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O serpentinì... 
Jednou takhle v autì stojím na èervenou. Ne v Praze, ale 

v Roztokách, uprostøed serpentiny a pøemýšlím, kde ona 

vlastnì zaèíná. Zaèíná u bývalé lékárny? Nebo u Kroupky? 

Nebo snad ještì níž èi výš? Ono je to v zásadì asi jedno. Pro 

mì je to jedna z takových roztockých dominant. 

Nejvýznamnìjší je urèitì Levý Hradec, ale ruku na srdce. Kdy 

jste se byli naposled podívat na kapli, na høbitov, na Vltavu 

shora z kopce? Jestli párkrát do roka, tak je to hodnì èasto. 

A to jsme my roztoètí. Serpentinou projedeme nebo projdeme 

kolem každý den. Kdokoliv míøí do Roztok, serpentinu vidí, 

serpentinou jede.

Co tøeba když se kouknete na nìjaký pohled. Kostel, kaple 

(tøeba ta na Levém Hradci), námìstí … to jsou kýèe. Nuda. 

Žádný nápad. Pìknì vyfocená serpentina, s nìjakým 

nápadem, ne hned identifikovatelná. To by se mi líbilo. Podle 

mì bychom si ji mìli hýèkat. Starat se o ni. Být na ni pyšní.

A tak to máte se vším. Teï tøeba na zastupitelstvu zaznìlo, že 

deš�ová stoka v Nádražní se mohla vykopat, odkrýt, položit 

trubky a zasypat. Levnìjší, asi i rychlejší. No. Možná to tak 

dopadne, ale mnì by rozhodnì chybìly ty lípy pøi vjezdu do 

mìsta, do serpentiny. Nechci Roztoky srovnávat s Prahou, 

ale když už jednou máme takovou historickou stoku, které 

jsou dobré pro Prahu, proè bychom ji nemohli mít i my? 

Serpentina, stoka. Ještì jednu vìc stylovì do trojice a máme 

nìco, èím jsme výjimeènìjší, než takové Èernošice. Abych 

øekl pravdu, tak tam se mi vùbec nelíbí. Tam je to vesnice. 

Roztoky mají alespoò prvky mìsta. Hezkého a zajímavého 

mìsta.

Martin Urx

ODRAZ è.9 - ještì trochu jinak.
Už v úvodu minulého èísla, tj. ve chvíli svého nástupu do 
funkce redaktora jsem napsal, že budu usilovat o ODRAZ 
pestøejší, srozumitelnìjší a pøehlednìjší. Proto pøecházíme 
i na graficky jiný systém: místo tøísloupcového systému, 
pøecházíme na dvousloupcový. Vìøte tomu, že se Vám to 
bude èíst lépe. Navíc tím ušetøíme (podle expertù) 10-15 % 
celkové plochy, èili ušetøíme vaše peníze.

Je ještì jedna vìc, kterou bohužel musím zopakovat. 
Redakèní rada už na poèátku svého funkèního období 
písemnì požádala pravidelné pøispìvatele z øad školských 
zaøízení, zájmových organizací, obèanských sdružení atp. 
o co nejvìtší struènost a objektivnì srozumitelnou informaci 
pro všechny obèany mìsta. Nejen pro spolek, instituci 
i sdružení, které zastupují. I když jsme za jejich pøíspìvky 
vdìèni, nezbývá nám nic jiného, než jejich texty krátit. Na to 
má každá redakce (v našem pøípadì Redakèní rada) právo. 
Jde totiž o jejich peníze - ODRAZ je placen z daní obèanù 
a má svùj daný rozpoèet.

A ještì nìco: budu usilovat i o to, aby byl ODRAZ ètivý. 
Protože noviny, které nikdo neète, jsou k nièemu.

Ladislav Kantor
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TÉMA MÌSÍCE

Zašlá sláva AFK Žalov…….(?)

A byla to sláva veliká! Desítky let trvající, kdy sportem žila 

celá obec, kdy na „starém“ høišti mezi „Fuksovic“ zahradou 

a zahradami p.Sádla a Kavínkových se kolem úzkého 

høištì èasto tísnilo 200 divákù! Høištì bylo trochu z kopce, 

trošku (místy) pøevažovaly drny a o travièku v rozích 

nepeèovaly válce, zavlažovací zaøízení a sekaèky, ale 

hejna hus!

Na høišti dennì(!): prázdniny -neprázdniny, zima-nezima 

lítalo za míèem 20-50 klukù….vìøíte tomu?

V hledišti nechybìly rázovité postavy jako byl napø. „starej“ 

Pech, „starej“Èerkes a zvláštì paní Èížková s deštníkem 

v hrozící ruce. Ti si umìli zjednat „spravedlnost“ nejen 

u hráèù vlastních  i soupeøe, ale hlavnì u rozhodèích ! Byly 

to nádherné èasy - kde je  jim konec?

Po vybudování nového stadionu“ Pod Øivnáèem“ v r.1968, 

bájeènì dislokovanému høišti profesionálních rozmìrù 

a s kvalitním zázemím pøišly jiné èasy. Pokraèovala éra 

Josefa Krále, mužstvo A postoupilo až do I.A tø., hrálo velmi 

dobrý fotbal za povzbuzování èetných pøíznivcù.

Nijak se mi nechce spìchat až k hoøkému konci, pojïme se 

v této chvíli vrátit do historie….

Založení AFK Žalov se traduje z ústního podání dosud 

žijících pamìtníkù do roku 1926. V té dobì se zaèala 

scházet skupinka nadšencù v hospodì ve „Staré 

u Skrèených“ a založila si fotbalový klub. Høištì si 

vybudovali na „Kocandì“, kde se øíkalo na „Kamení“. 

Bohužel písemné záznamy z této doby se nezachovaly. 

Sportovní nadšení v tehdy ještì malé obci se rozrostlo 

do znaèných rozmìrù, takže bylo nutno uvažovat 

o organizovaném provozování kopané v Žalovì.

Této iniciativy se ujala v roce 1927 organizace „Ètenáøsko 

vzdìlávací beseda Havlíèek“ a dne 27. øijna 1927 na 

mimoøádné valné hromadì, konané v restauraci 

„u Dìdièù“, byl ustaven sportovní odbor, pojmenován 

AFK Žalov a byla urèena klubová barva modrobílá. 

Souèasnì byl zvolen první výbor v èele s pøedsedou 

PhMr. Zimmerem. 

Tøi dny na to, dne 30.øíjna 1927, byl sehrán první oficiální 

klubový zápis s Hostivicemi, ve kterém Žalov vyhrál 

pomìrem 6 : 2.

Do konce roku 1927 se hrálo „Na Kocandì na 

Kamení“.Vzhledem k tomu, že fotbalový klub mìl svoji 

spolkovou místnost v restauraci „u Dìdièù“, bylo nutné 

uvažovat s vybudováním nového høištì poblíž restaurace. 

Po delším jednání s p.Válkovou z Roztok získal klub 

pozemek proti cihelnì za roèní nájem Kè 1800,-, což byla 

na tehdejší dobu èástka pomìrnì vysoká.

O tom, jaké v té dobì bylo sportovní nadšení, svìdèí 

zápisy sehraných zápasù. V roce 1928 bylo I.A. 

mužstvem sehráno 36 zápasù vìtšina s pražskými 

kluby.

AFK Žalov v letech 1946 -7, zleva: ???, A. Moravec, J. Zajíèek, 
Z. Rùžièka, Jos. Král, ???. 2. øada: pokladník Bambula, 
J. Velíšek, J. Trefný, J. Plešner, Fr. Svoboda, Fr. Král. Sedící: 
A. Vacek, J. Jaroš, V. Král.

AFK Žalov v letech 1965 -66. Stojící zleva: Z. Rùžièka, J. Lenrt, 
J. Král, B. Zimmer, R. Reichl, S. Vanìk, M. Rauner, M. Klust, 
A. Vacek. Sedící: M. Mühlberger, L. Novotný, V. Paøízek, 
J. Paøízek, K. Knotek, Z. Suchý.

Stará garda v r. 1968. Zleva: Rùžièka, Velíšek Jiøí, Janoušek, 
Novák, Ing. Velíšek Josef, Vacek, Lenz, Èech, rozhodèí Robr. 
Sedící: Pokorný, Šerpán, Procházka, Paøízek, Laštovka.  

AFK Žalov 1974 – 5. Jedna ze sestav nejslavnìjší  éry. 
Zleva: V. Èech, M. Laštovka, M. Nosek, K. Kmoch, V. Svoboda, 
S. Sorek, Fr. Zrcek, J. Král. Zleva dole: M. Lžíèaø,M. Rybenský, 
Z. Suchý, J. Pech, J. Louèim (z klíèových hráèù chybí jen 
zranìný V. Bouška)
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TÉMA MÌSÍCE

Aktivní skóre 128 : 40

Nejlepšími støelci byli : Žoha……..21 branek

Král………18 branek

Koncem roku 1928 se pøedseda PhMr.Zimmer  vzdal 

své funkce pro vážnou nemoc. 

Anabáze žalovských fotbalistù pokraèovala v roce 

1929 velmi úspìšnì. Pøicházeli další noví výborní 

hráèi i z blízkého okolí napø. Bambula, Novotný, Kaftan, 

Matoušek, Šmerda a jiní. Tehdejší celý mužský Žalov 

hrál kopanou. Hrálo I.A. mužstvo, I.B. mužstvo 

a byl založen i dorost.

I.A. mužstvo sehrálo 35 zápasù …. Skóre 90 : 85

I.B. mužstvo sehrálo 23 zápasù …. Skóre 54 : 59

Dorost         sehrál  4  zápasy …. Skóre  18 :   5

Nejlepším støelcem v roce 1929 byl František Král 

s 15 brankami. 

Rok 1930 a 1931 byly poslední dva roky pøátelské 

kopané a zásluhou nových výborných hráèù to bylo 

období velkého rozkvìtu mladého fotbalového klubu.

Svùj první mistrovský zápas sehrává AFK Žalov v roce 

1932 v Hostínì a vyhrává pomìrem 5 : 1. Zápas byl 

sehrán dne 3.dubna v mistrovské soutìži V.tøídy 

v tehdejší Pobìlohorské župì. Dalšími soupeøi v 

soutìži byly Veltrusy, Èernovolský, Úholièky, Klecany, 

Hleïsebe, Vìtrušice, Vepøek a Minice.

Mistrovský vstup byl úspìšný a AFK Žalov vyhrává 

V.tøídu a postupuje do IV.tøídy. Z celkového poètu 18 

mistrovských zápasù získal AFK Žalov 26 bodù se 

skórem 60 : 29.

Období let 1934 a 1935 nebylo právì tím úspìšným. 

Byly to roky hospodáøské krize a ta velmi tìžce 

dopadala i na finanèní hospodaøení fotbalového klubu. 

Na sportovním poli byly úspìchy støídavé. AFK Žalov 

byl pøeøazen z kralupského okrsku Pobìlohorské župy 

do okrsku pražského.

