejtěžší a nejmilejší 

chvíle v čele národní rady  hodnotil třeba Pavel Trantina, na to 

nesmím zapomenout.

Pozdravila nás a v milém podvečeru zůstala s námi  i ředitelka 

muzea paní Zita Zemanová.

O výtečné kulturní zpestření se postaral KrisKrosKvintet, 

dynamické hudební těleso složené z vysokoškoláků a fantasticky 

hlasově vybavené.

Zazpívali nám třeba o pionýrech, malovaných dětech, sáhli ke 

spirituálům nebo do repertoáru skupiny Queen. 

Ke slovu – anebo spíš gestu! – se dostali mladí žongléři a  akrobaté 

ze sdružení Roztoč, i jim patřil náš potlesk.

Z rukou šéfa České rady dětí a mládeže pak přijali cenu Přístav Ing. 

Eva Bartoňová a Mgr. Jaroslav Tuček. Zaslouženě, neboť v nich 

spolky dětí a mladých lidí mají chápavé a vstřícné  partnery.

Nechybělo občerstvení, profesionálně připravené Agenturou 

ProVás, zaměstnávající lidi s postižením.

Krátce po 19. pak kvintet zanotoval na známou notu, totiž píseň 

Běží Liška k táboru…Velké L není mýlka, naše shromáždění poctil 

svou návštěvou ministr školství Ondřej Liška, odchovanec České 

tábornické unie. Přál vše nejlepší a setrval s námi víc než půl hodiny.

Myslím, že podvečer to byl vydařený a věřím, že s podobným 

pocitem odjížděli snad všichni hosté.

Tomáš Novotný

Asociace TOM

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ
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KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE

Investiční záměr podle  Garpa

To, že bude kvůli dostavbě ZŠ Roztoky na zastupitelstvu rušno, 

bylo zřejmé již v pondělí 23.6. Na tento den byla svolána veřejná 

prezentace k tomuto záměru. 

Ač se mělo veřejné projednávání týkat pouze dostavby, dostalo 

vedení ZŠ co proto, kvůli pracovnímu materiálu, kterým ZŠ 

zřizovateli (městu) předložila záměr usilovat o dotace z ESF pro tři 

projekty z operačního programu „Vzdělávání pro konkuren-

ceschopnost“. V materiálu totiž chybělo asi 6 čárek a byly tam dvě 

hrubé chyby !

Debata na zastupitelstvu ohledně dostavby ZŠ se nakonec točila 

takto : „že je nutná dostavba ZŠ, s tím samozřejmě souhlasím, ale 

starostka nesplnila usnesení ZM, protože nepředložila na jednání  

INVESTIČNÍ ZÁMĚR !“ 

A to je ten problém, neboť obsah „investičního záměru“ 

nedefinuje žádný zákon. 

Kdysi, za dob pětiletého plánování investiční záměr znamenal 

zhruba toto : definici záměru (dostavba ZŠ), zdroje (máme 

pozemek), kapacitu (to nelze vyčíst z křišťálové koule, musí se 

definovat na základě dalších průzkumů – v našem případě 

Demografický průzkum) a hrubé vyčíslení nákladů (musí 

vycházet alespoň z hmotové studie – v našem případě Ověřovací 

studie dostavby ZŠ).

A co měli zastupitelé k dispozici, aby mohli souhlasit 

s předloženým Zadáním pro projektovou dokumentaci dostavby 

ZŠ pro územní řízení (na základě „investičního záměru“)?

1. Ověřovací studii dostavby ZŠ Roztoky z 12/07. Tato 

studie prověřuje kapacitní (půdorysné a hmotové) 

možnosti dostavby na pozemku ZŠ v celkem 

5 variantách včetně přehledné tabulky finančních 

nákladů pro jednotlivé varianty. Na webu města je tato 

studie k dispozici od ledna 2008 a zastupitelé byli 

informováni a v materiálech na tuto studii odkázáni.

2. Vypracovaný a předaný Demografický odhad počtu 

obyvatel města Roztoky se zaměřením na počet dětí 

navštěvujících mateřské a základní školy z 05/08, který 

je na webu města k dispozici od května 2008. 

Zastupitelé byli informováni a v materiálech na 

Demografický odhad odkázáni.

3. Výsledek modelové situace, o kterou bylo požádáno 

vedení ZŠ (aniž by mělo k dispozici Demografický 

odhad, protože ten ještě nebyl k dispozici). Vedení ZŠ 

namodelovalo situaci, kdy od září tohoto roku nastoupí 

3 první třídy a tak dál v každém následujícím roce s tím, 

kdy už nebudou stačit třídy v ZŠ.

4. Na základě výše uvedených podkladů, vydefinovalo 

vedení ZŠ požadavky pro Zadání projektové 

dokumentace k územnímu řízení na dostavbu ZŠ 

Roztoky, (tělocvična, aula, počet tříd, kabinetů, 

víceúčelové hřiště, atp.)

Troufám si tvrdit, že materiály, které měli zastupitelé k dispozici, 

jsou podstatně víc než jakýsi „investiční záměr“ a z hlediska reálné 

hrozby nedostatku tříd v ZŠ v dohledné době (již v roce 2010) je 

opravdu nejvyšší čas, začít něco dělat – uvolnit z adresné rezervy 

peníze na projektovou dokumentaci a projekt poptávkovým 

řízením zadat.

Jedině tak jsme schopní definovat finanční požadavky, navrhnout 

případnou etapizaci dostavby a začít se starat, jak je to možné 

realizovat.

Díky vyhlášené přestávce v jednání ZM a díky uvědomění si 

vážného problému s dostavbou ZŠ se podařilo přesvědčit dost 

zastupitelů, abychom mohli proces dostavby ZŠ konečně 

nastartovat a to nikoli silou koaličních hlasů (ty vážně nejsou), ale 

konsensem – z plného počtu 21 zastupitelů bylo 15 pro, jeden proti 

a 5 se zdrželo.

Olga Vavřínová

Mnoho slov a málo čísel

Pět hodin, jedna pořádná bouřka a půlka projednaných bodů, to 

byla bilance našeho červnového zastupitelstva. Kolega Kantor 

určitě popíše celý průběh a nechci opakovat ani naše usnesení. Jen 

bych se rád pozastavil nad jedním, ale možná hlavním důvodem, 

proč nám ještě skoro polovina bodů včetně velmi náročného 

posuzování návrhu regulačního plánu na území Panenská II 

zůstala na mimořádné zasedání 9. července.

Žádost školy o spolufinancování projektů, na které se hodlá 

ucházet o dotaci z evropských fondů. Dlouhý, předlouhý text, 

napsaný odbornou firmou v bruselské angločeštině, v němž jsou 

pro normálního člověka srozumitelné snad jenom předložky, 

a k tomu, chválabohu, na poslední chvíli dopsaný stručný výčet či 

výklad od vedení školy, ze kterého prosvítalo, o co vlastně v těch 

třech projektech jde. Bohužel, téměř žádné čísla, žádné koruny, 

a pokud už na ně došlo, tak v mírně zmatečné podobě.

Projekt na dostavbu školy. Usnesení zastupitelstva, z nichž jedno 

ukládalo zpracování investičního záměru včetně finanční rozvahy 

a druhé prověření stavu půd a možnosti půdních vestaveb, spadla 

pod stůl. Pojem „investiční záměr“, jak nám sdělila hlava obce, prý 

není nikde definován. Zato jsme vyslechli nekonečný příval 

argumentů, proč je generální dostavba nezbytná, kolik dětí kdy 

přibude a co všechno ve škole chybí. Že by o tom někdo nevěděl, 

anebo tvrdil opak?

A to všechno mohlo být mnohem, mnohem jednodušší, kdyby 

vedle požadavku na půldruhého miliónu na projekt ležela hrubá, v 

jistě nepřesná, ale přece jen řádově rozumná kalkulace, co, kdy, jak 

a za co. Investiční záměr. Dvě, tři tabulky a jeden harmonogram. 

Neumím si představit, že by bez takové elementární rozvahy před 

nás před deseti lety předstoupil Petr Tříska se záměrem stavět 

čistírnu odpadních vod, což bylo jediné se základní školou 

srovnatelně finančně náročné dílo, které jsme v Roztokách 

„městskými prostředky“ po roce 1990 stavěli.

Mnohokrát jsme za večer slyšeli „musíte nám důvěřovat“. Ale 

zastupitelstvo není od toho, aby dávalo peníze a důvěřovalo. 

Zákon o obcích mu ukládá řádně hospodařit, ne důvěřovat. A to bez 

čísel nejde.

Jaroslav Huk
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Bijo, nebijo…

Znáte to: bylo, nebylo. Za desaterými horami…Ale bylo. A u nás 

v Roztokách. A šlo o BIO, přesněji BIOODPAD.

Tak o čem ta pohádka je? V č. 3 Odrazu jsme otiskli leták s názvem 

Sběr BIOODPADU. Uvádělo se v něm , že od 1.dubna do 

30.listopadu vám 1 x za 14 dní vyveze Regios  bioodpad z nádoby, 

kterou vám zdarma pronajme , za což nezaplatíte  NIC, pokud 

platíte za vyvážení popelNIC. Dvakrát zdarma, to už je podezřelý, 

řekl jsem si a víc se o to nezajímal, ačkoliv v našem rozvíjejícím se 

kapitalismu mě mohlo napadnout, že zdarma to nešlo ani za 

nenáviděného komunismu. Frajer ten REGIOS, řekl jsem si asi 

podvědomě, v domnění, že naše radnice těm dobromyslným 

kapitalistům tuto velkorysost jen umožnila. To už bylo logičtější, 

protože v usneseních rady, zastupitelstva, ani v rozpočtu není 

o svozu bioodpadu z domácností ani zmínka.

Probral jsem se až ve chvíli, kdy mě oslovila spousta lidí . Jedni se 

divili, jakéže jsme to bohaté město,proč ještě nádoba na bioodpad, 

když ze své kapsy platíme popelnice(492Kč na osobu ročně) 

a z rozpočtu města (tedy ze svých daní)svoz biologického odpadu 

a sběrný dvůr.

A teď ještě ta nádoba-a zadarmo! Člověk ani neví, kam má s tím 

odpadem běžet dřív! Nesmíme ovšem zapomenout na ty druhé, 

mírně rozčarované, na které se nějak nedostalo (jak nás informovala 

v Odrazu č.6 p.Ing.Krautová, vedoucí oddělení ŽP radnice),nádoby 

jaksi došly, jejich počet se zastavil na nějakých cca 300 kusech-inu 

,,spravedlnost“ po roztocku,  plátců popelnic je totiž 

několikanásobně víc. Popravdě řečeno, to pravděpodobně 

naštvalo občany nejvíc. Proč neplatí zásada: bio-nádoby buď 

všem, nebo nikomu?

Pokusme se nad odposlechnutými a četnými námitkami občanů 

trochu zamyslet:

a) Nájemci a majitelé bytů v podstatě žádnou nádobu na bioodpad 

nepotřebují-k čemu by jinak platili popelnice? Ty už se stejně jenom 

tak nazývají, protože 90% občanů topí elektřinou a plynem-tak 

jakýpak popel? A jakýpak bioodpad-pár slupek od brambor, nať od 

mrkve, slupky od cibule aj. žádnou 120 litrovou bio-nádobu 

nenaplní, tak proč by ji měli provozovat, event. platit?

b) Majitelé domů a zahrad samozřejmě pravidelně sekají trávu. Pro 

ty je ale přece určen hojně využívaný svoz biologického odpadu 

a sběrný dvůr! Obávám se dokonce, že většině z nich je jedna bio-

nádoba s rytmem svozu 1x za 14 dní málo platná. Prostě nestačí.

c) Jsou dokonce takoví ,,extremisté“, kterým se říká zahrádkáři. 

Mnozí z nich trávu kompostují, nebo ji ukládají ke stromům 

k zamezení růstu plevelů (tzv.,,mulčování“). Vím to, protože to tak 

dělám sám.

d) Nemluvím ani o chovatelích hospodářského zvířectva, kteří 

téměř žádný ,,bioodpad „neprodukují - naopak, shánějí ho po 

sousedech….

Potřebujeme tedy nádoby na bioodpad?

Podívejte se, jaký je to pěkný propletenec:

1. V současnosti vyvážíme bioodpad do kompostárny JENA 

v blízkosti Velkých Přílep, za což zaplatíme cca 500 Kč za tunu. 

Ročně vyvezeme cca 400 tun, což dělá bratru 200 tis. Kč

+ DPH+náklady na dopravu.

2. Jedna bio-nádoba včetně provozu vyjde cca na 1000Kč ročně. 

Podle již v úvodu zmíněného letáku je bezplatný provoz určen pouze 

plátcům poplatku za místní komunální odpad. Jelikož vyhláška 

města vztahuje poplatek na jednu fyzickou osobu, dají se celkové 

náklady celkem lehce vypočítat: Roztoky mají cca 7000 obyvatel, 

z toho cca 500 osob přesáhlo věk 75 let a jsou tedy od poplatku 

osvobozeni. Mluvíme tedy o částce 6,5milionů Kč nad současný 

stav.(Ledaže by byly poplatky vztaženy na domácnost. Museli 

bychom sice změnit vyhlášku, ale to snad není tak náročný úkol. 

Těch je v Roztokách cca 3500, takže společné náklady by 

reprezentovaly ,, pouhých“ 3,5 milionů Kč). To budeme platit 

z rozpočtu města a náklady přeneseme na občany?Nebo půjde čistě 

o individuální rozhodnutí a tedy i platby jednotlivých občanů?

3. Budeme-li provozovat bio-nádoby, zrušíme svoz biologického 

odpadu? Vždyť je to vlastně duplicitní činnost….

4. Zrušíme svoz komunálního odpadu? To sotva, protože do 

bioodpadu nepatří např.zbytky masa,kosti,zátky od piva a limonád, 

vajgly atd.., a těžko je můžeme házet jen tak na chodník…

5. Paní inženýrka K. v Odrazu č.6 žádá občany, aby biologicky 

rozložitelný odpad nedávali do nádob na směsný komunální odpad. 

Nic proti tomu, ale když v další větě hrozí:Popelnice s takovým 

obsahem nebudou vyvezeny! rád bych se jí zeptal, jak na to přišla? 

Který zákon, nebo vyhláška ji k tomu opravňuje?

5. Budeme tedy provozovat svoz biologického a směsného 

komunálního odpadu, sběrný dvůr i bio-nádoby? Řekl někdo 

občanům, že v tomto případě jejich náklady na tyto služby enormně 

vzrostou? Samozřejmě jen v případě, že se provozování bio-nádob 

nebude odehrávat jen na základě dobrovolného smluvního vztahu 

mezi provozovatelem a občany, kteří si tuto službu budou hradit ze 

svého.