V roce 1936 bylo dokonèeno vybudování nového 

høištì na pozemku p.Schönbergra za restaurací 

„U Dìdièù“, když pøed tím asi ètyøi roky bylo na 

pozemku p.Fuksy. Tento rok byl rokem 10.letého trvání 

klubu.

Oslavy byly zakonèeny zápasem s Èechií Kralupy, 

pøíslušníkem I.B. tøídy, s výsledkem 3 : 5. Jubilejní 

jedenáctka nastoupila v této sestavì : 

Vacek, Král V., Vojtìchovský Vl., Mára Ant., Trefný, 

Šindeláø R., Král Fr., Hora, Šmarda, Svoboda Fr., 

Zeman.

I.A. mužstvo hrálo soutìž III.tøídy se støídavými 

úspìchy. Zaèala však cílevìdomá konsolidace 

hráèského kolektivu, který se znaènì omladil 

a výsledkem toho bylo vykopání II.tøídy v roce 1941.

Po roce 1942 se AFK Žalov odprodejem nìkolika 

dobrých hráèù dostal do velmi pøíznivé finanèní situace, 

která umožnila po urèitý èas poskytovat finanèní podporu 

rodinám uvìznìných nacisty.

Na poli sportovním si AFK Žalov nevedl špatnì. Situace 

umožòovala vìtší práci s mládeží a I.A. mužstvo v té dobì 

bylo hráèsky na dobré úrovni. V roce 1941 si vybojoval AFK 

Žalov postup do II.tøídy, což bylo dosud od založení klubu 

nejvìtším úspìchem. A již v roce 1942 se zdálo, že dojde 

k postupu do I.B. tøídy. Nakonec se mužstvo umístilo na 

3. místì tabulky kralupského okrsku. Pro rok 1943 bylo 

požádáno o pøeložení do pražské soutìže, žádosti bylo 

vyhovìno.

Definitivní uspoøádání soutìží nastalo až od podzimního 

kola 1945.  AFK Žalov byl zaøazen do III. tøídy.

Následující dva roky nebyly pøíliš sportovnì úspìšné. Stalo 

se tak odchodem nìkolika hráèù, kteøí odcházeli osídlovat 

pohranièí. V náhradu za tyto hráèe uskuteènil AFK Žalov 

nìkolik zájezdù do pohranièí k sehrání pøátelských zápasù 

v Kadani, Klášterci n.Ohøí, Rýnovicích a Záluží.

V dubnu roku 1948 zaèíná slouèení tìlovýchovy v jednu 

organizaci. Dne 18. prosince 1948 byl AFK Žalov zaèlenìn 

do Tìlovýchovné jednoty Sokol Žalov.

Léta 1949 až 1959 jsou nejkritiètìjší léta žalovské kopané 

a bohužel z této doby se zachovalo jen málo písemného 

materiálu. Oddíl prožíval velkou hráèskou a funkcionáø-

skou krizi, která trvala až do roku 1959.

Náznak renesance žalovské kopané zaèíná v r. 1960. 

Pøicházející noví zkušení hráèi, kteøí v minulosti hráli vyšší 

soutìže. V tyto hráèe byla skládána nadìje, že dovedou 

fotbal v Žalovì na vyšší úroveò. Byli to: Karel Knotek, 

Vlasta Dort, Jarda Truhelka, Ing.Josef Velíšek a Béda 

Zimmer.

V této dobì souèasnì dochází k územní reorganizaci 

a k nové organizace fotbalových soutìží. AFK Žalov je 

zaøazen do 4. tøídy. Netrvá však dlouho a již v r. 1961 se 

stává mužstvo suverénním vítìzem a znovu postupuje do 

3.tøídy.

Na další úspìchy museli žalovští fanoušci èekat až do roku 

1964. AFK Žalov kraluje na prvním místì 3. tøídy. Žezlo 

nejlepšího støelce drží Béda Zimmer. V té dobì hrálo 

mužstvo s tìmito hráèi : Kantor, Múhlberger, Mirek a Josef 

Houda, Èížek, Èech, Ing. Velíšek, Zrcek, Špaèek, Jirka a 

Václav Paøízek, Zimmer, Knotek. V roce 1965 se vrací zpìt 

z Bohemky odchovanec AFK Josef Král.

V roce 1968 bylo uvedeno do provozu nové fotbalové 

høištì pod Øivnáèem, které bylo vybudované svépomocí 

všech žalovských pøíznivcù kopané. Fotbalové høištì 

vybavené šatnami a pøíslušenstvím bylo jedno z nejlepších 

v celém okolí. Již v roce 1970 se AFK Žalov stává vítìzem 

II.tøídy a postupuje do I.B. tøídy pražské soutìže. 

Nástupem do I.B. tøídy se ujímá mužstva jako trenér Josef 

Král a již v prvé polovinì Žalov tuto soutìž vede. 

K zajištìní úèasti v I.B.tøídì je nutno získat další nové hráèe. 

Pøicházejí S.Sorek z dorostu Sparty, J.Louèim z SK Kralupy, 

Z.Suchý z SK Roztoky a K. Kmoch.



Nejvìtšího úspìchu v padesátileté historii žalovské 

kopané bylo dosaženo v roce 1974. AFK Žalov je vítìzem 

I.B. tøídy a postupuje do I.A.tøídy. 

Nejlepšími støelci mužstva jsou Rybenský s 23 brankami 

a Bouška s 18 brankami. Nejproduktivnìjším hráèem byl 

Sorek, který absolvoval celkem 38 zápasù.

Ještì dlouhá léta hráli žalovští chytrý technický fotbal, ale 

éra slavných let, zahrnujících témìø dvì generace se 

pomalu chýlila ku konci…

To další nebude už tak radostné povídání. Doba se mìnila, 

ceny rostly, staøí dobráci, kteøí byli ochotni zadarmo 

pracovat pro sport (ale i kulturu) ztráceli síly a umírali. 

Nová generace byla už pod tlakem okolního svìta 

pragmatiètìjší, najednou jim „svìt“ zaèal nabízet i jiná 

lákadla, než sport.

Starší hráèi odcházeli a nebylo kým je nahradit. Okolní 

kluby chtìly za své odchovance takové náhrady, že to bylo 

pro venkovské kluby neúnosné a vlastní odchovanci vám 

pomohou jen zøídka.

A tak se i do venkovského fotbalu vplížila jiná léta - ke slovu 

se pomalu dostávaly peníze. Nejprve nenápadnì, pozdìji 

stále dùraznìji.Nejen v Žalovì, ale témìø všude.Je to 

vlastnì možná smutný pøíbìh,ale takový je železný zákon 

tzv. moderní doby,s kterým se mnozí lidé tìžko smiøují….

To ale není dùvod, proè tuto kapitolu popíšu jen letmo.

Hlavním dùvodem je fakt, že v této dobì už ubylo 

obìtavcù,kteøí by vedli nìjaký archiv, kroniku, To je 

samozøejmì problém všech obcí, spolkù,mìst atd.

A tak má každý doma pár fotek, pár výstøižkù z novin atd. A z 

toho se nic seriózního o tìchto letech napsat nedá ….

Mužstvo samozøejmì dál hrálo dobøe,vždy� výchova 

pøedchozími generacemi byla znát a v Žalovì vždycky 

rostli výborní hráèi - ale už se støídavými úspìchy, prostì 

hrálo se jen pro radost, bez nìjakých velkých ambicí - jako 
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TÉMA MÌSÍCE

ostatnì na venkovì 

skoro všude.

Až pøišel rok 1990 

a s ním i restituèní 

zákon è. 403/90Sb.

A tak když podala 

bývalá majitelka ing. 

M y š á k o v á  ž á d o s t  

o vydání pozemku 

è. 122 zahrnujícího 

vìtší èást fotbalového 

høištì AFK Žalov, mìsto 

Roztoky ji zprvu odmít-

lo  pozemek vydat  

s argumentací, že na 

pozemku stojí stavba 

høištì (a høištì skuteè-

nì ze zákona stavbou 

je - a navíc veøejnì 

prospìšnou). Soudkynì Okresního soudu Praha-západ to 

však kupodivu „pøehlédla“ a naøídila mìstu „vydání vìci“. 

Až sem je to celkem „normální“ èeský pøíbìh. Co jsem ale 

nepochopil nikdy,je fakt,že se mìsto proti této 

nehoráznosti neodvolalo a p. starosta Chytil podepsal 

11.10.93 s majitelkou dohodu o vydání pozemku!(Zákon 

pøeci umožòoval v tìchto pøípadech vyplatit finanèní 

náhradu, nebo poskytnout j iný, stejnì kvalitní 

pozemek!Copak nìkdo z desítek žalovských fotbalistù, 

stovek brigádníkù a tisícù divákù nìco vìdìl, nebo aspoò 

slyšel o p. ing. Myšákové?)

Poslední zápas na svém høišti hrál AFK Žalov na podzim 

r.1995, kdy remizoval s Dolany 2 : 2.

 Žalovští fotbalisté se však nehodlali vzdát.Uprostøed 

všech soudních sporù si pronajali høištì v Tursku a pozdìji 

v Horomìøicích. A poøád hráli hezký fotbal,takže nejvìtším 

pøíznivcùm stálo za to za nimi dojíždìt.(Smutné bylo hlavnì 

to,že žáci a dorost museli-bez vlastního høištì-skonèit).

Ale i èas této generace se nachýlil a tak zbylo jediné 

rozumné øešení: v r.2002 byly týmy AFK Žalov a SK 

Roztoky slouèeny,žalovští hráèi pøišli na hostování do 

Roztok…

Zdá se, že s žalovským fotbalem je konec.

Nu, asi ano, ale chcete „lepší konec“ ? Prosím:

a) AFK Žalov dosud de iure existuje, jen pozastavil 

èinnost

b) Spory o pozemky dosud nejsou zcela uzavøeny

c) Do Roztok i Žalova se nastìhuje v dohledné dobì 

tisíce lidí

A moudøí pánové J.Voskovec a J.Werich napsali: „Nikdo nic, 

nikdy nemá míti za definitivní, nebo� nikdo nic nikdy neví, 

co se mùže státi“!

Ladislav Kantor¨

Kabiny na novém høišti Pod Øivnáèem v r. 1968
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Jednání rady ze dne 13. 8. 2007

Od minulého jednání rady mìsta uplynuly témìø 2 mìsíce 

a my jsme mìli na stole témìø ètyøicet bodù k projednání. 

Vzhledem k letním prázdninám jsme se sešli pouze ve 

ètyøech lidech, což znamenalo, že každý bod musel být 

schválen jednomyslnì. To pøeurèovalo velice zajímavé 

a místy bouølivé jednání.

Po schválení rozpoètových zmìn na úvod jednání, které 

trvalo dobrou hodinku a o kterých se doètete po jejich 

schválení zastupitelstvem. Zároveò rada doporuèila 

zastupitelstvu schválit Obecnì závaznou vyhlášku 

o místních poplatcích, která by mìla platit od 1.1.2008.

Dùležitým rozhodnutím bylo doporuèení zastupitelstvu 

souhlasit s darováním pozemkù, které vlastní Roztoky na 

druhém bøehu Vltavy. Mìstu tím odpadne spousta 

povinností a starostí s pozemky, ke kterým se lze bez 

použití pøívozu dostat suchou nohou pouze zkratkami pøes 

Prahu nebo Kralupy. Pozemky jsou navíc v tìsné blízkosti 

Vltavy, tudíž nemají valnou cenu.

Rychlým odsouhlasením tradièního bloku žádostí o zøízení 

vìcných bøemen jsme se dostali k dalšímu bodu, kde jsme 

koneènì vybrali firmu, která se bude starat o danajský dar 

v podobì fontány na Tyršovì námìstí. Dvì žádosti 

o výjimku ze stavební uzávìry v Tichém údolí jsme odmítli. 

Zejména proto, že jsme hned v dalším bodì doporuèovali 

zastupitelstvu, aby uložilo zpracovat regulaèní plány na 

dvì z oblastí, na které je uvalena stavební uzávìra. 

Konkrétnì na zmínìné Tiché údolí a na oblast Na 

Panenské II.

Aèkoliv jsme mìli na programu rekordní poèet bodù 

k projednání a sešli jsme se v rekordnì nízkém poètu, 

podaøilo se nám vše øádnì a úspìšnì projednat v rekordnì 

krátkém èase necelých tøech hodin.

Martin Urx

vyøešen problém, zda soukromá firma smí èi nesmí 

poøizovat fotografie úèastníkù silnièního provozu (tj. aut 

i øidièù - by� za jízdy), nebo� by to mohlo být chápáno jako 

zásah do obèanských práv a svobod a pokuty by se staly 

nevymahatelnými.

Zastupitelstvo koneènì schválilo i tìžce se rodící vyhlášku 

o místních poplatcích (ze psù, vstupného, záboru 

prostranství, atd.), v rozumném a pochopitelném znìní, 

takže už od 1.1.2008 bude všem obèanùm mìsta jasno.

Ponìkud složitìjší byla problematika uzavøení pojistné 

smlouvy na trestnì právní ochranu 21 zastupitelù a 43 

zamìstnancù mìsta. Nakonec se velkou vìtšinou shodli na 

názoru, že ti, co považují svou ochranu za dùležitou, si 

mohou smlouvu uzavøít individuálnì a zaplatit pojistku ze 

svého (pouhých 390Kè roènì), nikoli z rozpoètu mìsta, jak 

je ostatnì ve slušných institucích a úøadech zvykem….

Èerpání rozpoètu a jeho zmìny patøí do opravdu tìžkých 

rozhodnutí každého jednání. ZM schválilo mj. : 

- navýšení èlenského pøíspìvku mìsta na 10 Kè na 

obyvatele a rok svazku obcí Pøemyslovské støední 

Èechy (pamatujete? - odtud jsme obdrželi 

významnou dotaci na høištì v Žalovì)

- zámìr na vytvoøení fondu a rezerv rozpoètu na pokrytí 

nákladù sanace deš�ové stoky v Nádražní ulici 

v pøípadì, že mìsto neobdrží státní dotaci.

Dále se ZM rozhodlo analyzovat náklady na mìstskou 

ubytovnu zcela samostatnì, tak aby bylo jasnì patrné, zda 

se stávající objekt èi samotný pozemek v Palackého ulici 

nedá využít efektivnìji než provozováním ubytovny, která 

je dávno za hranicí životnosti a pololetní údaje jasnì 

ukazují dokonce na schodek v hospodaøení!

Zato èerpání 1 mil.Kè z kapitoly ,,územní rozvoj“ na zadání 

vypracování plánù na rekonstrukci prùjezdní komunikace 

Lidická, Pøílepská, Pøemyslovská tìsnou vìtšinou 

neprošlo… 

To se zdálo mnohým zastupitelùm nelogické, nebo� záhy 

ZM velkou vìtšinou schválilo zahájení prací na poøízení 

regulaèních plánù pro lokality Na Panenské II a Tiché údolí. 

Argumentovali zcela vìcnì tím, že obì vìci spolu souvisejí, 

stejnì tak i s pøípadným zrušením stavební uzávìry, nebo� 

ani ta nemùže trvat do nekoneèna, atd. (Ale to už by bylo na 

jiné a pøedlouhé povídání…)

Patrnì se k této vìci bude muset ZM záhy vrátit...

ZM uložilo MÚ zahájit výbìrové øízení na zajištìní svozu 

komunálního odpadu od 1.1.2008. Usnesení bylo pøijato 

témìø jednomyslnì. Jen autor tohoto èlánku byl proti, nebo� 

byl toho názoru, že pøijde o své oblíbené TS. Byl ujištìn, že 

jen v této èinnosti, nebo� mìsto nemá na zakoupení nového 

(3 mil.) a opravu náhradního (1,2.mil.) KUKA vozu 

prostøedky.(To potvrdil i pøítomný p.Sládek).

Zvláštní pøíhodou bylo projednávání návrhu p. St. 

Boloòského na výstavbu nového pavilonu na pozemku MŠ 

ve Spìšného ulici. Øeditelka MŠ oznaèila tento návrh za 

nesmyslný a své tvrzení vyargumentovala. Takže nebylo 

témìø o èem jednat. Autor návrhu totiž nebyl jednání 

Zastupitelstvo tentokrát letní 

- a vlastnì i korektní…

Den po 39.výroèí obsazení naší zemì vojsky Varšavské 

smlouvy, sešli se zastupitelé v krásném letním podveèeru, 

aby trochu pohnuli s nelehkou agendou mìsta. Dlužno øíci, 

že tentokrát dominovala (možná díky klimatu) snaha se 

nevyhýbat øešení problémù vìèným odkládáním.

Zastupitelù se tentokrát sešlo jen 15, což se však vzhledem 

k termínu dalo oèekávat. To samozøejmì vìstilo, že získat 

køehkou vìtšinu (11 hlasù) bude v tomto poètu obtížné. 

Pøesto se podaøilo s mnoha problémy pohnout.

Už první (dosti komplikovaný) problém øešili zastupitelé 

diferencovanì, aè ještì nedávno by jej šmahem zamítli celý. 

Vyhodnotili totiž pronájem radaru pro mìøení rychlosti jako 

ekonomicky i organizaènì výhodný, ale jeho nasazení 

odložili na termín, kdy bude nejvyššími  soudními orgány 
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pøítomen, což bylo asi ponìkud netaktické. A tak se stalo 

nìco, co za 12 let nepamatuji: návrh zastupitele nezískal 

ani jeden hlas…Nu, možná pøíštì.

Nakonec jednání byl -jako vždy- informativní blok o nových 

resp. rozpracovaných záležitostech, které se vìtšinou 

projednávají na pøíštích jednáních, nebo jsou touto 

informací ukonèeny.

A tak ZM vyslechlo :

- zprávu p. starostky o postoji Krajského úøadu k dalšímu 

dotování archeologického prùzkumu v oblasti pøeložky 

silnice II/242 (od šranìk k zámku) a možnému zastavení 

stavby

 - vzalo na vìdomí zprávu odboru územního a stavebního 

øízení Krajského úøadu o ovìøení správnosti postupu 

Stavebního úøadu Roztoky ve vìci zemníku Žalov

 - vzalo na vìdomí dopis p.Suvajdžièe z 25.6.07 ve vìci 

zemníku Žalov a ostrý protest tajemníka MÚ Ing.Viléma 

Schulze nejen proti jeho obsahu, ale i proti jeho otištìní 

v Odrazu è.7/8

 - vzalo na vìdomí informaci o provozu sbìrného dvora 

a provozu školních jídelen. 

Zastupitelstvo dále:

schválilo

1)Obecnì závaznou vyhlášku o místních poplatcích 

s úèinností od 1.1.2008

2)navržené zmìny v mìstském rozpoètu

3)zámìr vytvoøení rozpoètové rezervy na sanaci havárie 

deš�ové stoky v Nádražní ulici v pøípadì, že mìsto 

nezíská dotaci,nebo� si je vìdomo svých závazkù, 

plynoucích ze správy svého majetku

4)zahájení prací na poøízení regulaèních plánù pro lokality 

Na Panenské II a Tiché údolí

5)darování nevyužitelných pozemkù mìsta na pravém 

bøehu Vltavy obci Zdiby

6)zøízení vìcných bøemen kabelového a plynového vedení 

na nìkterých pozemcích mìsta

7)prodej nevyužitelného mìstského pozemku majiteli 

sousední zahrady v ulici Husovì

vzalo na vìdomí

1)zprávu o nákupu služebního vozidla pro potøeby mìstské 

policie a o úpravì služebního vozidla MÚ pro pøevoz 

odchycených psù

2) informaci o stavu mìstského rozpoètu k 31.7.2007

3) informaci starostky o umístìní tøídy MŠ do budovy ZŠ 

Žalov 

4) informaci OSRM o poptávkovém øízení na zhotovitele 

rekonstrukce ulice Šafaøíkovy

5) informaci odboru územního a stavebního øízení 

Krajského úøadu ve vìci správnosti postupu stavebního 

úøadu v Roztokách v cause zemníku Žalov

6) dílèí zprávu o provedeném geofyzikálním mìøení 

zemníku

7) informaci starostky o prodloužení povolení provozu 

sbìrného dvora a  provozu školních jídelen

neschválilo

1) požadavek pøedložit cenové varianty opravy deš�ové 

stoky v Nádražní ulici

2) pøesunutí èástky 1 mil. Kè z rozpoètové kapitoly územní 

rozvoj do rozpoètové rezervy

3) èerpání 1 mil.Kè z rozpoètové kapitoly územní rozvoj na 

zadání projektu na rekonstrukci a rozšíøení komunikací 

Lidická, Pøílepská a Pøemyslovská

Doufám, že jsem nebyl pøíliš struèný. Ostatnì 

vždycky si mùžete na internetových stránkách mìsta 

(www.roztoky.cz) pustit zvukový záznam z tohoto 

mnohahodinového jednání. Už tam na vás èeká.

Ladislav Kantor

STAVEBNÍ UZÁVÌRA

Nejvyšší správní soud rozhodl v právní vìci navrhovatele 

Trigema Development s.r.o. proti odpùrci Mìstu Roztoky ve 

vìci návrhu na zrušení opatøení obecné povahy schválené 

usnesením RM ze dne 11.12.2006 o stavební uzávìøe tak, 

že návrh se odmítá.

(Usnesení NSS è.j. 5 Ao 1/2007 ze dne 21.8.2007)

Olga Vavøínová

Návštìva ze Skawiny

Ve ètvrtek 23. srpna k nám do Roztok zavítali èlenové 

spolku partnerských mìst ze Skawiny. Jednalo se 

o krátkou neoficiální návštìvu, která se nesla spíš 

v pøátelském duchu a na které si obì strany vymìnily dojmy 

z dosavadního fungování partnerství mezi obìma mìsty. 