6. Pokud půjde o individuální  rozhodnutí a platby občanů najde 

se vůbec firma, které se takový režim vyplatí? Je přece rozdíl 

vyvážet 6500(3500)popelnic, nebo např .800…

Tyto a jiné (protože můj výčet není jistě úplný)otázky měly být 

zodpovězeny dříve, než se první bio-nádoba v Roztokách 

objevila. Nestalo se. Zato přibyla různá nedorozumění, výčitky, 

nadávky atd. Zbytečně…

Staří venkované říkali, že není nic horšího, než sedlat koně od 

ocasu. Proto se většina lidí nejprve zamyslí a pak teprve přikročí 

k činům. Stejně tak se většina lidí nejprve svlékne a teprve potom 

vleze do vany, rozesílá parte až ve chvíli, kdy dotyčný skutečně 

zemře, vystoupí z letadla až po přistání atd.

Jen někteří městští úředníci to dělají opačně. To by je ovšem 

v privátním podniku, resp. na úřadě civilizovaného státu ani 

nenapadlo. Nebo napadlo, ale naposled. 

Ladislav Kantor

P. S. Uváděná čísla jsou pouhým (doufám seriózním) odhadem. 

Předložit k diskuzi a následnému schválení kvalitní materiál 

s přesnými a ověřenými fakty je úkolem úředníků, nikoli mým. Já 

mohu jen konstatovat, že RM ani ZM žádný podobný materiál do 

této chvíle neprojednávalo. V rozpočtu města, který může schválit 

a měnit pouze zastupitelstvo, žádná položka určená pro nájem 

a provoz bio-nádob není. Přesto bylo za tento experiment vydáno 

(zatím?) cca 300 tisíc Kč! To už však zdaleka není jen můj šálek 

čaje.  Pouze jsem zaznamenal četné pochybnosti občanů i svoje 

vlastní.
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Dejte mu vodítko nebo košík…

Nedávno jsem putoval podle napůl vyschlého Únětického potoka 

Tichým údolím a v uličce mezi Maxmiliánkou a Kolibou jsem 

zůstal překvapením stát. Za plotem u Koliby se procházel mohutný 

bernardýn. Dobrácky na mě mžoural svýma smutnýma očima, 

vědom si své převahy několika váhových kategorií, a kontroloval 

svoje teritorium. Vzpomněl jsem si na jednu svou vzdálenou tetu, 

která dlouhá léta žila uprostřed lesů na samotě a měla právě 

takového hafana. Nikdy se u nich nezamykalo. Docela jsem byl 

rád, že je mezi mnou a tím osmdesátikilovým dobrákem solidní 

plot.

V jiných případech je na tom občan hůř. Kráčí si klidně po ulici 

a najednou se odkudsi proti němu nebo dokonce ze zadních pozic 

vyřítí ozubená potvora. Zpravidla se spokojí se zaštěkáním nebo 

uslintáním oděvu ve výšce přiměřené své rase a rozměrům 

dotčeného občana, ale někdy se jí zachce si aspoň škubnout. 

Z vlastní praxe mohu doporučit zvýšenou ostražitost vůči 

všelijakým podvraťákům a šňafalům, kteří se pohybují 

v přízemních vrstvách, ale zakousnout se do dolní končetiny jim 

nečiní pražádné potíže. Ovšem slintající doga v závěsu příliš klidu 

taky nepřidá. Horší je, že v takových situacích bývá pes velmi 

často samostatným činitelem zcela nezávislým na nepřítomném 

lidském veliteli…

Párkrát mne už někdo zastavil a (radní přece může všechno!) 

nabádal, abychom s těmi vodítkem nezajištěnými, košíkem 

nezaopatřenými či úplně toulavými psy něco provedli. Dovolil 

jsem si připomenout, že máme patřičnou vyhlášku a že několik 

tuláků psího rodu už bylo odchyceno, ale že je jich víc než lapačů a 

že prostě občas nějaký pes tulák v ulicích bude. A tak (protože 

radní může všechno) prosím za ty tuláky, kteří netuší, že se 

dopouštějí přestupku proti obecnímu právu: vážení majitelé 

a chovatelé, dejte svému psímu průvodci vodítko nebo košík, 

jakmile s ním opustíte vlastní pozemek. Zkuste mu třeba (ve 

střízlivém stavu, prosím!) vysvětlit, že ve spořádaném městě by 

měli být spořádaní i psi.

Jaroslav Huk

Rodáci a přistěhovalci

Jedním z fakticky existujících sociologických jevů současnosti je 

mírně řečeno nevraživý vztah tzv. starousedlíků vůči „náplavám“, 

to jest k lidem, kteří získali v obci byt nebo domek a přistěhovali se 

sem, aby tu uskutečňovali svůj sen o spokojeném rodinném životě.

Velmi brzy ovšem narazí na bariéru jistého nepřátelství, které 

samozřejmě nemohou pochopit, vždyť nikomu neubližují, chtějí 

tu jenom v klidu žít.

Místní rodáci totiž na ně svádějí kdeco:

- přeplněné autobusy

- neúměrné rostoucí automobilovou dopravu

- přeplněné mateřské školy

- fronty v obchodech a kdoví co ještě.

Popravdě řečeno, autobusy jsou narvané, co pamatuji, tj. od roku 

1973, a řekl bych, že to bývalo horší než teď.

Ano, automobilů přibývá... A kolik z těch, kdo kritizují rostoucí 

automobilizaci, nemá svého vlastního plechového miláčka?

Školky jsou možná přeplněné i zásluhou potomků nových 

přistěhovalců, ale to jim těžko můžeme klást za vinu. To město 

nedokázalo včas zareagovat na blížící se situaci – jenom je otázka, 

jestli vůbec mohlo, stejný problém teď trápí všechny obce 

přípražského regionu, a že by všude vládli hlupáci? Mimochodem 

– to se moc neví – stavební uzávěra mimo jiné zamezila výstavbě 

nové mateřské školy, kterou developer nabízel městu postavit za 

své a přenechat mu je zdarma na 15 let do užívání. Od září mohla 

být školka v provozu a problém školek mohl být vyřešen...

A fronty v obchodech? Nebýt nových obyvatel, řetězce by sem 

nešly a stáli bychom dodnes stejné fronty ve starých 

samoobsluhách. Takhle, když chci velký nákup, zajedu autem do 

Tesca nebo do Alberta, když chci jenom rohlíky, zajdu k Blažkovi 

nebo do Oázy a jsem rád, že mám tuhle možnost volby. 

Říkám rovnou, že mi novousedlíci vůbec nevadí. Nejsou zatíženi 

dávnými místními spory a komplikovanými vztahy (kdysi jsem 

s nadsázkou říkával, že v Roztokách jsme všichni se všemi buď 

sousedé nebo rovnou příbuzní). Většinou jsou plni elánu, živě se 

zajímají o místo, kam se přistěhovali a dokonce by rádi přiložili 

ruku k dílu, což je dnes již úkaz nadmíru vzácný.

Na kulturní a společenské akce, které v Roztokách tvrdošíjně 

pořádám, kromě stálého okruhu rodáků chodí především právě 

přistěhovalci, mezi nimiž jsme našli řadu nových známých 

a přátel. Tihle lidé, ať chceme nebo nechceme, představují 

budoucnost Roztok.

I proto říkám všem novým usedlíkům: Vítejte v Roztokách a buďte 

tu doma.

Jaroslav Drda

P.S. Případné reakce mi můžete posílat na jardadrda@volny.cz. 

Nemyslím si, že musím mít ve všem pravdu a jsem ochoten 

diskutovat z každým, kdo se podepíše. Upozorňuji předem, že 

s anonymy z městského diskuzního fóra ani odjinud 

nekomunikuji.

Příliš přísné stanovy

Občas se nám v zastupitelstvu stává, že máme problémy s tím, jak 

se dobrat absolutní většiny 11 hlasů pro schválení nějakého 

usnesení. Na valné hromadě našeho zájmového sdružení 

právnických osob Přemyslovské střední Čechy jsme byli na tom 

hůř. Před čtyřmi roky jsme totiž byli papežštější než papež a uložili 

jsme si pro některá rozhodnutí limit dvoutřetinové většiny všech 

členů.

O tom, jak je to vražedná hranice, jsme se přesvědčili na nejdelší 

valné hromadě v historii sdružení 18. června ve Slaném. Ačkoli se 

nás sešlo (včetně asi čtyř písemných zmocnění) úctyhodných 26 

z 30, na řadu změn, podmíněných 21 hlasy, jsme nedosáhli. 

Nepodařilo se změnit dlouhý název a nedošli jsme ani k dohodě na 

změnu oficiálního sídla. Oficiální adresou bude tedy i nadále 

slánská radnice, místo „výkonu práce“ se však už radnici velice 

přiblížilo. V konkurenci dvou nabídek na kancelář sdružení 

nakonec zvítězili Slánští nad Velvarskými a sdružení uzavřelo 

smlouvu s městem Slaný na pronájem prostor v prvním patře  
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rekonstruovaného městského domu ve Wilsonově ulici 599, 

naproti slánskému divadlu.

Profesionalizace sdružení byla stvrzena smlouvou s manažerkou 

a účetní firmou, následovat bude výběr administrativní síly a poté 

už normální práce. Prvním viditelným krokem bude vyhlášení 

letošní výzvy v programu Leader 2007-2013, kde se 

bude rozdělovat cca 10 miliónů korun na projekty ve čtyřech 

oblastech. Podmínky, za nichž se mohou obce, podnikatelé 

a neziskovky ucházet, budou zveřejněny na úředních deskách, 

samozřejmě také elektronicky a objeví se i na webu sdružení 

www.premyslovci.cz.

Radikálně se zjednodušila struktura orgánů sdružení, v čele stojí 

sedmihlavá správní a programová rada s předsedou „sousedem“ 

Vladimírem Vytiskou a jeho zástupcem, slánským prvním 

místostarostou Pavlem Bartoníčkem, hlavním pomocným 

orgánem je výběrová komise, vedená naší kolegyní z Roztoče 

Jitkou Tichou.

Na závěr bych měl dodat, že po víc než čtyřhodinovém jednání se 

valná hromada vzepjala ke skolení dvoutřetinové saně 

a odsouhlasila, tuším 23 hlasy, nové stanovy, kde jsme se už 

spokojili s většinou v obcích obvyklou, nadpoloviční většinou 

všech členů. Tak se snad na příštím zasedání někdy koncem roku 

dopracujeme i toho, že sjednotíme ty dvě adresy, aby nemusel 

chodit pošťák (nebo první místostarosta)  po Slaném.

J.Huk

(člen správní a programové rady)
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Milí čtenáři, 

třebaže prázdniny již začaly, přinášíme Vám v tomto 

prázdninovém dvojčísle ještě několik malých ohlédnutí za našimi 

červnovými aktivitami. Poslední měsíc školního roku byl jako 

vždy naplněn školními výlety, školami v přírodě či exkurzemi, ale 

také samozřejmě závěrečnými testy a zkoušením, výukovými 

projekty a v hojné míře také posledními sportovními soutěžemi 

a turnaji. Celý červen však především celá škola žila přípravami na 

oslavy 75. výročí otevření naší školní budovy. Doufám, že ti, kteří 

se jich zúčastnili, nelitovali a domů si odnesli, když už ne nějaký 

suvenýr, tak alespoň pěkný zážitek.

Hezké počtení a ještě hezčí prázdniny a dovolenou Vám za celý 

pedagogický sbor přeje

Věra Zelenková

Oslavy 75. výročí otevření budovy ZŠ

V pátek 20. června to ve školní budově od rána doslova hučelo jak 

v úle. Ale nebylo to dětmi, ale přípravami na oslavu k 75. výročí 

otevření budovy naší ZŠ, která vypukla odpoledne ve dvě hodiny.

Škola otevřela své brány pro bývalé žáky, učitele i všechny 

obyvatele Roztok. Třídy, chodby i zahrada byly nádherně 

vyzdobeny, výstava s fotografiemi z dávných i nedávných let se 

moc líbila. Archiv s třídními knihami, kronikami a výročními 

zprávami obléhaly desítky zájemců. Knížka o naší ZŠ, vydaná k 

tomuto výročí, šla na dračku, kulturní program dětí a učitelů měl 

velký úspěch, pan Viktor Sodoma roztleskal celou zahradu 

a skupina Zlatý orel hrála a zpívala pro potěšení všech. Guláš, 

buchty i pečené prasátko všem chutnaly.

Celá akce byla skvělá. Děkujeme všem, kdo přišli, zvláště 

mnohokrát děkujeme našim sponzorům, bez jejichž pomoci by 

bylo velmi těžké tohle všechno uskutečnit. Seznam sponzorů je 

zveřejněn v samostatné zprávě. Děkujeme všem, kteří se na 

přípravě podíleli a též všem, co přišli. Těšíme se zase někdy příště.

A. Gabaľová

Sportovní aktivity ZŠ

Na fotbalovém turnaji MC Donald's Cup se 14. 4. zapojily do 

sportovních soutěží i děti z I. stupně. Družstvo 2.-3. ročníku 

získalo 1. místo a družstvo 4.-5. ročníku 2. postupové místo. 

Okresní finále se hrálo 20. 5. v Praze-Podolí. Mladší zde obsadili 

4. místo a starší 5. místo.

Dne 29. 5. se na Zličíně konal turnaj Oxygen Cup ve florbalu pro 

žactvo I. stupně. Přihlášená družstva byla z okresů Praha-západ a 

Beroun. Chlapci vybojovali pěkné 3. místo a děvčata skončila na 

4. místě.

Začátkem června se konal i jubilejní 40. ročník Poháru rozhlasu 

v atletice. Družstva mladších žáků a žákyň se umístila z 13 škol na 

7. místě. Starší chlapci získali 8. místo. Starší děvčata byla 

nejúspěšnější, skončila na 4. místě. Jediné úspěchy oceněné 

medailí jsou třetí místa M. Hausknechtové v dálce – 409 cm 

a N. Jakešové v běhu na 800 metrů.

Školní sportovní liga 

Poslední soutěží v tomto školním roce byl nohejbal, který se hrál 

17. 6. v Dobřichovicích. Družstvo děvčat ve složení: Federica 

Sodomová, Eliška Červenková, Kristýna Došková, Monika 

Šťastná a Míša Zelenková ve skupině „B“ narazilo na budoucí 

vítězky ze ZŠ Průhonice. Prohrálo 2:0. Černošice : Roztoky - 

prohra 2:1. Poslední zápas se ZŠ Řevnice vyhráváme 2:0 

a končíme na 3. nepostupovém místě ve skupině.