Po návštìvì Støedoèeského muzea a obìdì s paní 

starostkou se vypravila celá skupina na krátkou zastávku 

na Levý Hradec a po zhruba tøech hodinách se vydala zpìt 

do Polska.

Martin Urx

SBÍRKA  ŠATSTVA

Husitská diakonie Církve èeskoslovenské husitské 

v Roztokách poøádá dne 21.9.2007 od 15 - 17 hodin sbírku 

šatstva.Je možné pøinést i brýle, ale prosíe pouze dioptrické. 

Sbírka se koná v Husovì sboru, Jeronýmova ulice è.515. 

Prosíme, noste šatstvo èisté, zabalené v pytlích nebo 

v krabicích a pouze v den sbírky. Dìkujeme za pomoc 

potøebným.

Jarmila Kuèerová, faráøka
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Rekonstrukce 

Masarykova nádraží nekonèí

Skoro dva mìsíce jsme jezdili vlakem do Libnì, anebo  asi 

vìtšina z nás, lidí vlakových, na nádraží „v širé stepi“ 

v Holešovicích. Výluka pro osobní vlaky na naší trati 

skonèila, rekonstrukce železnièního uzlu Praha-

Masarykovo nádraží zdaleka ne.

Obnova, která probíhala v èervenci a srpnu (do 31.8.), se 

týkala kolejištì a zabezpeèovací techniky ve smìru od 

Kladna a od Kralup nad Vltavou. Neèekanou pøekážkou 

pøichystalo stavebníkùm (Skanska DS, a.s.) podzemí  pod 

kolejovým svrškem narazili na obrovské podzemní nádrže 

a základy již neexistujících budov a kleneb sklepení. Nikde 

nebyly zakresleny, dávno zmizely i z pamìti lidí.

V létì byly tedy obnoveny ètyøi koleje a zùstaly tøi na 

„kolínském smìru“. Druhá etapa rekonstrukce (od 28.8. do 

10.9.) se cestujících nedotkne  bude dokonèována kolej 

zvaná „levý Žižkov“ ve smìru k Libni. Pokud jste v létì jeli 

na Kolín, vidìli jste sami, jak to vypadá, když namísto tøí 

kolejí funguje v asi nejfrekventovanìjším úseku železnièní 

dopravy v Èechách  mezi Masarykovým nádražím a Libní  

kolej jediná.

Od 1. záøí nastala tøetí etapa rekonstrukce, která by mìla 

být dovršena 15. øíjna. Budou rekonstruovány tøi zbývající 

koleje Masarykova nádraží a kolejištì k nim. Osobní 

doprava ve smìru od Kolína a Nymburka by mìla však být 

uchována i s dojezdem do pražského centra a všechny 

vlaky by se mìly poskládat nìjak na ètyøi opravené koleje. 

Samozøejmì, že vznikl problém, jak všechny vlaky 

z kolínského, kralupského, kladenského a nymburského 

smìru poskládat na ètyøi opravené koleje. Tìsnì pøed 

uzávìrkou tohoto èísla vydaly Èeské dráhy nový výlukový 

jízdní øád na období 1.9.-15.10.2007, který oznamuje, 

že.všechny osobní vlaky od Kralup nad Vltavou budou od 

1.9. už øádnì konèit na Masarykovì nádraží, ale rychlíky 

z našeho smìru budou dál jezdit na nové Holešovice a do 

Prahy-Libnì. Z kladenského smìru budou na Masarykovo 

nádraží dojíždìt jen vlaky noèní (od 20.30 do 5 hodin ráno) 

a „cyklovlak“ který jezdí z Hostivic do Slaného a vozí 

cestující i jejich kola dvakrát dennì o víkendech, ostatní 

budou konèit (ale jen do 21.9.2007) ve stanici Praha-Bubny.

Celá rekonstrukce, tedy její první i druhá etapa, se 

bude týkat jen kolejí a zabezpeèovací a sdìlovací techniky, 

na chátrající budovu nádraží se zatím nedostalo. Zato 

velmi rychle postupuje výstavba tzv. Nového spojení, která 

by mìla být dokonèena skoro o dva roky døív, než 

byl pùvodní termín. Vlaky by po všech nových 

mostech, propojujících pražská nádraží, projet už pøíští 

rok v prosinci.

Jaroslav Huk

Dobrovolní hasièi 

o prázdninách

Poèátkem èervence se podaøilo 

zakoupit pro naší výjezdovou jednotku 

dopravní vozidlo. Jedná se o Ford 

Ranger s pìtimístnou kabinou 

a úložným prostorem. V souèasné 

dobì probíhá jeho drobná oprava a úprava pro provoz u naší 

jednotky. Jeho koneènou podobu urèitì nezapomeneme 

v nìkterém dalším èísle Odrazu pøedstavit.

Z výjezdù: v èervenci byla naše jednotka dvakrát povolána 

k odchytu a likvidaci sršòù a vèelího roje v Roztokách, a dále 

jedenkrát do Žalova k požáru porostu. 

Zaèátkem srpna naší jednotce výjezdy pøibyly. Nejprve do 

Únìtic, k èerpání vody ze zatopených prostor v bývalém 

pivovaru, od porušeného vodovodního øadu. 10. srpna byly 

po pøívalovém dešti zaplaveny podzemní garáže na Tyršovì 

námìstí pod novým hotelem, ale pro minimální hladinu vody 

nebylo nakonec èerpání zahájeno. O tøi dny pozdìji jsme 

zasahovali pøi požáru ve Statenicích. Požár menšího 

rozsahu vznikl v garáži jednoho z nových domù v oblasti 

nazývané Statenický mlýn a byl brzy zlikvidován. Zatím 

poslední výjezd byl na pøíjezdové komunikaci Praha-

Roztoky, kde došlo k požáru pneumatiky u nákladního vozu. 

Profesionálové požár rychle zlikvidovali a naše jednotka na 

místì usmìròovala dopravu.

Starosta sboru Dobrovolných hasièù Roztoky u Prahy

Vlastimil Drchota
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INFORMACE Z RADNICE

Mìsto Roztoky

Nám. 5. Kvìtna è. 2, 252 63 Roztoky

Mìstská policie Roztoky 

pøijme strážníka

Požadavky na uchazeèe: 

- obèan Èeské republiky, starší 21-ti let

- minimální støední vzdìlání s výuèním listem 

- tìlesná a duševní zpùsobilost

- zdravotní zpùsobilost (dobrý zdravotní stav) 

- bezúhonnost a spolehlivost

Praxe u policejních složek nebo ochranných 

služeb výhodou.  Nástup možný ihned. 

V pøípadì, že výše uvedené podmínky splòujete 

a máte zájem o místo strážníka Mìstské policie 

Roztoky, mùžete nás kontaktovat: 

e-mailem - m.p. roztoky@seznam.cz 

telefonicky - 22091 0468, 602/666458

písemnì - Mìstská policie Roztoky, 17. Listopadu 

è. 37

osobnì na výše uvedené adrese a to pondìlí - pátek 

v dobì od 08.00 h do 15.00 h 

Dne 27.7.2007 úspìšnì probìhla akce „Natíráme plot 

mìstského úøadu“, které se zúèastnilo nìkolik zastupitelù, 

radních a pøedstavitelù politického, kulturního a spole-

èenského života našeho mìsta. Dìkujeme všem 

úèastníkùm za pomoc a pøíjemnì strávené odpoledne.

MÚ Roztoky
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Støedoèeskému muzeu 

v Roztokách je 50 let !

(Rozhovor s nastupující øeditelkou 

PhDr. Zitou Zemanovou)

Støedoèeské muzeum v Roztokách patøí mezi nejmladší 

regionální muzea. Jeho založení pøedcházelo mnohaleté 

úsilí dobrovolných vlastivìdných pracovníkù, které vyústilo 

nejprve ve vytvoøení Vlastivìdného odboru pøi Osvìtové 

besedì v roce1953.

Jeho èlenové spolupracovali s širokým okruhem 

dobrovolných pracovníkù  i s odbornými institucemi 

v oblasti památkové péèe a ochrany pøírody. Souèástí 

programu se stal i velkorysý zámìr na záchranu 

chátrajícího roztockého zámku, v té dobì užívaného státní 

statkem.

Z rozhodnutí Okresního národního výboru Praha - Západ 

bylo zøízeno ke dni 1. 8. 1957 Okresní vlastivìdné muzeum 

se sídlem v zámku v  Roztokách u Prahy. Období let 1957 - 

1961 bylo vìnováno intenzivnímu budování nové 

organizace, pøedevším zajištìní generální rekonstrukce 

zámku a úpravì okolí.

Poprvé mohly být zámecké prostory zpøístupnìny 

veøejnosti v roce 1961.

V roce 1963 bylo muzeum delimitováno pod Støedoèeský 

KNV a stalo se z nìj vedle dalších pìti muzeí v kraji 

Oblastní muzeum. Rozšíøila se tím jak jeho pùsobnost, tak 

i další možnosti rozvoje. Další zmìnu v postavení muzea 

v rámci muzejní sítì i v zamìøení jeho èinnosti pøinesl rok 

1975, kdy se muzeum stalo jedinou krajskou muzejní 

organizací. Od tohoto roku nese název Støedoèeské 

muzeum.

Pro vývoj muzea mìlo v 2. polovinì 70. let 

znaèný význam získání objektù areálu 

Braunerova mlýna, kam po dokonèení 

stavebních oprav v roce 1981 pøesídlilo 

z areálu zámku øeditelství nová odborná 

a administrativní pracovištì, depozitáøe 

a nové laboratoøe pro konzervaci sbírek.

V 90. letech vzniklo detašované pracovištì 

muzea v areálu bývalého statku v Libèicích 

nad Vltavou. Rekonstrukcí stávajících 

objektù a dostavbou nové budovy (v letech 

1998 - 2004) zde vznikly depozitáøe a 

potøebné pracovní i provozní zázemí. Od 

1. 10. 2001 je zøizovatelem muzea 

Støedoèeský kraj.

Je to tìžko uvìøitelné, ale je tomu tak: je 

tomu už padesát let, co v Roztokách sídlí 

významná kulturní instituce:  Støedoèeské 

muzeum. Proto to historické expozé na 

úvod. V této souvislosti je nepochybnì na 

místì požádat o seznamující rozhovor 

v roce 50. výroèí vzniku této instituce její 

pátou øeditelku PhDr. Zitu Zemanovou. 

Co Vám vùbec øíkají Roztoky a co pro Vás 

toto jmenování znamená?

Není pro mne žádnou novinkou že 

Roztocké muzeum je významnou kulturní 

institucí s širokým kolektivem odborníkù. 

Byla jsem od r.1993 øeditelkou Tøebecho-

vického muzea betlémù a na èetných 

konferencích a sympoziích jsem se mìla možnost s mnoha 

pracovníky muzea již setkat. Samozøejmì jsem také 

zajíždìla do roztockého muzea na etnografické výstavy. 

Jmenování samo o sobì svìdèí pouze o tom, že jsem 

uspìla ve výbìrovém øízení. Znamená to pro mne velmi 

mnoho a vážím si této skuteènosti, ale je pøede mnou 

hodnì pracovních úkolù, které jsou zejména pro mì

 zcela nové. Zkrátka: uvidíme, zda se je bude daøit dobøe 

zvládat.

Jak byste si pøedstavovala své první kroky v funkci, co 

myslíte, že muzeu nejvíc chybí?

PhDr. Zita Zemanová

ROZHOVOR MÌSÍCE
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Za ty tøi týdny co tu jsem, nechci vést nìjaké silácké øeèi. 

Nejprve se chci pøesnì seznámit s tím, co tu je, co není, co 

funguje dobøe a kam je potøeba napøít síly. Vìtšina budov je 

po povodni díky øadì stavebních úprav ve velmi dobrém 

stavu, ale ještì je nutné dost udìlat. Nìkteré budovy jsou 

sice vysušené, ale èekají na rekonstrukci.

Prioritou je získání prostøedkù, pokud možno z evropských 

èi jiných fondù, vždy� rozpoèet na nezbytné opravy jen 

zámku samotného èítá 

cca 80 miliónù, je nutné 

ještì vybudovat nové 

depozitáøe atd. Pak 

musíme pøijít na to, co 

b y  n a š e  „ p r a ž s k é  

s o u s e d y “  v l a s t n ì  

pøilákalo k návštìvì 

roztockých výstav atd. 

M y s l í m ,  ž e  m o j e  

pøedchùdkynì i ostatní 

pracovníci udìlali velmi 

mnoho, ale musíme 

v tom pokraèovat. Na-

sedám do vlaku, který 

jede. To je pøíjemné.

Pøeci jen : zdá se mi, že 

Vaše funkce vyžaduje 

i mnohé jiné aktivity, 

nejen ty èistì profesní.

Jistì. Chci se i seznámit 

s mìstem Roztoky 

a lidmi v nìm, s okolím, 

ROZHOVOR MÌSÍCE

které je historicky nesmírnì 

zajímavé, s orgány mìsta. 

Jsem shodou okolností 

zastupitelkou ve mìstì 

Týništì nad Orlicí a tak 

trochu vím, jak je dùležitá 

komunikace s partnery.

Ladislav Kantor

Omlouvám se za (možná) 

jistou neomalenost, ale  už 

dlouho pøed Vašim pøí-

chodem se v roztockých 

kuloárech øíkalo, že vítìzem 

výbìrového ø ízen í  na 

øeditele muzea nebude 

roztocký obèan. Kraj prý 

chystá podstatnou redukci 

èinnosti muzea a s tím 

logicky související redukci 

poètu zamìstnancù. Ta by 

se pøípadnému øediteli napø. 

z øad pracovníkù muzea jistì 

provádìla velmi obtížnì. 

Mùžete mi k tomu nìco øíct?

To se pøeci øíká vždycky. Víte sám, že u nás se obvyklé škrty 

v rozpoètu ,,nejlépe“ provádìjí v kapitole kultura. Mám na to 

jedinou odpovìï: musíme být tak. dobøí, že taková vìc 

nikoho ani nenapadne. Vìøím, že kvalita se vždycky 

prosadí a chci Vás ujistit, že pro to udìlám všechno.  
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Historické repetitorium
aneb ROZTOCKÝ ULIÈNÍK (2. èást)

V minulém èísle ODRAZu jste nalezli první díl 

seriálu o osobnostech, po nichž jsou pojmenovány 

roztocké ulice.

V dalších kapitolách se nebudu zabývat ulicemi 

pojmenovanými po èítankovì známých osobnostech, tedy 

napø. Palackého ulicí, Jungmannovou, Smetanovou, 

Havlíèkovou a pod. Snad bych jen poznamenal, že opravdu 

není známo, že by Jungmann kdy pobýval v Roztokách, 

František Palacký však jistou vazbu na Roztoky mìl a  také 

Karel Havlíèek Borovský zanechal v Roztokách zajímavou 

stopu, by� posmrtnì. Jeho dcera Zdenka Havlíèková byla 

jako oboustranný sirotek dána do výchovy rodiny 

Braunerovy a pøebývala v Malém mlýnì èp. 5. Pøíbìh 

neš�astné “dcery národa“, která netrpìla jen rodinným 

prokletím - tuberkulózou, na kterou také v mladém vìku 

zemøela, ale i šovinistickými útoky nìkterých “èeských 

vlastencù“, kteøí z ní chtìli vytvoøit žijící symbol národního 

“muèednictví“ jejího otce Karla Havlíèka, by vydalo na 

samostatnou esej. 

Bedøich Smetana pobyl v Tichém údolí dvakrát na letních 

„vagacích“, a to ve  vile Mia, èp. 79. 

Jisté otazníky vyvolává ulice Bráfova, jedna z nových ulic 

mìsta. Zejména pro mladou a støední generaci je už toto 

jméno prakticky neznámé. A pøeci to byla osobnost ve své 

dobì jedna z nejvýznamnìjších v celém Rakousku.

Albín BRÁF (1851 - 1912)

Pøestože JUDr. Albín Bráf patøil za svého života k èeské 

(i rakouské) intelektuální a politické elitì, dnes již témìø 

upadl do zapomìní - a to nejen díky ètyøicetileté „vládì lidu“. 

Byl totiž nejen uznávaným národohospodáøem, 

univerzitním profesorem a ministrem rakouské vlády, ale 

byl též klasickým konzervativcem a pøesvìdèeným 

austroslavistou, což mu na popularitì nepøidalo ani za 

první republiky. Dá se øíci, že pøestože zemøel ve svém 

roztockém domì v pouhých 61 letech, zemøel vlastnì vèas - 

aniž musel být svìdkem zhroucení hodnot „starého svìta“, 

jimž upøímnì vìøil. Odešel nedlouho pøed vypuknutím  

I. svìtové války, která rozmetala jeho milované Rakousko, 

jež považoval za nejlepší státní formu pro uplatnìní èeské 

národní existence. Domníval se, že rovnoprávného 

postavení v podunajské monarchii si mùže èeský národ 

vydobýt jen cílevìdomým úsilím, svým postupným 

kulturním a ekonomickým vzestupem a nikoliv 

obstrukcemi.Velmi zajímavý je jeho prakticky celoživotní 

ideový spor se svým vrstevníkem T. G. Masarykem. Na 

konci 19. století však ještì spoleènì odmítali 

„zakomplexovaný hnìv“ èeské (pražské) politické elity, 

frustrované neúspìšnou snahou o vyrovnání s Vídní. Jeho 

vlastní osud jako by dal jeho vizi za pravdu.

Albín Bráf se narodil 27. 2. 1851 jako syn hospodáøského 

úøedníka na valdštejnském panství. Brzy po maturitì se 

stal sirotkem a musel se tìžce probíjet životem. Bìhem 

studií na univerzitì se živil jako vychovatel ve šlechtických 

rodinách. Stýkal se s Èerníny, Schwarzenbergy, a také 

s vlivným maršálem Jiøím z Lobkowicz.

Již v roce 1874 dosáhl doktorátu práv a stal se profesorem 

národního hospodáøství a obchodní statistiky na 

èeskoslovanské obchodní akademii v Praze. V roce 1877 

se habilitoval prací o znehodnocování mìny a stal se 

soukromým docentem na Karlo-Ferdinandovì univerzitì. 

V roce 1882 je již mimoøádným profesorem (v témže roce 

jako T. G. Masaryk) a r. 1890 øádným profesorem již 

rozdìlené Karlovy univerzity v Praze. To byl skuteènì 

mimoøádný vzestup mimoøádnì nadané osobnosti. Je to 

období, kdy publikuje øadu myšlenkovì pozoruhodných 

prací, a to èesky i nìmecky. Byl nejen vynikajícím 

pedagogem, ale snažil se svým studentùm pomáhat i v 

jejich existenèních starostech. Rokem 1883 vstupuje též do 

politiky, stává se poslancem Èeského snìmu za okres 

Žamberk a Ústí nad Orlicí. V následujících letech zaujme 

významné místo ve vedení Národní (staroèeské) strany - 

mimochodem v dobì, kdy v èele èeské spoleènosti již 
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zaujímají rozhodující pozice tzv. Mladoèeši. Stává se tak 

politikem èeského konzervatizmu z pøesvìdèení, nikoliv z 

kariérismu. Je funkcionáøem Jednoty záložen, komisaøem 

Zemské banky, vládním inspektorem èeských obchodních 

škol, presidentem národohospodáøského ústavu pøi Èeské 

akademii vìd a koneènì ministrem orby rakouské vlády.

Pøesto, že byl konzervativcem každým coulem, nebyl 

zøejmì žádný „suchar“, což dokládá pøíbìh jeho lásky 

k Libuši Riegrové, své budoucí manželce.  Od chvíle, kdy 

se do dcery „vùdce národa“ Fr. L. Riegra zamiloval, 

uplynulo dlouhých 6 let., než si koneènì u Sv. Štìpána na 

Novém Mìstì øekli své ano. Libuše Riegrová, vrstevnice 

a pøítelkynì Zd. Braunerové, byla v mládí pùvabná dívka, 

uvyklá životnímu stylu nejvyšší spoleèenské elity, pro níž 

byl nepøíliš urostlý, nemajetný soukromý docent nepøíliš 

atraktivní partií. A. Bráf to však pøi prvním neúspìchu 

nevzdal a houževnatostí sobì vlastní si nakonec srdce své 

vyvolené vybojoval.  Manželé Bráfovi využívali jako své 

letní sídlo novorenesanèní vilu èp. 99 na Pražské, nyní 

Riegrovì ulici. Jejich zahrada sousedila pøes Únìtický 

potok se zahradou Malého mlýna èp. 5, rodiny Braunerovy. 

V dobì svého ministrování si nechal Bráf do svého 

roztockého domu zavést telefon - mìl dokonce pøímou linku 

do Vídnì.  V Roztokách byl veleváženou personou, podle 

vyprávìní pamìtníkù v dobì jeho pøítomnosti stavìly 

v Roztokách i rychlíky.

Pøestože patøil ke spoleèenské elitì, žil skromnì, choval se 

prý velmi neokázale, demokraticky - netrpìl napø. líbání 

rukou, což byla  tehdy zcela bìžná konvence. Až dìdinsky 

miloval zvíøata a ona jeho. Svému psovi Bivojovi prominul 

i to, když rozcupoval vládní spisy. 