Družstvo chlapců ve složení: Milan Křeček, Vítek Kopečný, Kuba 

Kapitán a Ríša Hodan ve skupině „A“ prohrálo pouze se ZŠ Dolní 

Břežany, která jinak vyhrála celý turnaj. Z druhého místa chlapci 

postoupili do finále. Hráli velmi dobře a mohli být celkově druzí, 

kdyby nebylo jediného bodu, o který prohráli se ZŠ Davle. Se šesti 

body skončila tři družstva: Davle, Průhonice a Roztoky. Vzájemná 

utkání nerozhodla, proto rozhodovalo skóre, které měli soupeři 

lepší, a my jsme skončili až čtvrtí.

1. ZŠ Dolní Břežany

2. ZŠ Průhonice

3. ZŠ Davle

4. ZŠ Roztoky

5. ZŠ Vrané

6. ZŠ Řevnice

Jedinou útěchou nám zůstalo pomyšlení, že ZŠ Řevnice, která nám 

v celoroční soutěži ŠSL „šlapala na paty“, skončila až za námi 

a my jsme obhájili průběžné 3. místo.

Vyhodnocení ŠSL 2007/2008 - Dne 24. 6. bylo v Praze na 

Strahově slavnostní vyhlášení výsledků ŠSL Praha-západ.

1. ZŠ Rudná

2. ZŠ Černošice

3. ZŠ Roztoky

4. ZŠ Průhonice

Ceny za nejúspěšnější sportovce školy byly předány Natalii 

Jakešové a Milanu Křečkovi. 

M. Jungwirthová 

Fimfárum ve 3. B 

V rámci výstavy v roztockém muzeu věnované pohádkám 

z Fimfára 2, která se dětem moc líbila, jsme navázali i další prací 

ve vyučovacích hodinách. Děti zhlédly DVD Fimfárum 

2, poslechly si CD Fimfárum 1 a dověděly se některé podrobnosti 

o životě Jana Wericha. V muzeu si vyslechly vyprávění lektora 

o tvorbě animovaného filmu a samy si zkusily pár sekund natočit. 

Ve třídě při pracovních činnostech a výtvarné výchově navrhly 

podobu loutek do pohádky o LAKOMÉ BARCE, které poté 

z hlíny vypracovaly a doplnily kolážovými kulisami. 

Součástí knihy je pohádka Královna koloběžka první, kterou děti 

znají z televizní obrazovky, a tak splnily i úkol krále pro budoucí 

královnu a přišly do školy - oblečené neoblečené, učesané 

a neučesané, ??? Fotografie z práce dětí najdete ve fotogalerii na 

webu ZŠ. 

D. Blechová 
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Pirátská noc ve školní družině 

Školní zahrada se v předvečer zahradní slavnosti proměnila 

v pirátské klání. Tři družiny budoucích pirátů v něm soutěžily 

v několika disciplínách o post nejlepší pirátské posádky. Své síly 

děti změřily ve veslování, v potápění nepřátelských lodí, 

v pozorovacích schopnostech, ale také v rychlosti.

Největší potíže dělala malým pirátům hra na potápění lodí, kdy si 

jednotlivé lodě musely domluvit společné signály, protože loď jela 

poslepu a viděl pouze kormidelník. Úkolem bylo vyslat dělovou 

kouli a potopit jinou loď. Míření se příliš nedařilo, ale nakonec se 

lodě postupně srazily, a tak vyhrála loď, co vydržela nejdéle. 

Kromě her a soutěží čekalo na hladové piráty během večera 

i posilnění v podobě kořisti opečené na ohýnku, kterou si přinesli 

z domova. 

Děti byly tak nadšené, že největším problémem se ukázalo uložit 

je večer ke spánku. Ale i to se nakonec povedlo, takže letošní spaní 

v družině by si určitě zasloužilo jedničku s hvězdičkou .

Jana Sloupová, vedoucí 2. oddílu skautek, Roztoky

Děkujeme za pomoc při této akci skautce Janě Sloupové a jejím 

kolegyním. Dále děkujeme paní Lainové za sponzorský dar 

a paním kuchařkám za výbornou snídani.

Vychovatelky ŠD

Piráti v ŠD opékají kořist

9. A – poslední ŠVP, exkurze a rozloučení v zámečku 

Devátá třída strávila svou poslední ŠVP ve Starých Splavech 

u Máchova jezera první týden v červnu. Počasí bylo nádherné, 

užívali jsme si písečné pláže, sluníčka, krásného lesa i koupání 

v překvapivě teplém „Mácháči“. Jídlo a hlavně večerní dvě 

diskotéky byly bezvadné, tak se nám domů ani nechtělo. Na 

památku dostali všichni z fotografií, které pečlivě pořizovala paní 

učitelka Bartulíková (čímž jí touto cestou moc děkuji za ochotu 

vydat se s pubertální mládeží do přírody), vytvořené video 

s hudbou – snad si někdy vzpomenou.

V úterý 17. 6. jsme také byli na naší poslední exkurzi v rámci 

preventivního protidrogového programu v pražském středisku 

Drop-In. Myslím si, že po vyslechnuté přednášce o účincích drog 

na naše zdraví a překonání prvního vstupu přes místnost, kde se 

ráno začínaly první „ztracené případy“ scházet, si můžeme být 

jisti, že jen tak brzy nezačnou.

Všichni se vždy těší na to - „až z tý školy vypadnou“, ale při 

slavnostním rozloučení v roztockém zámečku 24. června za 

přítomnosti rodičů, jsem, myslím si, nebyla dojata jen já (jejich 

„třídní“) a rodiče. Moc to těm mým deváťákům totiž slušelo, tak 

kdo by neslzel! Tak ještě jednou: Hodně štěstí!

Vaše „třídní“

Slavnostní rozloučení s 9. A

6. A a 5. B na škole v přírodě 

Ve dnech 6. - 12. 6. obě třídy vyrazily na školu v přírodě do 

Roudnice v Krkonoších. Tam na nás čekalo příjemné ubytování 

v horské chatě Eden. Ústředním mottem byla „hra na mafii“. 

Rozdělili jsme se do gangů. Každý gang získal stejnou finanční 

částku „roudnických špinavých dolarů“, s kterými jsme 

obchodovali a které jsme získávali při hrách. 

Myslím si, že jsme si školu v přírodě pořádně užili. Na závěr bych 

ráda touto cestou poděkovala slečnám učitelkám Katce Čížkové a 

Hance Kratochvílové za spolehlivou práci a nakonec paní Radce 

Revákové za perfektní práci zdravotníka. Všem třem díky.

M. Černá

ŠVP - Roudnice
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Hurá na prázdniny!

Začít článek tímto obvyklým způsobem má v případě ZUŠ zcela 

pochopitelné důvody. Absolventský koncert v Síni Zd. 

Braunerové se nesl ve znamení obvyklých parametrů. Zcela 

zaplněná síň, výborné výkony absolventů a ostatních 

účinkujících, spokojení pedagogové a tak dále. Jenže to ještě 

zdaleka nebylo vše! Začátkem dubna mě požádal  ředitel libčické 

ZUŠ pan Harazin o účast v moderovaném pořadu s názvem 

Vltavo,Vltavo. Mottem festivalu, který se skládal ze tří koncertů, 

byla společná setkání žáků a uměleckých souborů základních 

uměleckých škol působících  v oblasti DSO Údolí Vltavy. První 

koncert se uskutečnil 31.5. v Kongresovém sále hotelu 

Academic, druhý 6.6. v Kralupech v sále KaSS Vltava a třetí 

21.6. v Libčicích na louce u jezu. Naši žáci opět prokázali , že se 

v konfrontaci se sousedními „zuškami“ nemají za co stydět! 

Úsilí, které na závěr roku spolu se svými učiteli vynaložili, si 

zaslouží plné uznání. 

24. června při slavnostním aktu rozloučení se žáky 9. tříd v Síni 

Zd. Braunerové ještě vystoupilo naše Jazz - combo a pak jsme 

(žáci i učitelé) mohli zaslouženě říci - hurá na prázdniny!

MgA. Bohumír Šlégl

MATEŘSKÁ ŠKOLA SPĚŠNÉHO – 

MÁME TU DEN DĚTÍ

29.5.2008 se v naší MŠ oslavoval den dětí. Co tomu 

předcházelo?

Skvělá spolupráce s rodiči, spousta příprav, báječní sponzoři 

a hlavně přání dobrého počasí a dobré nálady.

Vše se povedlo a můžeme začít.

Brzo ráno nám na zahradu školky byl dovezen skákací hrad. Děti 

na něm řádily celé dopoledne, které bylo ještě zpestřeno mnoha 

soutěžemi.

Před obědem přijel p. Hrdlička, který nám celou oslavu hudebně 

doprovázel, pro děti hrál zdarma. Zároveň s ním přijela i paní 

Rezková – majitelka penzionu STARÁ HOSPODA DOUBICE, 

kde jsme byli ubytovaní v době lyžařského výcviku společně se 

dvěma kolegyněmi, které se o nás v zimě staraly a na oslavu 

přijely pomáhat.

Hned za nimi přivezl p. Bromovský zmrzlinový vozík a stroj na 

výrobu ledové tříště – další sponzor dětského dne. Děti zde měly 

zmrzlinu a ledovou tříšť zdarma.

Po obědě jsme společně vyzdobili zahradu, připravili hudbu, 

nafoukli balonky,  přijeli i zástupci firmy DISCOVERY se svou 

pěnovou show, kterou též dětem věnovali jako sponzorský dar 

a oslava může začít.

Kolem 3 hodiny se začali scházet rodiče, děti už netrpělivě čekaly  

až oslava začne. Pro každé dítě byl připravený nafouknutý 

balonek s jeho jménem a emailovou adresou školky a na začátek 

oslavy jsme společně balonky vypustili a oslava začala. 

Pěnová show nová atrakce, která ještě tady nebyla. Spousta pěny, 

tancující děti vypadající spíš jak sněhuláci, smích a radost to 

všechno doprovázelo chrlící se pěnu. Po hodinové akci se děti 

osušily a za doprovodu hudby svým rodičům zazpívaly pár 

písniček.

Tombola – krásné hračky, nedočkavé děti, zářící oči nad výhrou 

za to za všechno díky rodičům, kteří finančně přispěli na tombolu 

a paní Cyraniové, která nám část hraček do tomboly darovala.

Soutěže dětí tak i dospělých, to všechno nás doprovázelo po celý 

zbytek odpoledne. K závěru se za námi do školky přijel podívat 

pěnová show



38

SOB TIM a s ním manželé Jurčkovi , majitelé lyžařské školy, ve 

které se děti učily v zimě lyžovat. Dětem přivezly sladké odměny 

a diplomy za soutěž.

Kolem 7 hodiny oslava skončila, ti odvážní ve školce zůstali spát, 

čekala je ještě noční bojovka, malování na silnici a rozsvěcení 

lampionu.

O této oslavě bych mohla ještě dlouho a dlouho psát, kdo na ní 

byl, ví o čem píšu, a asi ví, jak moc chci poděkovat všem, kteří se 

na ní podíleli. Celému personálu MŠ, všem rodičům, díky kterým 

děti měly tak skvělou tombolu, výborné občerstvení a odměny za 

soutěže, všem sponzorům kteří ochotně přispěli na dětský den. 

Odměna za všechno jsou usměvavé a spokojené děti. Právě pro ně 

tuto práci dělám tak ráda a do budoucna si nemůžu nic jiného přát, 

něž aby naše školka  byla pořád taková jaká je……….

Koncem školního roku nám do důchodu odchází bývalá pí. 

ředitelka Jana Blažková i se svou dlouholetou kolegyní Marií  

Skružnou. Byly to výborné učitelky a skvělé kolegyně. Za 

všechnu tu jejich dlouholetou a obětavou práci jim chci 

poděkovat nejen za sebe ale i za všechny,  kteří školku 

navštěvovali či navštěvují. Snažím se a budu se snažit, abych 

školku vedla  tak dobře, jako ji donedávna vedla bývalá pí. 

ředitelka a moje maminka v jedné osobě. Pro ní školka nikdy 

nebyla práce, nýbrž druhý domov.

Jana Smržová

ředitelka MŠ Spěšného 

sob TIM – LYŽAŘSKÁ ŠKOLA

večerní malování na chodníku

Kroužky a kurzy 

sdružení Roztoč

2008/09

Zápis do kroužků a kurzů  sdružení Roztoč probíhá v uvedených 

termínech a prostorách za přítomnosti většiny lektorů, kteří  budou 

k dispozici pro otázky dětí i rodičů. Před uvedeným termínem 

zápisu jsou možné rezervace míst v kroužcích pouze pro ty 

zájemce, kteří je navštěvovali v uplynulém  školním roce a chtěli 

by ve stejném kroužku pokračovat i nadále. U zápisu můžete 

zapsat  sebe nebo své děti do vybraných kroužků a kurzů, vyplnit 

prihlášku do sdružení Roztoč a po uhrazení členského příspěvku 

100 Kč obdržíte průkazku sdružení. Lektoři se s Vámi na přesném 

čase výuky a dalších podrobnostech  budou domlouvat osobně 

přes uvedené kontakty. Výuka většiny kroužků bude zahájena 

v druhé polovině září 2008.

ATELIÉRY

Roztoky

Aťásek v Havlíčkově ulici

Havlíčkova 713

252 63 Roztoky

Ateliér v budově ŠD a jídelny

budova školní jídelny, 1. patro

Školní námestí 470

252 63 Roztoky

Žalov

Budova mateřské školy

Přemyslovská

252 63 Roztoky
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Únětice

Budova mateřské školy, 1. patro

Únětice 2

252 64 Únětice

Stručný přehled nabízených kroužků a kurzů pro děti 

a dospělé:

Pramínek a Družinka – programy pro rodiče s dětmi do 4 let

Dramatické kroužky – Pimprlata, Dramaťák 

Výtvarné kroužky - Výtvarná dílna Sýkorka, Ateliér JoE, 

Barvínek

Taneční kroužky - Po špičkách, V pohybu 

Hudební kroužky - Hrátky s flétničkou, Moderní kytara, Africké 

bubny

Jazykové kroužky - Angličtina pro předškoláky, Znakovka 

Ostatní kroužky -  Fonematické rozlišování dle B. D. Elkonina, 

Žonglování, Fotografický kroužek, 

Hnízda her, Aranžování květin 

Podrobnosti o zaměření činnosti kroužků, místě konání 

a informace o lektorech najdete na www.roztoc.cz a v tištěné 

brožurce, která je k dispozici v kanceláři sdružení. 