V závìru života trpìl plicní chorobou a chtìl podat demisi - 

nebyla však pøijata. V kvìtnu r. 1912 odjel na léèebný pobyt 

do Alp. Bylo však velmi špatné poèasí, které jeho stav ještì 

zhoršilo. Vrátil se tedy pøes Vídeò do Roztok, odkud vedl 

svùj úøad. Choroba však neúprosnì postupovala 

a v poledne 2. èervence 1912 jí podlehl. Jeho pes Bivoj 

nechtìl prý nikoho k mrtvému pustit, pøestal žrát a brzy nato 

uhynul. Vilu èp. 99 odkázal Bráf Studentské nadaci 

pojmenované po svém pøedèasnì zesnulém synovi 

Václavu Bráfovi.

Pøesto, anebo právì proto, že byl Albín Bráf houževnatým 

zastáncem rakouského soustátí, byl velkým odpùrcem 

expanzivních snah Nìmeckého císaøství. Varoval pøed 

agresivním nìmeckým nacionalismem a hospodáøským 

tlakem nové evropské velmoci. Byl, podobnì jako Palacký, 

pøesvìdèen, že jedinì pod ochrannými køídly Rakouska 

bude zaruèena èeská národní svébytnost, že jedinì 

Rakousko je úèinnou hrází proti nìmecké agresi do støední 

Evropy. Pøedpovídal, že dùsledkem rozpadu starého 

mocnáøství by byla “hrozná záplava váleèná, potoky krve“ ... 

Není co dodat.

Stanislav Boloòský

Ètyøi zakládající fakulty Masarykovy univerzity v Brnì - 

Právnická, Lékaøská, Pøírodovìdecká a Filozofická - mají 

své tradièní insignie, medaile s øetìzy a žezla. Pro aversy 

medailí z roku 1936 byly zvoleny portréty významných 

èeských osobností tradovaných v daném oboru. Autorem 

medailí všech ètyø pùvodních fakult je Otakar Španiel, který 

vytvoøil i rektorskou medaili. Spolu s ním se na tvorbì øetìzu 

s medailí podílel sochaø Jaroslav Benda. Medaile 

jednotlivých fakult tvoøí portréty významných pøedstavitelù 

oborù, tradovaných na pøíslušné fakultì, a heslo, vztahující 

se k této osobnosti. Pøedstavitel oboru práv zobrazený na 

medaili Právnické fakulty je Albín Bráf. Detail pøední strany - 

aversu - je reprodukovaný ze stránek www.muni.cz  této 

univerzity.                    (pozn. redakce)

Deníky  Zdenky  Braunerové

Edice deníkù malíøky a grafièky Zdenky Braunerové (1858 - 

1934) navazuje na již vydanou edici deníku z italské cesty. 

Je významným a jedineèným pramenem pro studium 

bìžného života mladé dívky, nadìjné malíøky, z vyšší 

pražské mìš�anské vrstvy ve druhé polovinì 19. století. 

Popisuje všední život urèité sociální skupiny, spoleèenské a 

kulturní události. V deníku se objevuje pøedevším pražské a 

roztocké prostøedí, ale autorka se nevyhýbá popisùm 

výstavních expozic v nejrùznìjších evropských pavilonech 

(Vídeò). Edice je opatøena edièní poznámkou, peèlivì 

pøipravenými rejstøíky a obohacena malíøèinými kresbami a 

dobovými ilustracemi. (Šámal, Martin (ed.). Deníky Zdenky 

Braunerové 1873 - 1878. 175 s., 39 obr., cena 199,-Kè. 

Vydalo Støedoèeské muzeum v Roztokách)

Za redakci M. Šášinková
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Rozhovor s øeditelkou ZŠ Roztoky 

Mgr. Jaroslavou Barešovou

Konec školního roku je vždy obdobím hodnocení, a to 

nejen žákù a pøípadnì uèitelù, ale i školy jako celku. Od záøí 

tohoto roku bude pravidelné vlastní hodnocení školy ve 

smyslu § 12 školského zákona dokonce povinné. Pùjde 

zejména o pojmenování silných i slabých stránek každé 

školy a zhodnocení možných rizik, s kterými se mùže škola 

pøi naplòování svého poslání setkat.

V minulých letech se stala roztocká škola jedním 

z kontroverzních témat v našem mìstì a pøedmìtem dosti 

tvrdého støetu  uvnitø laické i uèitelské veøejnosti. 

Výsledkem sporu o roztockou školu byl nejen odchod 

bývalého øeditele, ale zøejmì i pozdìjší zmìny ve vedení 

mìsta, nebo� se bezpochyby promítl i do výsledkù 

komunálních voleb na podzim roku 2006. Pøed rokem byla 

na základì výbìrového øízení jmenována novou øeditelkou 

ZŠ pí. Mgr. Jaroslava Barešová (od roku 1989 již pátá 

v poøadí v této funkci). Považoval jsem tedy za vhodné 

položit jí nìkolik otázek, protože škola je skuteènì vìc 

veøejná.

1. Paní øeditelko, 

máte za sebou první 

rok  pùsoben í  ve  

funkci,  jak byste toto 

období zhodnotila? 

Co považujete za svùj 

nejvìtší úspìch?

„Celý rok byl pomìrnì 

tìžký, nároèný, a to 

ne jen z h led iska 

vlastní pedagogické 

èinnosti, ale i v oblasti 

p e r s o n á l n í ,  

h o s p o d á ø s k é ,  

manažerské, prostì 

v e  v š e m ,  c o  d o  

kompetence øeditele 

patøí. Je zde øada 

zákonù, naøízení , 

vyhlášek, které musí 

èlovìk znát a øídit se 

jimi. Celý rok jsem se 

uèila mnoha novým 

vìcem a musela øešit 

øadu problémù. Bylo 

to hodnì,  hodnì 

nároèné ...

A úspìch? Je obtížné takto zdùraznit jednu vìc èi pøípad. 

Myslím, že se zvýšila úroveò výuky, což se projevilo 

úspìchy v testovacích programech, v matematice jsme 

zaznamenali úspìch v olympiádì, dobøe se rozvíjely 

sportovní aktivity a spolupráce se Sokolem a øada dalších 

drobných úspìchù, øeklo by se malièkostí, z nichž se 

ovšem skládá mozaika celého školního roku.

Myslím také, že se èásteènì zklidnila rozbouøená situace 

kolem školy, pedagogy naší školy byl také zpracován 

kvalitní nový školní „vzdìlávací program“, kterým se 

budeme od nového školního roku øídit. 

2. Které problémy ve škole pøetrvávají?

Možná vás to trochu pøekvapí, ale celkovì velmi malý 

zájem rodièù o dìní ve škole. Na mou nabídku k diskusi 

o aktuálních problémech nereagoval nikdo ...

Nebyl zájem o lyžaøský zájezd, nepochodila jsem 

s poznávacími zájezdy do Nìmecka, znaèný problém byl 

i s naplnìním výmìnné akce do Skawiny, kam nakonec 

odjelo jen 10 dìtí.

Jinak pøetrvává problém s jazykáøi, špatný stav hlavní 

budovy školy, nedoøešená rekonstrukce školní kuchynì - 

v Roztokách i Žalovì, absence tìlocvièny èi jiných 

sportoviš�.

3.  Podaøilo se zmírnit odliv dìtí do Prahy, nebo jde o trvalý 

trend, jemuž nelze úèinnì èelit?  

Myslím si, že ano. Letos odchází jen žáci, kteøí se dostali na 

ŠKOLY, ŠKOLKY etc...



17

víceletá gymnázia, to je 10 dìtí. Naopak pro pøíští školní 

rok otevíráme tøi první tøídy, takže poèet žákù ve škole se 

zvýší.

4. Máte nìjaký plán, jak zvýšit atraktivitu roztocké školy 

v oèích rodièovské veøejnosti?

Škola pro všechny - vìnovat pozornost nejen žákùm 

s poruchami uèení, ale i tìm více nadaným, a to 

prostøednictvím speciálních aktivit, které budou rozvíjet 

jejich intelekt.

Naším cílem je více tzv. projektových prací v rámci 

pøedmìtù, roèníkù i celé školy. Je to zajímavìjší forma 

ovìøování nabytých vìdomostí a jejich využití pøi 

praktických èinnostech.

Velmi by nám pochopitelnì pomohla dostavba školy 

s tìlocviènou a navazujícími sportovními aktivitami, 

rozšíøení nabídky volitelných pøedmìtù, vybavení školy 

novými, moderními pomùckami a technikou, celkové 

zlepšení pracovního prostøedí nejen pro žáky, ale i pro 

pedagogické pracovníky.

5. Kolik dìtí bude od záøí 2007 navštìvovat roztockou ZŠ?  

Jaká je v souèasnosti kapacitní rezerva naší Základní školy?

Od letošního záøí bude roztockou ZŠ navštìvovat pøibližnì 

380-390 dìtí (t.j. navýšení asi o 20-30 žákù). Rezerva je 

zatím dostateèná, pøi ideálním naplnìní tøíd podle 

normativù vychází kapacita na pøibližnì 650 dìtí. 

Maximální stav je 810 žákù. Èíslo, které je uvedeno ve 

zøizovací listinì - t.j. 950 žákù, již neodpovídá dnešní 

organizaci výuky - døíve se nedìlily tøídy na jazyky, nebyly 

poèítaèové uèebny, a pod.

6. Jak vám v minulém školním roce pomohli svými 

pøíspìvky sponzoøi?

Nìjaké prostøedky jsme získali: fa Trigema dala škole dar 

250 tis. Kè, za které jsme nakoupili dvì interaktivní tabule, 

p. Kout, který má malíøskou firmu, nám zdarma vymaloval 

zrenovovanou školní knihovnu, a tím nám ušetøil asi 8 tisíc, 

papírnictví Cyrani dává škole 10% slevu na nákup zboží, 

pro prvòáèky navíc pøipravuje a sponzoruje balíèky 

školních potøeb. Firma Hydrolink nám vìnovala tiskárnu 

Canon PIXMA MP 160.

V neposlední øadì musím zmínit i velmi pøíjemné pozvání 

celého pedagogického sboru  panem Suvajdžièem na 

slavnostní obìd v hotelu Alexandra, které se letos 

uskuteènilo již po tøinácté. Je to jedna z mála neformálních 

pøíležitostí, kdy se takto pedagogický sbor mùže sejít 

a pohovoøit.

Všem sponzorùm a pøíznivcùm školy mnohokrát dìkujeme, 

jejich darù si vážíme.

 

7. Jak se vám spolupracuje se školskou radou a školskou 

komisí mìsta?

Se Školskou radou se nám v posledním roce 

spolupracovalo celkem dobøe. Lidé, kteøí v ní pracují, 

projevují aktivní zájem a snaží se škole pomoci. 

Se školskou komisí mìsta je má spokojenost menší, nevím, 

zda a jak èasto se schází a zatím jsem z této strany  

nezaznamenala ani žádnou praktickou podporu školy.

 

8. Jak se díváte na návrh adaptovat  èást žalovské ZŠ na 

mateøskou školu?

Dohodli jsme se s mìstem, že na pøechodnou dobu zde 

poskytneme mateøské škole prostor pro jedno oddìlení 

(v pøízemí). Myslím si však, že by se mìlo hledat jiné, 

dlouhodobìjší øešení, protože problém s nedostatkem 

místa budeme za èas øešit i my ve škole. Pak bychom tyto 

prostory zase pøestavovali zpìt pro školu?

9. Jak to vypadá s rekonstrukcí roztocké i žalovské školní 

kuchynì?  Myslím tím hlavnì jednání s hygieniky 

o odložení rekonstrukce nebo o redukci objemu stavebních 

prací na nejmenší nutnou míru?

Vzhledem k tomu, že mìsto nemá prostøedky na úplnou 

rekonstrukci ŠJ, jednalo se s hygieniky o nejnutnìjších 

úpravách tak, aby kuchynì mohla být i nadále v provozu. 

O prázdninách bude v roztocké kuchyni opraveno 

odsávací zaøízení, jehož nefunkènost byla jejím z hlavních 

nedostatkù zjištìných hygieniky.  Nemám ovšem 

nejnovìjší informace, resp. písemné vyjádøení hygienikù,  

do kdy výjimka provozu opravdu platí. (rozhovor se 

uskuteènil poèátkem èervence t.r., pozn. S. B.)

10. Provedete od nového školního roku nìjaké 

významnìjší personální zmìny, napø. ve funkcích 

zástupcù øeditele?

Ano, personální zmìny budou. Významná zmìna je ve 

funkci zástupce øeditele, kde pana Burdu, který ukonèil 

pracovní pomìr v naší škole, vystøídá pí. uèitelka Gabalová, 

která je vel ice organizaènì schopná, akt ivní 

a lehce se uèí novým vìcem. Jsem pøesvìdèená, že to 

bude zmìna k lepšímu, má navíc podporu pedagogického 

sboru. K èásteèným zmìnám dojde i v pedagogickénm 

sboru, i když nejsou vìtšího rozsahu. Rozšiøuje se 

personální obsazení I. stupnì, pøetrvává problém 

s jazykáøi. Stabilita sboru je jednou z mých dùležitých priorit, 

která zatím ještì nebyla dotažena do konce.

Paní øeditelko, dìkuji Vám za rozhovor a pøeji vám 

mnoho úspìchù ve vaší práci v novém školním roce 2007/8.

Otázky kladl 

Stanislav Boloòský

ŠKOLY, ŠKOLKY etc...
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Voda ve Slovinsku a v Rakousku

Pøedposlední srpnový týden se náš oddíl rozhodl strávit na 

pálavách. Naši misi jsme zaèali ve slovinských  Alpách. 

První den  jsme sjeli èást øeky Soèi a Korytnici, která nás 

obdaøila krásným pohledem na skály, jimiž protékala. Druhý 

den nám poèasí bohužel nepøálo, celý den pršelo, a tak jsme 

navštívili muzeum, kde jsme se dozvìdìli, že bìhem 

1. svìtové války na bøezích Soèi a v horách probíhaly boje 

mezi Italy a Rakušany, kterým v roce 1917 pøišly na pomoc 

nìmecké jednotky, v nichž dokonce pùsobil Rommel. Na 

italské stranì bojoval náš slavný spisovatel a døevorytec 

Josef Váchal. 

Po prohlídce muzea jsme se prošli mìstem a vyrazili zdolat 

další èást Soèi. Hustì pršelo, v øece bylo spousty kamenù, 

takže splutí to bylo velmi nároèné.

Následující den patøil horám. V kempu sice svítilo sluníèko, 

ale na høebenech pršelo a byla mlha. Cestou na hlavní 

vrchol jsme potkávali Èechy, kteøí nám radili, a� tam 

nechodíme, že je tam zima a nic není vidìt. 

Po obìdì pod velkým kamenem jsme se rozdìlili na zmrzlé, 

kteøí  šli lézt po skalách v nižší výšce, a na ty, co byli schopni 

vydržet zrádnosti poèasí na samém vrcholu. Po této nároèné 

túøe jsme se veèer vydali do stravovacího zaøízení, kde jsme 

se nacpali k prasknutí.

Ráno bylo hezky, tak jsem pøed odjezdem sjeli pro velký 

úspìch ještì jednou Korytnici. Po obìdì jsme vyjeli do 

Rakous, kde nás èekala øeka Salza. Ta nás pøivítala 

sluneèným poèasím, což na ní v srpnu není obvyklé. Za 

normálních okolností se zásadnì jezdí v dešti. Bylo dokonce 

takové vedro, že nìkteøí z nás si zaskákali ze zbytku mostu 

do ledové vody. A když jsme dorazili k cíli, tak jsme se ještì 

dlouhou chvíli opalovali a brouzdali ve vodì.

Další den byl den odjezdu. Udìlali jsme si malou procházku 

a odjeli spokojeni domù. Akce se všem líbila a rádi bychom ji 

pøíští rok zopakovali. 

Pavla Voborníková

TOM Svišti 

Zprávy 

ze sdružení Roztoè

Zápis do kroužkù na nový školní 

rok 2007/08 

Hlavní zápis do kroužkù a kurzù 

probìhl již v prvním záøijovém 

týdnu, ale zapisování do ještì 

neobsazených kroužkù je možné v prùbìhu celého záøí.  

V pøípadì vašeho zájmu se, prosím, obracejte na kanceláø 

sdružení nebo pøímo na lektora vybraného kroužku - 

kompletní pøehled a obsah všech kroužkù a kurzù s kontakty 

na lektory najdete na našich webových stránkách èi 

v brožurce  Nabídka kroužkù a kurzù, kterou lze získat na 

základì telefonického èi e-mailového kontaktu. Tìšíme se 

na setkání s vámi!

Struèný pøehled nabízených kroužkù a kurzù 

sdružení Roztoè na školní rok 2007/08

Kroužky nabízíme ve ètyøech lokalitách:

1. Ateliér Roztoky /budova školní jídelny, 1. patro a nový 

ateliér v Havlíèkovì ulici/

Kroužky pro nejmenší - Pramínek (novì) - program pro 

rodièe s malými dìtmi   od 2 do 3 a od 3 do 4 let, pravidelnì 

každý pátek dopoledne

Dramatické kroužky - Pimprlata,  Drama�ák  

Výtvarné kroužky - Ateliér JoE, RoztoèMysl (novì), 

Výtvarná dílna Sýkorka (novì)

Taneèní kroužky -  Po špièkách, V pohybu

Hudební kroužky - Hrátky s flétnièkou, Moderní kytara, 

Africké bubny (novì)

Jazykové kroužky - Anglický jazyk pro pøedškoláky (novì), 

Anglický jazyk pro školáky, Znakovka

Ostatní kroužky -  Žonglování, Šicí kroužek, Fotografický 

kroužek (novì), Hnízda her, Aranžování kvìtin

Pøedškolní poradenství a Fonematické rozlišování dle B.D. 

Elkonina   

2. Ateliér Žalov /budova MŠ Pøemyslovská/

Výtvarný kroužek - Barvínek 

Hudební kroužek - Hrátky s flétnièkou 

3. Ateliér Únìtice /budova MŠ Únìtice/

Taneèní kroužek -   Po špièkách 

Dramatický kroužek - Drama�ák 

Výtvarný kroužek - Výtvarná dílna Sýkorka(novì)

4. Ateliér Libèice /budova ZŠ, uèebna v pøízemí/

Výtvarný kroužek - Barvínek 

Rekonstrukce nových prostor v Havlíèkovì ulici

Pøes léto jsme dokonèili rozsáhlou rekonstrukci prostoru po 

bývalé Èeské spoøitelnì vedle ordinace dìtské lékaøky, 

které mìsto poskytlo našemu sdružení k využívání pro 

zájmovou èinnost dìtí a dospìlých.  Nový èistý prostor 

zbývá vybavit a zaøídit k potøebì ateliéru výtvarné 

a øemeslné tvorby a informaèního centra. Již brzy vás zde 

s velikou radostí pøivítáme.

Mockrát dìkujeme všem vám, kteøí jste svou dobrovolnou 

prací èi finanèní podporou výraznì pøispìli k úpravì tohoto 

prostoru a tím napomohli k dokonèení jeho rekonstrukce. 

Více informací  o aktivitách sdružení Roztoè  najdete na 

www.roztoc.cz, tel./zázn.:23391 0014,

e-mail:roztoc@roztoc.cz a na plakátovacích plochách 

mìsta.

Dita Votavová
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ROZKØIK  15. 9. 2007

Areál obèerstvení 

U Šranìk

Úspìšný èervnový koncert probìhl 

hladce, mile, ale tak trochu po 

„chlapsku“ - výraznì tam, dle mého 

názoru, scházel ženský prvek na 

pódiu. 

TO VŠAK NYNÍ NAPRAVÍME!!!

Již minule jsem Vás lákal na 

STRING LADIES, krásné mladé 

smyècové divy, které jistì nenechají 

nikoho chladným… 

ESTER KOÈIÈKOVÁ, jejíž bøitký 

a mnohdy nekompromisní humor 

miluji, se pøedstaví - pro mnohé 

možná pøekvapivì - jako skvìlá 

šansoniérka. Doprovází jí zruèný 

klavírista a výborný muzikant 

Lubomír Nohavica, pro nìhož jsme 

sehnali piáno díky paní starostce 

a MÚ Roztoky (snad dopadne vše 

dobøe s pøepravou a naladìním…).  

MOIMIR PAPALESCU & NIHILISTS 

je pro støední a starší generaci 

ponìkud neznámá velièina, ozývají 

se hlasy, že to na Rozkøik nepatøí, ale 

nesmíme se bát a být konzervativní, 

že. Kapela se mi líbí, je ve fóru, navíc 

jako správný producent musím 

apelovat na dramaturgickou pestrost 

a barevnost, jakož i na oslovení 

mladších posluchaèù. Jsem velmi 

rád, že „Nihilisti“ pøijali pozvání a 

vìøím, že osloví i ty starší, hud-

bychtivé posluchaèe, kteøí ji ještì 

neznají.

Na zaèátku festivalu 15.9. si já 

osobnì udìlám radost s bájeènou 

partièkou zvanou KUKULÍN. V devadesátých letech si 

kdekdo dával (a dodnes dává) pøívlastek „keltská muzika“, 

a vìtšinou to byla jen èeská bigbítová dupárna. Hrubý a spol. 

to však cítí a hrají srdcem, o tom se není tøeba dlouze 

rozepisovat, staèí jen podotknout, že není náhodou, že si 

tyto hudebníky zvou jejich kolegové pøímo z Irska a Anglie do 

svých nahrávacích studií…

S pozdravem

„NEBUÏTE NEVLÍDNÍ A HNED VÁS PØEJDE ZLOST“

se na Vás tìší

Vít Kahle

producent festivalu ROZKØIK

Soutìž o nejkrásnìjší vánoèní stromek

Vyhlašujeme soutìž o nejlépe nazdobený vánoèní stromek. 