Sdružení Roztoč, www.roztoc.cz,  

roztoc@roztoc.cz, tel/fax: 233 910 014

Afričané v Roztokách

11. září 2008

IYASA – Inkululeko Yabatsha School of Arts

ZIMBABWE - AFRICA

Europe Tour 2008

Dvanáctičlená africká skupina 

s t u d e n t ů  u m ě l e c k é  š k o l y  

v Bulawayo v Zimbabwe přijíždí 

p o  o b r o v s k é m  ú s p ě c h u  

v minulých letech na své sedmé 

turné do Evropy s novým 

programem .

Přiváží opět představení plná 

písní, tanců rytmů a scén 

inspirovaných africkou lidovou 

kulturou, která Vás uchvátí svým 

spádem, provedením a svou 

bezprostředností.

V Roztokách se ve čtvrtek 11. září uskuteční s africkými studenty 

odpolední taneční a rytmický workshop pro veřejnost a následné 

večerní představení organizované sdružením Roztoč. Místo 

konání a čas budou ještě upřesněny.

Zájemci o účast na workshopu se mohou hlásit na 

e-mail:roztoc@roztoc.cz, tel./zázn.: 2 3391 0014 . Více informací 

najdete během léta na www.roztoc.cz a na plakátovacích plochách.

D. Votavová

Mateřské centrum Rožálek děkuje všem svým příznivkyním 

a příznivcům za podporu v tomto školním roce a přejeme 

prosluněné léto!

Vzhledem k rekonstrukci školní jídelny v Havlíčkově ulici je 

prostor mateřského centra v červenci a srpnu 2008 uzavřen. 

Nicméně pro maminky a děti, které tráví léto v Roztokách 

nabízíme možnost společných výletů po blízkém i vzdálenějším 

okolí. V případě zájmu nás laskavě kontaktujte na naše nové 

telefonní číslo 606842157 nebo emailem. 

Od září 2008 připravujeme nový harmonogram aktivit. Vedle 

oblíbené výtvarky pro nejmenší či cvičení pro ženy s hlídáním dětí, 

chceme otevřít nové programy například pro miminka, malé děti, 

ale též pro nastávající maminky, maminky na mateřské 

dovolené…. V případě, že některá z vás, milé ženy, má zájem 

aktivně se podílet na tvorbě našeho nového programu, určitě 

nás kontaktujte! Věříme, že každá žena může být zdrojem 

inspirace pro druhé !

Přejeme naplněné léto a těšíme se v září naviděnou! 

Lucie Machačová a Vendulka Bromovská

naše nové telefonní číslo: 606842157 

email: centrumrozalek@seznam.cz

www.centrumrozalek.org

MATEŘSKÉ CENTRUM 

    Roztoky u Prahy

Cvičení dětskýma očima

Ve čtvrtek 19.6.2008 proběhl v ZŠ Roztoky již sedmý ročník 

„Požárního cvičení“. Žáci si procvičili evakuaci budovy školy, 

poskytování první pomoci člověku v nouzi a prohlédli si techniku 

a vybavení, které používají při své práci složky Integrovaného 

záchranného systému. Tento rok jsme na ukázky první pomoci 

pozvali studentky střední zdravotnické školy, se kterými rádi 

navážeme dlouhodobější spolupráci. Studentky se velmi osvědčily, 

bylo vidět, že svému oboru rozumí a umí předávat tyto cenné 

informace, schopnosti a dovednosti dalším lidem. Dívky nejvíce 

chválily žáky nižších ročníků, včetně prvních tříd, kteří projevovali 

velký zájem a kladli záludné a zvídavé otázky.

Cvičení se začíná pomalu stávat na naší škole tradicí. Dokonce je

 i součástí osnov výchovy ke zdraví. Z toho máme samozřejmě 

velikou radost a budeme se snažit pokračovat v práci i nadále, aby 

naši žáci mohli cvičit každý rok.

Cvičení se zúčastnili: Roztočtí hasiči (profesionální i dobrovolní), 

skupina potápěčů HZS z Kozince, městská policie Roztoky, 

studentky Střední zdravotnické školy 5. května, Praha 4, p. Valeš, 

Jozef Benedikovič, Mgr. Slavíková Jiřina. Všem uvedeným, 

žákům, učitelům a vedení ZŠ Roztoky děkujeme za spolupráci. 

Rádi bychom také poděkovali lidem, kteří nám pomáhají nebo nás 

podporují, a KÚ Středočeského kraje za podporu finanční.

Jan Zima

ŠKOLY, ŠKOLKY etc...
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Poděkování

Za podporu a pomoc při uspořádání Dětského dne na Tyršově 

náměstí 1.6.2008 děkujeme společnostem POHL cz, Hydrolink, 

hotelu Academic, Potravinám Oáza, hračkářství Wiky, místnímu 

oddílu skautů, juniorskému oddílu aerobicu TJ Sokol 

a dobrovolným organizátorům Monice Lainové, Petře Zelinkové, 

Markétě Hrůzové a Marii Chocholové.

Rovněž děkujeme obyvatelům domů na náměstí za velkorysost, 

s níž snášeli narušení nedělního klidu.

Vlaďka a Jaroslav Drdovi, Roztoky – město pro život

Dětský den 31.5.2008 v Mysliveckém 

spolku Hubertus - Roztoky. 

Jako každý předchozí rok, opět připravili myslivci dětem jejich den. 

Dopoledne plné her, soutěží. Ukázku výcviku služebních psů 

předvedli kynologové ze Suchdola. Šermířská skupina "Skeleton" 

z Roztok byla, jako vždy, perfektní. Soutěž připravili také 

dobrovolní Lysolajští hasiči. Svoje smyčky stahoval kolem 

dětských tělíček, každým rokem delší hroznýš. Sokolník 

z Ruzyňského letiště předvedl dětem raroha, sokolovitého dravce, 

kterého používá k vyhánění nežádoucích holubů a havranů při 

ochraně letištních ploch. Zajímavou soutěž tentokráte pro rodiče 

připravila agentura, zabývající se průzkumem finančních služeb. 

Vítěz vyhrál zapůjčení  automobilu Smart na víkend s plnou nádrží. 

Paní, která zvítězila, blahopřejeme. Myslivecké ženy a také 

maminky, babičky dětí, napekly cukroví, koláče, perník. Dostalo se 

na všechny, i na rodiče. Svačinu a občerstvení připravili myslivci 

dětem v klubovně, kde je také kantýna. Ve finále dostal každý malý 

človíček nebo malá slečna pamětní list a tašku plnou dárků. 

Protože v přírodě musí být pořádek, uklidila děcka i louku, kde 

soutěžila. Našla tam hromady bonbonů, hraček a spoustu dalších 

drobností. 

Děti!

Přejeme vám hezké prázdniny, a těšíme se opět nashledanou. 

Úspěch dne pomohla zajistit velmi početná skupina sponzorů. 

Finančně i věcnými dary. Děkujeme jim za podporu. 

Miloslav Slaba

foto: Lenka Laštovková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOC DĚKUJE VŠEM SPONZORŮM, 

KTEŘÍ SVÝM PŘÍSPĚVKEM UMOŽNILI KRÁSNOU 

OSLAVU 75. VÝROČÍ ŠKOLY:

p. Jaromír ŠNAJDR , pí. Jiřina ROŠKOTOVÁ , p. Jiří STOPKA , 

pí. Jitka KAVKOVÁ , pí. Monika LAINOVÁ, p. Ivan KUTEV, 

p. Ivo CIHLÁŘ, pí. Bohdana BÍLKOVÁ, MĚSTO ROZTOKY, 

Fa ASFA, Fa POHL CZ, a.s., Autobazar ČERMÁK, MICHELSKÉ 

PEKÁRNY, Fa GASTROPLUS, Fa KOMTERM, H + H s. r.o., 

Autoškola KOŘÍNEK, Fa HÜGLI FOOD s.r.o., Občerstvení 

U ŠRANĚK, Železářství HOLEČEK a GOTSCHALK, 

Fa TRIGEMA a.s., Fa MAUR s.r.o., 

ZDARMA NA SLAVNOSTI ZAHRÁLI A ZAZPÍVALI: PAN 

VIKTOR SODOMA , SKUPINA ZLATÝ OREL 

SRDEČNĚ DĚKUJEME ! 

A. Gabalová

ŠKOLY, ŠKOLKY etc...
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Karel Marx nebilancuje ani před 

osmdesátkou... 

 V intimním prostředí domu u Černohorských, v AA Galerii na 

Újezdě s typickým malostranským dvorkem, v dostatečné 

vzdálenosti od brutální výtvarnosti suvenýrů turistické zóny, 

vystavuje až do 17. 7. své obrazy Karel Marx. Potkáváme ho 

desítky let v Roztokách, s bělostnými vlasy a stejně bělostným 

plnovousem. Jestli někdo vizuálně naplňuje výraz optimistického 

pohádkového dědečka, tak je to právě on. Vystavovaný soubor 

obrazů z posledních let nazval Terče. Výtvarným projevem je 

zařazován k české abstrakci silné předválečné generace. 

Nasvědčují tomu i vystavené obrazy s jemně kladenými a světlem 

prosyceným pastelovými skvrnami. Tyto scenérie mají někdy až 

překvapivě monumentální rozměry. Zajímalo mne, proč vystavuje 

tématicky tak úzký soubor obrazů. 

Čekal bych, že když se výtvarníkovi blíží osmdesátka a jeho obrazy 

jsou zastoupeny nejen v Národní galerii v Praze, ale 

i v soukromých sbírkách v Evropě i zámoří, že se bude snažit 

o bilanci svého dlouholetého výtvarného života.

K.M.: Nemám důvod, proč bilancovat. Pokud výtvarník udrží 

štětec a vidí, pokud si může koupit plátno a barvy, pokud má svému 

okolí co sdělit a má i nějaký nápad, tak maluje.

Obrazy abstraktních Terčů jsou jakoby prozářené vnitřním 

světlem, proč Terče?

K.M.: Když se říká terč, tak se obvykle myslí kolo, do kterého se 

střílí. Tyto terče mají diváka zastavit, nebo mu dát signál, aby se 

zastavil a podíval se na terč. Pak může i vstoupit a nechat na sebe 

obraz působit. Tedy něco jako odraz, reflexe k divákovi. Proto 

některé mají i větší rozměry, aby se do nich dalo lépe vstoupit. Je to 

abstrakce, samozřejmě. Do kolonky Abstrakce jsem také 

kunsthistoriky zařazován. To je v pořádku, já jim jejich kolonky 

neberu. Trochu pořádku není na škodu. Taky to má výhodu, že se 

občas autor od nich dozví, co tím chtěl říci. A když z kolonky občas 

někam vyklouzne, tak oni si s tím poradí, je to jejich práce.

Abstrakce asi není jen tak plácat barvy přes sebe ....

K.M.: Samozřejmě, musíte se naučit malovat. Já jsem měl štěstí na 

učitele. Studoval jsem na sklářské odborné škole v Železném 

Brodě a měli jsme tam taky výtvarnou výchovu a kreslení. To 

samozřejmě ke sklu patří, ale zde bylo vedeno tak zajímavě a pro 

mne inspirativně, že mne to posunulo k malování. Ne že bych na 

sklo zanevřel, ale ta technika kolem mne jaksi přestala přitahovat.

 Scénografii jsem pak studoval na Akademii múzických umění 

u legendárního prof. Františka Tröstra, a výtvarná výuka tam byla 

taky skvělá a zajímavá, že k nám na přednášky chodili i studenti 

z výtvarné akademie. Pak jsem byl několik let v televizi, to byl 

takový stroj nebo fabrika, více podobná filmu, než divadlu. Možná 

tomu je tak dodnes, nevím. V oblastním divadle je pozice 

výtvarníka podstatně univerzálnější. Zdaleka to není jen scéna 

a kostýmy, taky musíte udělat pozvánku, plakát anebo přesvědčit 

truhláře, že tohle chcete mít opravdu tak, jak je namalováno a nijak 

jinak. Na Kladno do divadla jsem dojížděl skoro patnáct let. Bylo 

to dost volné, takže jsem mohl dělat i jinde. Je to sice oblast, ale 

skoro Praha. Bylo tam pár báječných herců, kteří se pak ve velké 

míře uplatňovali v Praze.

Tak jsme přece jen sklouzli do vzpomínek. Z osmdesátých let si 

pamatuji na obrazy jezdeckých pomníků ...

K.M.: Koně a jezdce jsem obdivoval od malička. V Košicích, co 

jsme bydleli - já jsem totiž Slovák a jsem Karol - bylo kousek od 

nás cvičiště a tam vojáci a Sokolové s koňmi skákali přes překážky, 

cválali a běhali a já na nich mohl oči nechat. Soulad koně a jezdce 

je nádherný pohled a téma takové trvalé a antické. Vy to asi víte, ale 

jezdecká socha císaře Marka Aurelia z bronzu na Kapitolu v Římě 

ze 2. stol. je největší na světě. Teda jako poctivý výrobek, odlitý 

najednou. Ne jako náš Žižka, který je sice větší, ale je z několika 

kusů a svařovaný.

 Časem jsem poznával, že, obrazně řečeno, na koně se snaží 

nasednout mnoho mocných představitelů, jejichž důstojnost 

a i důležitost je jen předstíraná a na tak ušlechtilé zvíře, jako je kůň, 

vůbec nepatří. A co navíc, tito tzv. mocní tohoto světa, jen aby byli 

KULTURA
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na koni, jsou schopní nasednout na cokoliv, co krásné zvíře třeba 

jen vzdáleně připomíná. Může to být osel nebo i pes. Proti psům 

samozřejmě nic nemám, naopak, ale osedlat je ani při nejlepší 

snaze nejde. Inspirace z osmdesátých let byla v tomto smyslu snad 

nevyčerpatelná. Dnes jsou tyto obrazy z velké části v soukromých 

sbírkách.

Jak se žilo - a žije - se jménem, stejným s utopickým socialistickým 

filozofem z poloviny 19.století ?

K.M.: Víte že docela v poklidu? Za první republiky ho znalo jen 

málo lidí, za války byl pravděpodobně zakázán a když se jako 

vědecký marxismus-leninismus dostal do učebnic a pak do 

čítanek, tak to se mne už netýkalo. A ve slušné společnosti se o něm 

nemluvilo, i když v tom byl asi nevinně, ale bránit se už nemohl. 

Přesto mne napadá jedna veselá příhoda z natáčení. Někdy 

v šedesátých letech byl v televizi natáčen naučný pořad pro mládež 

a také tam byla zmínka o doktorovi filozofie Karlu Marxovi. To 

vzbudilo v okolí ohlas a najednou jsem byl doktor. To jsme 

nevěděli, pane doktore ... marně jsem se bránil, že to nejsem já, ale 

jiný z 19.století ... ale pane doktore, nestyďte se, že jste inteligent 

... a tak podobně. Pokud to mysleli vážně, tak o tom starším nikdy 

neslyšeli.

A to bylo všechno?

Ale kdeže. Např. asi v r. 1957 jsme byli s AMU v Moskvě. 

V tehdejších letech a ještě dalších třicet let bylo povinným 

rituálem navštívit Leninovo mauzoleum na Rudém náměstí.Tehdy 

tam ležel ještě i Stalin. Dvoukilometrová fronta, kterou jsme 

předběhli, protože cizinci (,,inostranci“) měli vždycky přednost. 

Ale to víte, študáci byli vždycky stejní, tenkrát, jako dnes. A tak 

v tom mauzoleu, zasypanému květy a obklopenému řadami 

ozbrojených a vyleštěných dvoumetrových vojáků, kde se uvnitř 

nesmí mluvit a v tísnivé atmosféře podbarvené temným 

revolučním funébrmaršem se kolem ještě větších a vyleštěnějších 

vojáků a fízlů sunul dvojstup truchlících se najednou z našeho 

hloučku ozval šepot:,,to by kluci čuměli, kdyby věděli, kdo se na 

ně přišel kouknout“….A byl konec.Vyvedli nás a vypadalo to 

málem na Sibiř, ale když jsem vytáh doklady se jménem Karel 

Marx, byl v podstatě klid.V Praze se to odbylo děkanskou důtkou a 

to bylo všechno….

KULTURA
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Nezbytná otázka na závěr: co dál, pane Karle Marxi ?

Pokud udržím štětec a budu vidět, koupím si plátno 

a barvy, budu-li mít svému okolí co sdělit a občas 

i nějaký nápad, tak budu malovat.

Což panu Marxovi upřímně přejeme.

 Text a foto: Stan Marušák

P.S. Jen lituji, že v černobílém tisku jsou jeho obrazy 

těžko reprodukovatelné, upřímně řečeno téměř 

nereprodukovatelné. Tady jsem zcela bezmocný a mohu 

jen odkázat na zmíněnou výstavu, kde můžete vidět jeho 

díla v celém jejich barevném spektru, na subtilních i 

monumentálních plátnech. 

Proměny středočeského venkova III. 

- Kralupsko a Mělnicko

Středočeské muzeum, 22. srpna – 23. listopadu 2008

S odstupem půldruhého roku má opět veřejnost možnost setkat se 

s pracemi Bedřicha Poláka na již  třetí (a závěrečné) výstavě 

z volného cyklu s názvem Proměny středočeského venkova, 

během něhož byly Polákovy místopisné kresby porovnávány se 

současnou realitou zachycenou fotograficky. Letošní výstava 

tematicky navazuje na předchozí, jež byly věnovány Roztokám 

a jejich širšímu okolí (2005) a Kladensku a Slánsku (2007). 

Tentokrát se představuje Kralupsko a Mělnicko a okrajově také 

lokality na pravém břehu Vltavy od pražských Bohnic po 

Kralupy. 

Doc. ing. Bedřich Polák (1909 – 1988) žil v Roztokách a díky své 

profesi geodeta, později vysokoškolského pedagoga, se dostával 

do terénu. V rozmezí od 50. do 80. let 20. století při svých cestách 

v severní a severozápadní části středních Čech (nebo na základě 

vlastních fotografií) kresebně zachycoval stavby, které 

považoval za zajímavé. Ze souboru téměř 200 kreseb 

uchovávaných ve sbírkovém fondu muzea je patrné, že ho 

oslovovaly spíš drobnější objekty lidové a sakrální architektury, 

půvabně zasazené v krajině či dotvářející urbánní celky. Poněkud 

na okraji jeho zájmu stály stavby oficiálního charakteru nebo 

přírodní útvary. K pozoruhodnostem sledovaného regionu patří 

mimo jiné mohutné dřevěné zvonice stojící vedle kostelů 

(Nabdín, Vepřek, Hostín, Libiš), roubená architektura 

Kokořínska (Nosálov, Medonosy, Jestřebice), bohaté zděné 

statky (Černuc, Praha-Bohnice) nebo kamenný most s barokními 

plastikami (Sazená).

Přestože nebyl B. Polák školeným výtvarníkem, ale exaktně 

vzdělaným člověkem se vztahem k historii (intenzivně se zabýval 

historickými slunečními hodinami, v této oblasti také 

publikoval), jeho práce nejsou naivistickými kresbami 

idealizujícími skutečnost, naopak představují cenný 

dokumentační materiál. Technikou se jedná o kresby tužkou či 

tuší, zpravidla kolorované akvarelem nebo lavírované. 

Autoři výstavy (etnografka Ivana Kubečková a fotograf Aleš 

Hůlka) se vydali po stopách B. Poláka se záměrem zjistit, jak 

vypadají zachycené objekty s odstupem minimálně čtvrt století. 

Většina z nich tvoří významnou dominantu místa, některé však 

bylo obtížné nalézt (nebo vyfotografovat ze stejného úhlu) 

a několik drobnějších dokonce zcela zmizelo. Soubor čtyř desítek 

kreseb spolu se srovnávacími fotografiemi, vybavený stručnými 

stavebně-historickými charakteristikami, bude vydán ve formě 

katalogu na CD.

Ivana Kubečková

Zvonice u kostela Narození Panny Marie v obci Vepřek (cca 5 km severně od Kralup) v kresbě (1981) a na fotografii (2004) 

KULTURA
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Lože pro princeznu, Bojínek, Sedící 

chrtíci aneb jak ožil park 

V roztockém muzeu se již třetí léto představují v parku sochy 

renomovaných i začínajících sochařů – keramiků. Letos se tu 

sešlo 24 autorů, o kterých jsme psali v minulém čísle Odrazu. 

Výsledky jejich práce se přestěhovaly z  bechyňského parku, kde 

se konalo 13. ročníků Letní plastiky. Tato prestižní a zároveň 

lidsky milá výstava je o to cennější, že je instalována volně 

v parku mezi vzácnými dřevinami a na trávníku, kde můžete 

plastiky obdivovat, sednout si do stínu stromů a popíjet 

vynikající kávu ze zdejší Kafírny. K tomu Vám muzeum nabízí 

výstavy Merkur – ze sbírky Jiřího Mládka, Fimfárum - loutky, 

dekorace, animace, film, Zdenka Braunerová aneb (ne)obyčejný 

život malířky na přelomu století a ateliér Zdenky Braunerové. 

Věřte, každý si tu najde to své…

Přejeme Vám pěkné léto a těšíme se na Vaši návštěvu.

Táňa Pekárková
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Stavíme Merkur s Jiřím Mládkem

Srdečně Vás zveme na setkání se sběratelem Merkuru panem Jiřím 

Mládkem, s kterým jsme uspořádali v muzeu výstavu Fenomén 

Merkur, která potrvá do 21. září.

V sobotu 6. září od 10 a od 14 hodin 

proběhne v muzeu soutěž o nejnápaditější model.

Zúčastnit se mohou všechny děti od 5 do 100 let.

Vítěz obdrží stavebnici Merkur.

Táňa Pekárková
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Opět znamenitý orchestr 

Dvořákova kraje

Po delší době jsme opět měli tu možnost uvítat tento v mnohém 

ojedinělý soubor. A opět-jako vždy- to byl skutečně zážitek. 

Komorní orchestr Dvořákova kraje (KODK) vznikl už na 

podzim r.1967 v Kralupech a už od té doby je jeho uměleckým 

šéfem a dirigentem prof.Václav Mazáček.  ( V. Mazáček byl po 

mnoho let šéfem  skupiny bicích nástrojů slavné České 

filharmonie. Vedle toho vystudoval i dirigování u věhlasného prof. 

Václava Smetáčka, navíc dlouholetého (1942-1972)šéfdirigenta 

Symfonického orchestru hl. města Prahy).

Orchestr dosáhl během jejich společné a mnohaleté spolupráce 

opravdu vynikající interpretační úrovně, kterou přesvědčil 

publikum v Holandsku, Francii, Německu, Rakousku atd. Více 

než 500 koncertů doma i v zahraničí je víc než jasným dokladem 

systematické umělecké práce.

Orchestr je jakými podivným, 

obecně zavedeným českým zvykem 

řazen mezi tzv. neprofesionální 

(dříve amatérský). Toto dělení na 

profesionální a neprofesionální 

soubory, stigmatizuje celou naší 

hudební scénu-jakoby toto paušální a 

mechanické členění automaticky 

dokladovalo  resp.vyjadřovalo jejich 

úroveň. 

Přídomek ,, amatérský“ zněl u nás 

bohužel vždycky pejorativně, a nově 

užívané ,,  neprofesionální“ má 

v podstatě tentýž, lehce hanlivý 

nádech. Na tomto zjednodušujícím a 

matoucím názvosloví se ovšem lvím 

podílem podepsali hlavně čeští 

publicisté, kteří mnohdy těžko 

rozlišují mezi skutečnou hudbou a pouhým odehráním partitury, 

a tak přilepí nálepku  ,, amatérský“, a už nemusí nic poslouchat, jen 

shovívavě pokyvovat hlavou. 

Za dlouhá léta jsem slyšel mnohokrát ,, zvrzat“ koncert nejedno 

renomované,, profesionální“těleso, aniž by si toho páni recenzenti 

nějak zvlášť povšimli….

Ostatně Mozartův orchestr premiérující jeho nesmrtelnou 

Figarovu svatbu a Dona Giovanniho (r.1787) byl také amatérský, 

tak co….

Orchestr Dvořákova kraje je ,, amatérský“ jen dle statutu, nikoli 

dle interpretačních schopností. Úkolem jeho uměleckého šéfa je 

vybrat z nepřeberné škály 

hudební pokladnice ty skladby, 

které ,,dostupně“ převyšují 

současné možnosti tělesa a naučit 

je překonat onen sic pomyslný, 

leč přesto rozeznatelný horizont, 

za kterým už je jen výsostné 

hájemství hudby.

Vlastní koncert (s citem uváděný 

St. Boloňským) nepochybně 

počítal s vyspělým publikem, 

neboť jeho dramaturgie byla 

opravdu neortodoxní-žádná 

posluchačsky vděčná dílka totiž 

nezazněla. 

Už první skladba, uváděná k 100. 

výročí narození jejího autora J. Z. 

Bartoše ,,Svita pro smyčcový 

orchestr“ nezapře dobu svého 

vzniku, rok 1975. Po hymnickém 

začátku cítíme -ať chceme či 

nechceme- v druhé větě (Andante espressivo) onu tíhu času 

přecházející ve scherzu v disonance oné doby až k  závěrečnému 

allegru, jako souboje dvou zcela opačných vidění světa.    
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Druhou skladbou jsme se přenesli o několik století zpět, 

k baroknímu autorovi Janu Nepomukovi J. Nerudovi a jeho 

věhlasnému Koncertu Es dur pro trubku a smyčce. Nevím, zda 

všichni trumpetisté mají tuto skladbu v oblibě, neboť bývá 

povinnou skladbou četných mezinárodních soutěží, na které má 

každý z nich pochopitelně jiné vzpomínky, neboť výsledky soutěží 

jsou mnohdy startovní čarou příští kariéry. To se však Mistra 

Kejmara netýká. Hraje tak suverénně, že pokoušet se o popis 

znamená  vystavit se posměchu, nebo pregnantněji řečeno-nosit 

dříví do lesa. Tohoto exkluzivního sólistu České filharmonie není 

třeba v Evropě představovat. Za zaznamenání však stojí 

mimořádně lyrická a oduševnělá interpretace 2. věty (Largo).  

V třetí části koncertu přišlo překvapení největší. Český posluchač 

se totiž setkává s dílem význačného argentinského skladatele 

a akordeonisty Astora Piazzoly (1921-1992) zatím opravdu jen 

velice zřídka. A je to dílo vskutku originální, ve kterém se mísí 

prvky vážné hudby, pop 

music ,  tanga i  jazzu 

v jakési syntéze zvané 

,,tango nuevo“.  

Už v první skladbě (Tres 

Minutos  noc la Realidad) 

pro smyčcový orchestr 

překvapí i zaujme origi-

nálním a v těchto končinách 

neběžným  rytmickým 

členěním, kladoucím na 

orchestr vskutku vysoké 

nároky. 

To se naplno projevilo ve 

skladbě druhé (Libertango 

pro flétnu,violoncello a 

orchestr), toho času u nás 

snad nejznámější skladbě 

autora.Po úvodním flét-

novém sólu (V.Sedláč-

ková), přes dramatický 

nástup akordeonu (skvělý 

L. Horák), leží celá tíha 

melodicko-harmonické 

nadstavby na violoncellové, 

met ronomicky  přesné  

ostinátní figuře (P. Janek) 

ženoucí celou skladbu 

 s nečekaným zklidňujícím a 

teskným houslovým sólem 

až k závěrečnému očist-

nému  decrescendu… 

Finale pro housle a orchestr 

( Viktor Mazáček) evokuje 

odliv, a svou emotivností 

nás vrací na pomyslný 

mořský  b řeh ,  j akoby  

k závěrečné scéně nesmr-

telného Felliniho filmu Osm 

a půl….

Koncert měl i svou společenskou dimenzi. Zástupci sponzorů

 i argentinské ambasády slavnostně pokřtili nové CD

 orchestru se skladbami A. Piazzoly. Mezi čestnými hosty 

koncertu byla i věhlasná japonská houslová virtuozka Shizuki 

Ishikawa, nyní roztocká občanka. Že by příslib příští 

spolupráce?

KODK hrál v Roztokách poprvé před šestnácti lety. Hrál 

v žalovské i roztocké sokolovně, ve starém kině i - stejně 

jako tentokrát - v Síni Zd. Braunerové. Myslím, že nijak 

nepřeháním tvrzením, že se Roztoky staly jeho druhým domovem-

vždyť třicet dosud odehraných koncertů i nadšené přijetí tohoto 

koncertu je toho jednoznačným dokladem. Brzy nashledanou, 

přátelé.

Ladislav Kantor



I  cesta do Mongolska 

se někdy prostě jen přihodí ... 

V životě mohou nastat situace, které člověka zavanou i do celkem 

neočekávaných končin. Ne vždy je to to, po čem by člověk zrovna 

toužil, ale někdy se to opravdu povede. Tak jako mně, celkem 

náhodou letos na jaře, když spolupracující organizace 

potřebovala doplnit stavy na krátkou misi do Mongolska – 

vlastně jen Ulaanbaataru, ale i tak to v daném okamžiku 

představovalo neuvěřitelnou exotiku. Cesta měla samozřejmě 

konkrétní účel a byla navázána na skutečnost, že do Čech 

z Mongolska putuje relativně velké množství migrantů za prací 

a mnozí z nich končí v docela vážných problémech. Ale o tom teď 

psát nechci, to je na samostatný ne zrovna odlehčený článek.

Když se chcete něco o Mongolsku dozvědět, je nejjednodušší 

zabrousit na internet a projet oficiální turistické stránky, které 

provozuje mongolské Ministerstvo silnic, dopravy a turistiky. Už 

samotný název zaujme, ale stačí letět nad mongolskými horami 

směrem na Ulaanbaatar, aby člověku došlo, co dělají silnice 

v názvu ministerstva – on jich tam totiž na první pohled moc není 

a je zřejmé, že něco tak vzácného zaslouží náležitou péči. Ale 

popořadě.

Ačkoliv je Mongolsko vzdušnou čarou hodně daleko, let 

s mezipřistáním v Moskvě uběhl dobře a vlastně docela rychle – 

z Moskvy je to s Aeroflotem něco přes 5 hodin a musím říct, že let 

Tupolevem 154 byl příjemný a naprosto hladký.  Holé strmé 

kopce kolem Ulaanbaataru nevypadají nijak hrozivě, ale až při 

pohledu na mapu si člověk uvědomí, že je to proto, že samotný 

Ulaanbaatar je relativně vysoko položené město a že všechny ty 

„kopce“ mají snad bez výjimky přes nějakých dva tisíce metrů. 

Letiště pojmenované po Čingischánovi (jako ostatně vše, co stojí 

za pozornost – ať je to nový hotel uprostřed města nebo naprosto 

skvostná vodka, která ničím nepřipomíná naše výčepní lihoviny 

prodávané pod tímto označením) připomíná nádražní halu 

s rozsáhlým parkem letadel a vrtulníků – veteránů, a nebo ještě 

jinak – s rozsáhlým vrakovištěm kolem dokola. Evidentně to 

všechno bylo provozuschopné, ale to člověku došlo až později. 

Silnice z letiště byla lemovaná lidmi, kteří šli po svých do města, 

případně hloučky lidí, kteří v určitých rozestupech čekali patrně 

na autobus. Hromadná doprava v Ulaanbaataru funguje – o tom 

jsme se měli možnost brzy přesvědčit – nicméně zastávky ani 

jízdní řády evidentně nikdo neřeší a upřímně řečeno, systém jsme 

se nesnažili pochopit. Hned za letištěm začínala rozsáhlá oblast 

gerů – jurt, která lemuje Ulaanbaatar kolem dokola. Měli jsme 

možnost jednu část navštívit a zážitek to opravdu byl.

Samotné centrum města je kamenné s docela dobře udržovanými 

silnicemi, s něčím co může připomínat ruské bulváry z dob 

Sovětského svazu, ale ulice se velmi rychle proměňují v udusané 

cesty s neskutečně vysokými obrubníky z volně ložených 

balvanů. Samotné silnice končí jen několik kilometrů za městem 

a pak už pokračují převážně prašné komunikace. 

Slova „prach“ a „písek“ jsou mimochodem klíčová - písek i prach 

je úplně všude, a to hlavně v březnu a dubnu, kdy se ještě nikde nic 

nezelená. Navíc poušť není od města zase tak daleko, a tak kolem 

dokola dominuje hnědá barva. Když procházíte městem, samo 

prostředí se rychle mění a vy plynule přecházíte z relativně 

zachovalých částí do míst, která připomínají Chánov po náletu 

a rychle se ocitáte mezi slumy z jurt a chatrčí. 

V kontrastu s tím vším je hustá automobilová doprava a ulice 

narvané japonskými teréňáky určenými evidentně pro asijský trh:  

offroadový nadšenec-teoretik si zde opravdu přijde na své. 

Většinu typů, které brázdí Ulaanbaatar, ale  na našich ulicích 

vůbec neuvidíte a při obhlédnutí zdejší infrastruktury vám navíc 

rychle dojde, že to co tu jezdí sice musí být na místní poměry 

zatraceně drahé, ale rozhodně to nejsou hi-tech auta narvaná 

elektronikou. Nikde byste je totiž neopravili. Když jsme jeli na 

návštěvu do vzdálenější části jurtovišť, shodou okolností jsme 

míjeli pás „autoopraven“. Byl to neuvěřitelně bizarní pohled 

a hodně mě mrzí, že jsme díky extrémně drncavému povrchu 

silnice nemohla fotit. Silnici lemovaly chatrče, u nich bedny 

a sudy, přes které byly položené fošny, na kterých tahle obrovská 

monstra balancovala. Kolem pobíhali vždy tak dva až tři chlapíci 

s různým ručním vercajkem a montovali a montovali. Tahle síť 

pouličních autoopraven šla podél silnice několik kilometrů.

Jurtoviště kolem Ulaanbaataru jsou čistokrevné slumy z jurt, 

chatrčí, ohrad a hromad odpadků. Každá jurta nebo „soujurtí“ má 

svou ohrazenou lokalitu. Kde berou ty lidi vodu nevím, 

k elektřině se dostanou, pokud přes jejich část vedou sloupy 

elektrického vedení - pak se prostě napíchnou. Navštívili jsme 

jednu rodinu a měli tak možnost nahlédnout do domácnosti. Jurta 
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se dělí na dvě části rozdělené pro domácí a hosty, případně pro 

ženy a muže (v naší rodině byla ale jen matka s dcerami). 

Všechno, co v jurtě najdete, je kolem stěn a uprostřed je stolek se 

sezením a topeniště / kamínka. Tahle rodina měla i elektřinu 

(bezpečák by ovšem „ukotvení“ pojistek pod kupolí jurty, 

zavěšené na dřevném ramínku opravdu nevydejchal). Venku byl 

ještě přístěnek – patrně záchod. Plocha jurty zabírá pár metrů, 

podlaha i konstrukce je dřevěná, kvalitnější jurta má povrch 

z více vrstev a je trochu zapuštěná do země, přičemž z jedné 

strany je příkop na odvedení vody. Kolem je jakýsi prašný dvorek 

obehnaný dřevěným hrazením a pak další jurty, případně uličky 

s odpadky. 

Když se člověk rozhlédne po té skoro až nekonečné ploše, 

nechápe dost věcí: mimo jiné třeba to, jak se do jurtovišť 

dostávají v noci a jak své příbytky vůbec mohou najít, protože 

veřejné osvětlení samozřejmě neexistuje.

V Mongolsku existuje řada organizací, která se snaží obyvatelům 

jurtovišť pomáhat a existují i plány na jakousi revitalizaci 

a rozvoj, ale je to běh na hodně dlouhou trať. V těchto oblastech 

žijí lidé, kteří do Ulaanbaataru přicházejí za prací z venkova. 

Ostatně – takhle vznikají slumy všude v rozvojových oblastech. 

Mongolsko je snad nejchudší zemí regionu a je to vidět na 

každém kroku – ale všechno má své ale. I když popis může 

navozovat chmurné představy, opak je pravdou.

Mongolové jsou neuvěřitelně přátelští a příjemní lidé. Ve 

formálním kontaktu si velmi potrpí na určité rituály a značnou 

obřadnost, ale pokud vás vezmou jako parťáky, jsou otevření a je 

s nimi vyloženě psina. Vlastně mě překvapilo, že po určité době 

nevnímáte rozdíly a netrpíte komunikačními bariérami. 

V centru Ulaanbaataru může mít člověk pocit, že bude postrádat 

komfort evropského hlavního města. Ani omylem: když se 

zorientujete, zjistíte, že najdete všechno, co potřebujete, i když 

někdy v neočekávané lokalitě. Objevili jsme pizzerii s naprosto 

skvostnou kuchyní, v patře lehce polorozpadlého domě na okraji 

města pak kavárničku s wifinou, kde měli hrozně dobré dortíky 

a výběr kafí a pozor – personál mluvil plynulou angličtinou. 

Obchody mohou vypadat bizarně, ale i v obchoďáku á la GUM ve 

finále dostanete všechno, co potřebujete. Regály se samozřejmě 

neprohýbají, ale zato v nich najdete od všeho něco, včetně slavné 

vody značky Bonaqua. Když se podíváte na stránky Ministerstva 

silnic, dopravy a turistiky, zjistíte, že to město je hodně rozmanité 

nejen vizuálně, ale i co do nabídky služeb, nemocnic, školek, 

kulturních zařízení – ať už jakkoliv malých nebo nenápadných. 

Zážitkem je přecházení silnic. Dopravní předpisy patrně existují, 

ale nikdo je neřeší. Takže auta jedoucí protisměrem jsou celkem 

standard, auta vyhřezlá na chodník (když si svůj směr jízdy 

neobhájí) také, ale zvyknete si. Důležité je přecházet silnice na 

etapy a udržovat s řidiči oční kontakt – pak jste v klidu a přežijete. 

Když jsme se takhle prodírali do zmíněné pizzerie přes ulici, 

chlápek na schodek na nás gestikuloval zdviženým palcem 

a pokřikem charašó – na turisty jsme si evidentně vedli hodně 

dobře.

Ačkoliv je Mongolsko zemí nomádů, neměli bychom mít pocit, 

že něco jako architektonické památky zde neexistuje. 

V Ulaanbaataru je jich hned několik, ale my měli bohužel 

možnost navštívit jen jednu z nich – buddhistický klášter 

Gandan, největší svého druhu v Mongolsku. I když to zní 

neuvěřitelně, žije v něm kolem 400 mnichů a součástí kláštera je i 
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Mongolská buddhistická universita. V této souvislosti je dobré 

zmínit, že k lámaistickému buddhismu tibetského typu se hlásí 

zhruba 95% obyvatelstva. Většina buddhistických klášterů byla 

v průběhu komunistického režimu zničena, ale řada z nich je 

v současnosti obnovena a v samotném Ulaanbaataru je několik 

živých klášterů a mnichy potkáváte celkem běžně v ulicích. 

Klášter Gandan byl postaven začátkem 19. století a kromě toho, 

že to je opravdu nádherný areál, tak v hlavní budově najdete 23 

metrů vysokou pozlacenou sochu Buddhy osázenou drahokamy. 

Jak jsem v úvodu článku letmo zmínila, cesta byla pracovní, a tak 

opravdu nebyla šance se po městě pohybovat jako pravý turista. 

I tak nám mongolské kolegyně připravily ještě jedno milé 

překvapení, a to když nás vyvezly za město nějaké dvě hodiny 

jízdy hlouběji do hor národního parku Bogd Khan, kde na úpatí 

posvátné hory Bogd Khan leží zříceniny rozsáhlého kláštera 

Manzushir, který byl postaven v roce 1733, zahrnoval 21 chrámů 

a hromadu dalších budov a pousteven ve stěně hory a žilo v něm 

až 350 mnichů. Kousek pod klášterem je jurtový areál pro 

piknikáře, kde jsme se na večer usadili a zažili piknik 

pomongolsku – nic pro vegetariány a abstinenty, ale upřímně 

řečeno – za absolvování to určitě stálo. Kousek vedle v přístavku 

se opíjela skupina korejských dělníků, k tomu jim hrála 

a tancovala mongolská skupina písní a tanců – něco jako stag 

party, ale v rustikálním prostředí. Venku byla tma jak v ranci, 

poletoval sníh, zima, kolem se potloukali psi a nikde ani světýlko. 

Prostě exotika svého druhu. Když jsme jeli zpět na Ulaanbaatar, 

tak sem tam v pustině něco blikalo, a to už jsme věděli, že tam 

někde jsme přes den viděli jurtu nebo skupinku jurt, jinak nic.

Co se samotného Mongolska týče – je to obrovská země (1,565 
2mil. km  oproti ČR s pouhými 79 tis. km ) s minimálním 

osídlením (19. největší na světě, ovšem jen s necelými 3 miliony 

obyvatel, z toho třetina žije právě v Ulaanbaataru), s minimální 

infrastrukturou a s množstvím míst, které by člověk někdy rád 

v životě navštívil. Ať už by se jednalo o původní hlavní město 

Mongolska Karakorum, poušť Gobi, rozsáhlé hory, a to 

nezmiňuji případnou výpravu za Olgoj Chorchojem a kostrami 

dinosaurů). V každém případě je to země, které láká i individuální 

dobrodruhy (ostatně jeden evropský batůžkář s námi na 

Čingisově letišti vystupoval z letadla), rybáře (! – což je při 

minimiální vodní ploše docela překvapivé) a Čechů sem tradičně 

2

jezdí také dost. Češi jsou mimochodem tradičně velmi dobře 

přijímáni: koneckonců nějakých 20.000 Mongolů v Česku 

studovalo, a tak tu můžete slyšet z úst Mongolů i češtinu nebo 

slovenštinu na velmi dobré úrovni. Co mi akorát není úplně jasné, 

je způsob dopravy po Mongolsku. Jsou zde dvě železniční 

magistrály (transsibiřská a transmongolská), letecká doprava no 

a potom řídká „silniční“ síť v souhrnné délce nějakých 49.000 

km, ale ta zahrnuje hlavně stezky – silnice s pevným povrchem, 

případně asfaltované dosahují souhrnné délky nějakých 1.700 

km. No a pak je tu ještě otázka existence benzinových pump. 

Ačkoliv jsou silnice Ulaanbaataru narvané teréňáky, v horách 

jsme potkali jen vojenský konvoj a něco málo osobních aut (tedy 

konkrétně 3).

Co dodat. Hned po přistání na letišti mě tahle země opravdu vzala. 

Když jsme po pěti hektických dnech odlétali, bylo mi jasné, že je 

to země, kam bych se nejen ráda vracela, ale kde by mi nevadilo 

pobývat i podstatně delší dobu. V Ulaanbaataru je člověk hned 

doma (svým duchem je až punkové) a mimo město vás zcela 

pohltí ten obrovský volný prostor. Upřímně řečeno, nechápu, jak 

se Mongolové dokáží adaptovat na města našeho typu, ale je 

vlastně fakt, že klíčovou schopností nomádů musí být právě 

schopnost adaptovat se na jakékoliv prostředí.

 Až v Mongolsku člověk pocítí k těmto lidem opravdový obdiv a 

respekt, a to z mnoha důvodů. Tím hlavním je určitě i skutečnost, 

že tak málo lidí dokázalo obhájit a udržet tak obrovský kus země. 

 (text a foto: Jana Chržová) 
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DirtJump – Roztocký pohár 2008

Autorizovaný servis a prodejce kol Cyklo Adam, značka 

HorseFeathers a město Roztoky vás zvou na první ročník závodu 

DirtJump – Roztocký pohár 2008, který proběhne v sobotu 

26.7.2008. Závod bude opět dělen na dvě kategorie, a to MTB 

a BMX. Dirtová dráha, která je lokalizována na břehu Vltavy 

u přívozu do Klecan, si za dobu svého provozu získala pověst 

jedné z nejlepších drah, a to nejen díky své monstrózní lajně 

velkých skoků, a tak se díky její popularitě tyto závody stávají 

největšími v celém středočeském kraji. Abychom však dráhu pro 

letošní závody ještě více zatraktivnili, rozhodli jsme se ji 

přestavět, a vytvořit tak unikátní dirtpark kde si na své přijdou 

příznivci jak MTB, tak BMX. Výsledkem je nová lajna velkých 

skoků se dvěma různými nájezdy a širokými dopady, 

kde se skoky pohybují ve 

velikostech od 3m do 5,8m, 

s wallride na konci řady. 

Celý závod bude doplněn 

o doprovodný program 

v podobě otevřené dílny 

Cyklo Adam, kde si každý 

návš těvník bude moci  

prohlédnout či vyzkoušet 

vybrané typy kol. Akci bude 

m o d e r o v a t  z k u š e n ý  

moderátor Navy, kterého 

můžete vídat i na jiných 

předních závodech. Celý 

z á v o d  b u d e  d o p l n ě n  

o doprovodný program 

v podobě partnerských 

workshopů a živé muziky. 

V areálu se budete moci 

občerstvi t t řemi druhy 

točeného piva, točenou 

l i m o n á d o u ,  d o b r o t a m i  

z lávového grilu či nějakým 

m í c h a n ý m n á p o j e m u  

RedBull fresh baru. Lákavé 

jsou také ceny pro vítěze, ke 

kterým patří originální 

pohár, oblečení od značky 

HorseFeathers a dárky od 

partnerů závodu. Registrace 

jezdců probíhá pomocí online formuláře na adrese 

www.roztockypohar.cz, kde také naleznete další informace 

týkající se závodů, fotoreporty a videa z loňského ročníku. 

V případě deštivého počasí se akce přesouvá na následující den 

27.7.2008. Od 11:00 hodin bude probíhat doregistrace a trénink 

jezdců. Od cca 15:00 začne vlastní závod, který se pojede podle 

kategorií a na několik kol. Jízdy bude opět hodnotit odborná 

porota. Po skončení závodu proběhne na místě koncert punk-

rockové kapely Hustler State, a od 21:00 v Baru Tropic 

afterpárty, kde se budou promítat fotografie ze závodu. Vstup na 

akci bude zdarma. Přijďte tedy s námi k Vltavě strávit příjemné 

odpoledne plné adrenalinu!

Jan Kolář
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Fotbalové jaro 2008

 Fotbalová sezóna 2007/2008 je již minulostí. Roztocký fotbal 

může mít z letošní sezóny smíšené pocity. Výkladní skříň našeho 

fotbalu – mužstvo dospělých, po tučnějších letech, kdy do 

posledních kol atakovalo postupové příčky, letošní ročník 

nezvládlo na očekávané úrovni. Celkově sedmé místo se nedá 

hodnotit jinak, než jako zklamání. A nebýt střeleckého čaroděje 

Martina Čížka, který nastřílel více než polovinu všech branek 

týmu v sezóně, mohlo být ještě hůř. Bohužel to vypadá, že ani 

v následujícím ročníku to nebude o moc lepší. Uvidíme jak se 

podaří dát dohromady hráčský kádr, který na jaře působil poměrně 

zdecimovaně, a jak se  podaří vyřešit otázku trenéra. 

Z tohoto pohledu nás musí hřát u srdce výsledky našich 

mládežnických mužstev. Dorostenci, kteří na jaře odehráli 

minimum utkání v plném počtu hráčů, dokázali přes tento 

handicap vybojovat druhé místo. A co víc, někteří z nich se 

dokázali natrvalo zabydlet i v kádru „Áčka“. 

 Žáci, jako nováček okresního přeboru, příjemně překvapili nejen 

umístěním – druhé místo, ale po většinu soutěže i předváděnou 

hrou. A přestože do jarních odvet museli nastupovat bez svého 

lídra Kuby Kapitána hostujícího v Dukle Praha, dokázali se s tímto 

oslabením poprat a vybojovat krásnou druhou příčku. Nabídku na 

postup do krajské soutěže jsme po odmítnutí vítěze přeboru byli 

nuceni také odmítnout, takže v kraji bude náš okres reprezentovat 

až třetí mužstvo z Mníšku.  

Na medailové posty přípravky jsme si za léta jejího působení již 

navykli, takže její letošní stříbrná příčka není až takovým 

překvapením. Přesto bychom chtěli stabilitu výsledků mužstva 

vedeného Davidem Juráčkem ocenit a vyzdvihnout práci všech 

lidí kolem našich nejmenších fotbalistů. 

Muži / III.třída - skupina B

24.kolo (7.6.2008)

SK ROZTOKY   -  RUDNÁ                                   3: 4     ( 1: 2)

Branky Roztok: Čížek Martin 3x

25.kolo (14.6.2008) 

SOKOL  DOBROVÍZ   -  SK ROZTOKY            7: 2    ( 4: 0)

Branky Roztok: Čížek Martin, Konečný Jaroslav

26.kolo (21.6.2008)

SK ROZTOKY  -  FK DOBŘÍČ                             4: 2    ( 1: 0)

Branky Roztok:  Čížek Martin 2x, Drbal Radek, Král Václav

Konečná tabulka ročníku 2007/2008

Nejlepší střelec Roztok v sezóně : Čížek Martin - 31 branek

Dorost / okresní soutěž - skupina C

22.kolo (7.6.2008)

SOKOL ČERVENÝ ÚJEZD  -  SK ROZTOKY   1: 5   ( 0 :3)

Branky Roztok:  Boroš Benedikt 3x, Koráb Martin 2x

23.kolo (14.6.2008)

SK ROZTOKY  - SOKOL  HOLUBICE               3: 3   ( 1: 1)

Branky Roztok:  Novotný Jan 2x, Vidim Lukáš

24.kolo (22.6.2008)

AFK LIBČICE  -  SK ROZTOKY                         4: 5   ( 3: 1)

Branky Roztok:  Koráb Martin 2x, Kapitán Jakub 2x, vlastní

Konečná tabulka ročníku 2007/2008

Nejlepší střelec Roztok v sezóně: Boroš Benedikt - 16 branek,

Koráb Martin - 16 branek

Žáci / okresní přebor 

19.kolo (1.6.2008)

SK ROZTOKY  - FK LETY                                 2: 2     ( 1: 1)

Branky Roztok:  Kotai Zdeněk 2x  

20.kolo (8.6.2008)

SOKOL ZVOLE  –  SK ROZTOKY                      2: 5   ( 1: 2)

Branky Roztok: Hošek Jaroslav 3x, Kotai Zdeněk, Hodan 

Richard 

21.kolo (15.6.2008)

SK ROZTOKY  -  SOKOL HOSTIVICE              1: 1   ( 0: 0)     

Branka Roztok:  Pelu Tomáš 

22.kolo (22.6.2008)

SK VRANÉ NAD VLTAVOU - SK ROZTOKY   0: 4    ( 0: 2)

Branky:  Pelu Tomáš 2x,  Kotai Zdeněk, Hodan Richard  

Konečná tabulka ročníku 2007/2008

Nejlepší střelec Roztok v sezóně: Kotai Zdeněk - 23 branek

Přípravka /okresní přebor - skupina B

13.kolo (3.5.2008)

SK ČERNOŠICE  –  SK ROZTOKY                     2: 2   ( 2: 0)

Branky Roztok: Juráček Tomáš, Brodský Filip 
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14.kolo (11.5.2008)

SK ROZTOKY   -   SOKOL  ČERVENÝ ÚJEZD                 

11: 1   ( 4: 1)

Branky Roztok: Brodský Filip 2x, Juráček Tomáš 2x, Šťastný 

Michal 2x, Vondra Filip 2x, Žáček Josef 2x, Bell Lukas

15.kolo (17.5.2008)

SLAVOJ  ŘEVNICE  –  SK ROZTOKY               1: 4    ( 1: 3)

Branky Roztok: Juráček Tomáš 2x, Šťastný Michal 2x

16.kolo (25.5.2008)

SK ROZTOKY    -  FK  LETY                               0: 2    ( 0: 1)

17.kolo (31.5.2008)

SOKOL  VONOKLASY  -  SK ROZTOKY         0: 12   ( 0: 6)

Branky Roztok: Vondra Filip 4x, Šťastný Michal 2x, Bell 

Lukas, Brodský Filip, Čermák David, Fáměra Martin, Juráček 

Tomáš, Novotný Matěj

Konečná tabulka ročníku 2007/2008

Nejlepší střelec Roztok v sezóně: Šťastný Michal - 18 branek

Povolný Jiří    -  18 branek

Vondra Filip   -   18 branek

Roztocká dokopná – 4.ročník

Ve fotbalovém kalendáři roztockého fotbalu se již tradičně 

zabydlela tzv. Roztocká dokopná. Letošní čtvrtý ročník se i díky 

pěknému počasí opět vydařil a všichni zůčastnění, ať už vítězové 

či poražení, se dobře bavili.  Fotbalový turnaj opět zpestřil vložený 

zápas našich nejmladších talentů, kteří svým výkonem popřáli do 

nemocnice svému trenérovi Václavu Kapitánovi brzké uzdravení. 

Doufejme, že i přes klesající účast přihlášených sportovců se za 

rok potkáme znovu.

Výsledky

Soutěž žen: 1. Čížková Šárka

                   2. Jurčičková Michaela

                   3. Šulcová-Seidlová Olga

Fotbalový turnaj:1. Husákovy děti   12 bodů

                            2. Alkoholici            9 bodů

                            3. Opozdilci             6 bodů

                            4. Stará garda           3 body

                            5. Šturmovi              0 bodů

Nejlepší střelec turnaje: Boroš Benedikt  6 branek

Poděkování

Vedení klubu SK Roztoky by rádo poděkovalo všem, kteří se 

podíleli na renovaci střídaček na roztockém stadiónu. Díky jejich 

práci, zápalu a nelhostejnosti  máme po dlouhé době lavičky pro 

náhradníky, za které se nemusíme stydět. Děkujeme.

Přání

Před závěrečným víkendem letošních fotbalových soutěží, 

zazlobilo srdíčko našeho dlouholetého činovníka a trenéra pana 

Václava Kapitána, který musel být hospitalizován na JIP oddělení 

v Praze-Motole.  Za všechny členy a příznivce klubu bychom mu 

rádi popřáli brzké uzdravení. Věříme, že ho již na počátku nové 

sezóny přivítáme mezi námi, minimálně jako věrného fanouška 

roztocké kopané.  Hodně zdraví, Vašku.

Fotbalový klub SK Roztoky

hledá pro nadcházející sezónu

TRENÉRY  a  HRÁČE

pro mužstvo dospělých i dorostu

V případě zájmu kontaktujte p. Šulce-Seidla  602 395 014  

či p. Rambouska 602 579 886

Přebor župy předškoláků v atletice

V sobotu 7. června se konal přebor župy předškoláci v atletice 

a míčovém trojboji v Černošicích. Roztoky reprezentovalo 

11 „závodníků“: ALŽBĚTA SPURNÁ, MAREK TOBIÁŠ, 

ANDREJ TOBIÁŠ, DANIEL SASKA, TOMÁŠ NOVOTNÝ, 

ONDŘEJ PAPOUŠEK, ANTONÍN SKRUŽNÝ a z mladších dětí 

JAN OLEJNÍK, TOMÁŠ OLEJNÍK, ŠIMON DVOŘÁČEK 

A MIKOLÁŠ SPURNÝ.

Hned na nádraží všichni dostali balené nápoje od sponzora a na 

výsledcích se to projevilo.

Umístění v jednotlivých disciplínách ATLETIKY dětí nar. v roce 

2002:

Běh na 40 m:

Tomáš Novotný 1.-2. místo (8,32 s)

Daniel Saska 1.-2. místo (8,32 s)

Andrej Tobiáš 4. místo (8,60 s)

Hod tenisovým míčkem:

Marek Tobiáš 1. místo (16,30 m)

Andrej Tobiáš 3. místo (12,66 m)

Daniel Saska 5. místo (11,32 

Skok daleký z místa:

Andrej Tobiáš 1. místo (1,42 m)

Ondřej Papoušek 9. místo (1,24 m)

Tomáš Novotný 12. místo (1,21 

V CELKOVÉM UMÍSTĚNÍ V ATLETICE jsme dopadli takto:

1. místo MAREK TOBIÁŠ

2. místo ANDREJ TOBIÁŠ
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5. místo TOMÁŠ NOVOTNÝ

Umístění v jednotlivých disciplínách MÍČOVÉHO TROJBOJE 

dětí nar. v roce 2002:

Děti měli u každé disciplíny 10 hodů/kopů.   

CELKOVÉ POŘADÍ

Tomáš Novotný           1.-2. místo

Alžběta Spurná          11.-16. místo

Andrej Tobiáš              11.-16. místo

Umístění v jednotlivých disciplínách ATLETIKY dětí nar. v roce 

2003 a mladších:

Běh na 40 m:

Šimon Dvořáček 17.-34. místo (11,22 s)

Jan Olejník 17.-34. místo (11,70 s)

Tomáš Olejník 17.-34. místo (20 s)        

Hod tenisovým míčkem:

Šimon Dvořáček 11. místo (6,11 m)

Jan Olejník 16. místo (5,40 m)

Tomáš Olejník 32. místo (1,5 m) 

Skok daleký z místa:

Šimon Dvořáček 9. místo (1,03 m)

Jan Olejník 3. místo (1,08 m)

V CELKOVÉM UMÍSTĚNÍ V ATLETICE jsme dopadli takto:

8. místo ŠIMON DVOŘÁČEK

9. místo JAN OLEJNÍK

34. místo TOMÁŠ OLEJNÍK

Umístění v jednotlivých disciplínách MÍČOVÉHO TROJBOJE 

dětí nar. v roce 2003 a mladších:

Děti měli u každé disciplíny 10 hodů/kopů.  

CELKOVÉ POŘADÍ

Jan Olejník                 2.-3. místo

Šimon Dvořáče          22.-23. místo

Tomáš Olejník           26.-31. místo

Všichni naši závodníci dostali od TJ Sokol Roztoky diplom za 

reprezentaci jednoty, perníkovou medaili, marcipánovou panenku  

a hračku s cukrovinkou. A ti čtyři nejlepší i opravdové medaile 

s opravdovými diplomy.

Všem závodníkům děkuji za úžasné výkony, jejich sourozencům 

a rodičům za prima fandění a příjemně strávený den. Přeji vám 

hezké prázdniny.

Martina Sasková

cvičitelka  TJ Sokol Roztoky

Úspěchy roztockých atletů 

na přeborech ČR ČOS

V neděli 18.5.2008 měli startovat atleti TJ Sokol Roztoky 

současně na dvou místech. V 2. kole krajského přeboru mužů 

v Houšťce u Staré Boleslavi a zároveň i na republikových 

přeborech ČOS v Nové Pace. Po poradě došlo k rozdělení závodní-

ků tak, že na přebory ČOS byla poslána silnější část družstva.

Zatímco ve St. Boleslavi byly závody pro silný liják zrušeny, 

v Nové Pace na velmi pěkném stadionu, ale nepříliš velké účasti 

a rovněž silného lijáku se závodilo. Za velice těžkých podmínek se 

závodníkům Sokol Roztoky podařily získat 3 medaile.

Zdeněk Pudil 2. místo v hodu kladivem

3. místo ve vrhu koulí

Jiří Žemlička 3. místo v běhu na 200m

Další umístění: 4. místo 

Lukáš Vokoun 100m

Pavel Rus vrh koulí

Zdeněk Pudil hod diskem

Pro naši štafetu 4x100m se nenašel soupeř (všichni vzdali).

Závody lze hodnotit jako velice úspěšné.

J. Prokeš

Ahoj – zdravíme všechny čtenáře 

Odrazu!!!

Jmenujeme se Trosky Roztoky a reprezentujeme druhým rokem 

naše město v české šipkové lize.

Minulý rok se nám celkem dařilo, tak se Vám chceme trochu 

představit.

Nápad založit v Roztokách šipkové družstvo je starý už asi deset let 

ještě z doby kdy jsme se tomuto sportu začali věnovat. Akorát 

tenkrát byl problém s nalezením  vhodného místa a tak jsme se 

rozutekli do různých Pražských družstev. Ale každý z nás doufal, že 

se jednou dáme dohromady právě v Roztokách a začneme hrát 

spolu.

No a před rokem se nám  to konečně povedlo. Hrací místo jsme 

sehnali v Restauraci Na Růžku jehož majitel je i členem našeho 

družstva.

Jakožto nově vzniklé družstvo jsme museli nastoupit do nejnižší 
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OHLASY, SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Soukromá inzerce
Hledáme odpolední recepční na částečný pracovní úvazek 

od září 2008. Volejte na 739 034 000 nebo 739 035 000.

--------------

Hledáme paní na úklid RD v Roztokách. 1x týdně 4-5 hodin. 

Volejte 604 105 231.

--------------

Hledám od srpna/září 2008 pronájem ve starším rod. domku, 

min. 2+1. Pomohu se zahradou či domácností. Do 10.000,- Kč. 

Tel.: 723 278 061.

--------------

Holandská rodina z Roztok - Solníky hledá paní na úklid 

(1-2x týdně), která by občas i uvařila. Tel.: 777 747 358.

--------------

Koupím byt v osobním vlastnictví v Roztokách. 

Tel.: 605 106 350.

Koupím domek nebo pozemek v Roztokách, Žalově a okolí.

Telefonujte na: 736 674 553.

--------------

Koupím ihned stavební pozemek v Roztokách, Žalově a okolí. 

Tel.: 603 705 944.

--------------

Koupím rodinný dům se zahradou v Roztokách. 

Tel.: 603 579 048.

--------------

Koupím starý rodinný domek se zahrádkou v Roztokách či 
2Žalově nebo vyměním za byt 2+1 (64 m ) v Praze Vršovicích. 

Tel.: 723 278 061.

--------------

Společenská kronika

Poděkování p.starostce a MÚ za blahopřání k narozeninám , 

výročím sňatku atd. zaslali:

Barešová Marie,Bayerová Věra, Lašek Josef, Márová Zdena, 

Pařízková Milena, Schůtová Blanka, Silná Jaroslava, Štauber 

Lubomír Ing.,Zima Jindřich MUDr.

--------------

Poděkování

Děkuji všem, kteří projevili soustrast 

a doprovodili na poslední cestě moji 

drahou manželku a babičku, paní Dagmar 

Jabulkovou.

manžel  a  Zoulovi

         -------------

Děkujeme všem známým a přátelům za četná blahopřání a 

květinové dary k 30. výročí našeho sňatku.

Helena a Josef Čížkovi

Děkujeme všem kamarádům a kamarádkám, kteří si 

udělali dne 20. 6. čas a přišli do Únětic na poslední 

rozloučení s naším synem, svým přítelem Josefem 

Novákem, který tragicky zesnul ve věku 24 let.

Rodiče: Ruda a Věrka a všichni jeho sourozenci

OSLAVA DNE DĚTÍ V MŠ 

SPĚŠNÉHO

Snad to nebude v současné situaci kritického nedostatku míst 

v mateřských školách znít jako nemístná provokace, ale … „Tuto 

školku doporučuje 9 z 10 dětí, které ji navštěvují“…alespoň soudě 

podle oslavy Dne dětí, která proběhla odpoledne 29. 5. na zahradě 

školky za účasti dětí, hojnosti jejich sourozenců, rodičů i prarodičů 

a dokonce jistého počtu bývalých „absolventů“ a jejich rodičů.

Ačkoli určena hlavně dětem, troufám si tvrdit, že si ji v míře 

nebývalé užili všichni. Velký dík za to patří všem – paním 

učitelkám, školnici i kuchařce, rodičům, kteří na ni přispěli dle 

svých možností finančně i tím, že přiložili osobně ruku k dílu – ale 

největší dík patří agilní paní ředitelce Janě Smržové, která většinu 

„atrakcí“ pro děti i dospěláky vymyslela, obstarala a na místě při 

akci samé i osobně řídila a organizovala a to vše ve velké pohodě, 

přátelské atmosféře a s nemizejícím úsměvem na tváři.

… pro děti od rána už tradiční skákací hrad, vypouštění balónků 

plněných heliem, „rochnění se“ po kolena v moři speciální pěny 

(pro škarohlídy – ekologicky i dermatologicky nezávadné), soutěže 

se sladkými odměnami i pro prohrávající, úžasně bohatá tombola 

s opravdu hodnotnými dárky, kde se na každého školáčka dostalo, 

zmrzlina a ledová tříšť (díky cukrárně Růžový slon)

… pro rodiče sklenka endorfinů prostřednictvím písniček a tanečků 

předvedených dětmi samotnými (ach, jak jsou právě ty naše 

šikovné a úžasné…:o)), výborné domácí buchty a koláče od 

šikovných maminek a klobáska grilovaná osobně manželem paní 

ředitelky

… po rozloučení unavených a šťastných rodičů „ Noc 

s Večerníčkem“ pro odvážné školáčky rozhodnuté zůstat ve školce 

i přes noc, hledání Večerníkových pohádkových postav a následně 

pokladu

… každoroční „malba“ na chodník a silnici a rozsvěcení lampionů 

na školní zahradě

… a pro všechny počasí jako na objednávku navrch k tomu všemu

Na závěr si dovolím parafrázovat klasika – „zážitek nemusí být 

dobrý, hlavně že je silný“ – no a tento byl obojí.

za rodiče

Petra Bohdanecká a Sabina Kubrová

ligy – divize, kterou jsme nakonec zvládli na výbornou 

V konkurenci 14-ti družstev jsme se umístili na 1. místě s náskokem 

dvou bodů na naše pronásledovatele. Tím jsme si zajistili postup do 

vyšší ligy, takže od září začneme bojovat ve 3. lize.

A kdo vlastně jsme??? - Pažout – kapitán

- Bambejs

- Kuzma – menší sponzor 

- Líza 

- Štolbička

- Tošnárek 

- a jediná žena Míša 

Někdy příště nás a naše výsledky představíme podrobněji.

Držte nám palce!!! 

Šipkám zdar

Trosky Roztoky 
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SOUKROMÁ INZERCE

Koupím stavební pozemek v Roztokách, Žalově a okolí. 

Tel.: 220 910 173.

--------------

Letní angličtina pro malé i velké školáky, tel.: 604 914 799.

--------------

ODDÍL STOLNÍHO TENISU ROZTOKY HLEDÁ HRÁČE SE 

ZKUŠENOSTMI Z KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ. INFORMACE 

NA 737 272 862.

--------------

Prodám 2x křeslo – ušák. I jednotlivě. Zachovalé. 300,- Kč/kus. 

Tel.: 728 012 708.

--------------

Prodám brusle CIRCLE vel. 45 online za 1.500,- Kč a skládací 

kolo ESKA s přehazovačkou, nové pneu za 1.000,- Kč. 

Tel.: 737 169 031.

--------------

Prodám byt 3+1 v Libčicích nad Vltavou, po rekonstrukci, plast. 

okna, kuch. linka s vest. spotřebiči, vest. skříně. Cena: 

2,100.000,- Kč. Tel.: 605 365 696.

--------------

Pronajmu 1+kk v podkroví rodinného domu v Roztokách, 

zařízený, samostatný vchod. Cena 9000,-/měs.

 Tel.: 728 08 13 02

--------------

Prodám byt 3+kk 65m² OV s předzahrádkou 23m² a veškerým 

vybavením. V uzavřeném komplexu Na Ostrohu, ulice 

Jungmannova (novostavba z roku 2002).  Tel.: 606 348 867.

--------------

Prodám dětskou tříkolku se zadním vodícím madlem (od 3 do 

5 let). Pův. cena  4.000,- Kč, nyní 1.800,- Kč. Tel.: 603 214 840.

--------------

Prodám kompletní selskou jizbu. Vhodné i na chatu – chalupu. 

Nutno vidět. Tel.: 728 012 708.

--------------

Prodám obytný přívěs domácí výroby, lehký, v dobrém stavu. 

Garážovaný na Vysočině. Cena dohodou. Dále prodám dětské 

zelené horské kolo (pro věk 8-12 let). Cena 1.000,-Kč. 

Tel.: 602 616 111.

--------------

Prodám rodinný domek 3+kk s malou zahradou, celková plocha 
2214 m . Po celkové rekonstrukci v Žalově. Tel.: 723 108 243. 

Prosím nevolat RK.

--------------

Prodám sbírku kaktusů i jednotlivě. Kus 10,- Kč. 

Tel.: 604 608 468, 233 542 749.

--------------

Prodám sedací soupravu. Zachovalá. Nutno vidět. 

Tel.: 728 012 708.

--------------

Prodám válendu s úložným prostorem a šestiramenný věšák 

Ton. Tel.: 602 380 486.

--------------

Prodám YAMAHU XV 535 VIRAGO, vyrobena 1993, najeto 

20 800 km, STK ano, původ D, ROK jetá v ČR, červená 

metalíza, odepínací brašny, dobrý stav. Cena: 56.000,- Kč, 

mobil: 604 141 144.

--------------

Pronajmeme byt po rekonstrukci (Libčice nad Vltavou – Letky), 
2102 m , kompletně vybaven. Cena 13.000,- Kč + poplatky, 

nejlépe dlouhodobě. Vhodné pro rodinu i firmu. 

Tel.: 607 802 121, 602 208 757.

--------------

Pronajmu ½ bytu 3+kk jedné osobě – nejlépe nekuřákovi či 

nekuřačce – (není podmínkou) v Roztokách na Tyršově náměstí. 

Cena 6.000,- měsíčně. Tel.: 721 114 449.

--------------
2Pronajmu byt 2+kk - 60 m  v novém domě se čtyřmi bytovými 

jednotkami v Roztokách na Jungmannově ulici. Zařízeno 

kuchyňskou linkou se sporákem a digestoří; koupelna s vanou, 

dlažby, plovoucí podlahy. K dispozici prostorný sklep a užívání 

zahrady. Možnost sjednání garážování či stání auta v zahradě. 

Nájem: 10.280,- Kč měsíčně + poplatky. Volné ihned. 

Tel.: 736 434 065.

--------------

Pronajmu byt 2+kk (50 m2) s terasou (37 m2) a garáží 

v rodinném domku se zahradou v Roztokách. Částečně zařízený. 

Tel. 724 715 514.

--------------

Pronajmu dlouhodobě byt v Roztokách, ul. Masarykova 2+1 
2(53 m ), OV ve 4 patře, nezařízený. Tel.: 603 705 944.

--------------

Pronajmu světlý byt 2+1 s balkonem v 7. patře panelového 

domu v Roztokách. Výtah, sklepní kóje. Byt po rekonstrukci. 

Nová kuchyňská linka včetně vestavěných spotřebičů, myčka, 

nová koupelna, vestavěné skříně, parkety, eurookna. Volný od 

1.10.2008. Cena 8.500,-Kč + poplatky.

Tel.: 602 616 111.

--------------

Pronajmu zařízený pokoj a kuchyňku v RD jedné osobě 

v Roztokách – Tiché údolí. Tel.: 723 257 805.

--------------

Provedeme omítky, obklady, dlažby a běžné stavební práce. 

Tel.: 605 528 909.

--------------

Provedu drobné opravy a práce v domácnosti a na zahradě. 

Tel.: 776 750 027.

--------------

Ráda se postarám o vaše dítě. V Roztokách a okolí. 

Ostatní ústně. Tel.: 605 151 446.

--------------

Vyměním družstevní byt 3+1 v Libčicích nad Vltavou v nově 

zrekonstruovaném panelovém domě (plastová okna, zateplení, 

fasáda, rekonstrukce lodžie) za 2+1 (2+kk) v Roztokách 

u Prahy. Klidné prostředí, hezký výhled, nízké poplatky, 

internet. Centrum Prahy vlakem 30 min. 

Tel.: 731 128 306, 731 128 308.

--------------
2Vyměním pěkný obecní byt 3+kk s lodžií, 56 m , 3.p. 

s výtahem, v klidné části Prahy 8 – Bohnice (u Krakova) 

za podobný v Roztokách, zvýšené přízemí nebo výtah. 

Tel.: 606 893 292.

--------------

Výuka angličtiny a francouzštiny pro děti v Roztokách. Výuka 

probíhá u žáků. Tel.: 732 814 809.

--------------

Prosím náhodné svědky dopravní nehody, která se stala 23 .3. 08 

v ulici Obránců míru v Roztokách v 00.25 hod., aby se ozvali na 

tel.722 619 290.Předem děkuji.



foto: Stan Marušák

21. srpna 1968