Soutìž není vìkovì ani jinak omezena, jedinou podmínkou 

úèasti v soutìži je, že všechny ozdoby na stromku (cca 

10 ks), musí soutìžící vlastnoruènì vyrobit.

Stromky o výšce cca 50 cm dodá poøadatel. Výstavou 

nazdobených stromkù bychom chtìli spoleènì zahájit 

Advent.

Uzávìrka pøihlášek je 20. listopadu 2007. Stromky se budou 

zdobit 1. 12. 2007.

Bližší informace a pøihlášky získáte na tel. 606 893 292 nebo 

na e-mailové adrese v.drdova@volny.cz.

Vlaïka Drdová

KULTURA
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Kulturní podzim v Academiku

Po dlouhá léta v Roztokách nebylo kde poøádat koncertní 

a divadelní pøedstavení. Díky vstøícnosti posledních tøí 

øeditelù základní školy a paní školnice jsme mohli využívat 

prostory žalovské školy, ale pøece jenom to byla permanentní 

improvizace. I tak jsme mohli v Roztokách pøivítat pìknou 

øádku špièkových umìlcù.

Nyní, když stojí multifunkèní sál v kongresovém centru 

Academic, bychom rádi naše kulturní aktivity zmnožili 

a rozšíøili.

Na jarních koncertech Spirituál kvintetu a Jaroslava Hutky 

jsme si ovìøili, že roztocké publikum má o podobné poøady 

zájem. Pro podzimní sezónu jsme proto pøipravili témìø na 

každý víkend zajímavou akci, a� už pro dìti nebo pro dospìlé.

V záøí se tak mùžeme tìšit na populární Politické harašení se 

Zuzanou Bubílkovou, na vynikající kapelu Neøež 

a pøedevším na hudební ikonu - Martu Kubišovou, která 

v srpnu na rockovém festivalu v Trutnovì dokázala 

nadchnout i mladistvé publikum.

V øíjnu chystáme nádherné divadelní pøedstavení divadla 

Ungelt Všechno jen do putyk a ženským s herci Vilmou 

Cibulkovou a Miroslavem Etzlerem, školní pøedstavení 

Jaroslava Uhlíøe a pøivítáme sourozence Hanu a Petra 

Ulrychovy se skupinou Javory.

V listopadu Vás pozveme na svérázné písnì Jiøího 

Schmitzera,  na poøad známého bavièe Zdeòka Izera a na 

prvotøídní hudební skupinu Asonance. V závìru roku pak 

nás èeká talk show Haliny Pawlowské a fenomenální dívèí 

houslové trio In flagranti.

Kromì toho máme ještì rozjednána další divadelní 

pøedstavení pro dìti i pro dospìlé, rodí se obrysy festivalu 

tance a pohybu, dìtského countrybálu...

První akcí celého seriálu bude v nedìli 9.záøí akce nazvaná 

Den pro celou rodinu. Od 11 hodin bude na Tyršovì 

námìstí probíhat spoleèné rodinné malování, kterou povede 

a výtvarnými potøebami zásobí paní Monika Lainová. 

Souèasnì bude probíhat výuka aranžování kvìtin pod 

vedením floristy Jiøího Boèka. Materiál dodá Kvìtinárium 

pana Vojtìcha Humla.

Podle poèasí se uskuteèní další plánované atrakce - exhibice 

bikerù, dìtské soutìže. Pokud Vám pøi této podívané 

vyhládne, restaurace hotelu Academic Vám nabídne 

speciální zlevnìné menu.

V 15 hodin zaèíná v Kongresovém sále hotelu poøad nazvaný 

Velká dìtská pestráda, plný zpívání, povídání a tancování. 

Zpívat bude Inka Rybáøová. Po koncertu bude možno si 

zakoupit nìkteré z jejích pìti CD.

Od 16 hodin hrají v hotelové restauraci pro dobrou náladu 

manželé Lhotákovi. V 19 hodin pak zaèíná v kongresovém 

sále poøad Zuzany Bubílkové Politické harašení. Ve 20 hodin 

chystáme v prostoru bowlingu diskotéku s pøíznaèným 

názvem Škola je až zítra.

Po celý podzim budou, jak jsme již uvedli v minulém èísle 

Odrazu, probíhat taneèní kurzy pro dospìlé. Ještì je volné 

místo pro nìkolik posledních párù. Pøihlášky a další 

informace získáte na tel. 736 524 650 nebo na e-mailové 

adrese roztoky-mpz@volny.cz.

Jaroslav Drda

Sklo jako obal - z historie 

užitkového skla - Støedoèeské muzeum 

v Roztokách u Prahy  12. záøí 2007 - duben 2008  

Každý den je bereme do ruky, patøí k samozøejmostem 

našeho života a moc o nich nepøemýšlíme. Skromnì nám 

slouží. Jsou to lahve na pivo èi víno, lahvièky a dózy na 

kosmetiku, lékovky, zavaøovací sklenice a další obalové sklo 

v jeho mnoha nepøeberných podobách. Takové obyèejné vìci.

I obyèejné vìci mají svou historii a pøíbìh sklenìného obalu 

se píše již asi 2000 let. 

Nìkde na jeho poèátku jsou malé øímské lahvièky na voòavky 

a léky, ke kterým ještì v øímské dobì pøibyly nejrùznìjší další 

láhve a dózy, v nichž byly dodávány a pøechovávány rùzné 

produkty. Základní tvary øímského obalového skla opakovaly, 

pozmìòovaly a zdokonalovaly støedovìké i novovìké sklárny.  

Teprve stoupající odbyt napøíklad minerálních vod a nástup 

prùmyslové výroby do mnoha potravináøských odvìtví vyvolal 

v 19. století zvýšenou poptávku po obalovém skle a sklárny se 

musely s novou situací postupnì vyrovnávat. Zvìtšovaly se 

skláøské provozy a mnohé sklárny se zaèaly specializovat 

pouze na sklenìný obal. Zdokonalovaly a zlevòovaly se 

skloviny, zvìtšovala se kapacita skláøských pecí, 

mechanizovaly se nìkteré dílèí výrobní postupy, ale ruèní 

výroba pøi veškerém zdokonalování mìla stále své hranice. 

Teprve poslední dvì desetiletí 19. a první desetiletí 20. století 

pøinesly zásadní pøevrat ve výrobì obalového skla. 

Nastoupily poloautomatické a automatické stroje. Ty umožnily 

znásobení výkonu skláren a zlevnily obalové sklo natolik, že 

se stalo naprosto bìžným.  

Vìtšina pøedmìtù ve výstavì pochází tedy logicky z doby 

ohranièené na jedné stranì polovinou 19. a na stranì druhé 

poèátkem 21. století. První èást výstavy pøedstavuje importy 

sklenìného obalu z nejstarších dob do 19. století. Druhá èást 

je vìnována dynamickému vývoji výroby obalového skla 

v èeských zemích od 19. století do souèasnosti. Ve tøetím 

oddíle jsou pak pøedstaveny jednotlivé typy obalového skla 

podle náplnì - léky, kosmetika, pivo, víno, likéry, 

nealkoholické nápoje, mléèné výrobky, polévkové koøení a 

další. 

K výstavì bude také vydána obrazová publikace Èeské láhve 

a další obalové sklo, která vychází z obsahu výstavy, ale 

umožòuje zevrubnìjší pojednání o vývoji obalového skla. 

Podrobnìji zde bude zpracován vývoj výroby obalového skla 

v èase i podle jednotlivých oblastí od støedovìku do 

souèasnosti. Publikace (250 stran velikosti 280 x 225 mm) s 

textem v èeštinì a angliètinì bude doplnìna 200 fotografiemi 

rùzného obalového skla a dalšími doprovodnými historickými 

vyobrazeními ze vzorníkù skláren a jiných dobových 

dokumentù tak, aby obrazová èást maximální mìrou 

ilustrovala vývoj obalového skla v èeských zemích. Publikace 

nemá dosud v èeských zemích obdoby a je urèena široké 

veøejnosti, zájemcùm o dìjiny skláøství, sbìratelùm 

obalového skla a dalším. 

Køest publikace spojený s komentovanou prohlídkou 

výstavy se uskuteèní ve støedu 24. øíjna od 17 hodin.

PhDr. Jitka Lnìnièková

KULTURA
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Pøemyslovská 

divadelní orba 

podruhé, tentokrát 

ve Slaném

Pøed rokem se koncem záøí 

uskuteènil na Holém vrchu na 

pomezí Roztok a Únìtic první 

roèník festivalu divadla, hudby 

a vùbec kumštu Pøemyslovská 

divadelní orba  èili PøeDivO. 

K  v i d ì n í  a  s l y š e n í  b y l o  

19 divadelních pøedstavení, 

7 vystoupení hudebních skupin, 

7 dílen pro malé i velké a také 

mírnì recesistický pøemyslovský 

závod v orbì družstev. Poèet 

divákù hodnì pøevýšil tisícovku, 

poøadatelská služba fungovala bez 

problémù a støedoèeský hejtman 

Petr Bendl urèitì nemusel litovat, 

že nad festivalem pøevzal záštitu.

Tradice byla založena a sluší se 

v ní pokraèovat. Festival je 

koncipován jako putovní, bude se 

rok od roku stìhovat po území 

„Pøemyslovcù“, tedy po oblasti, 

v níž pùsobí regionální sdružení 

(MAS) Pøemyslovské støední 

Èechy. A protože centrem tohoto 

sdružení je Slaný, patnáctitisícové 

mìsto s diváckým zázemím 

a divadelní tradicí, padla logicky 

volba místa druhého roèníku 

festivalu na nìj. Královské mìsto 

Slaný se stalo po vzájemné 

dohodì spolupoøadatelem, Støe-

doèeský kraj pøispìl ze svého 

dotaèního fondu  a tak se èeká už 

jen na diváky.

Co jim PøeDivO´07 v týdnu od 21. 

do 27. záøí nabídne, najdete na 

pøipojeném letáku. Vìtšina pøed-

stavení se uskuteèní v Mìstském 

divadle Slaný a v Dividýlku, 

k o m o r n í  o r c h e s t r  p o z v e  

posluchaèe do kaple Zasnoubení 

Panny Marie v bývalé piaristické 

koleji a smíšený sbor Byzantion 

vystoupí v obnoveném kostele sv. 

Jakuba v Lidicích u Otrub.

Za poøadatele vás zvou

Vladimír Vytiska a Jaroslav Huk 

za MAS Pøemyslovské støední 

Èechy a Pavel Bartoníèek, 

zastupující v tomto sdružení 

Královské mìsto Slaný

KULTURA
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Hraèky od pravìku 

do 20. století v muzeu

Støedoèeské muzeum pøipravilo na sobotu 15. záøí od 10.00 

do 17.00 hodin v prostorech návštìvnického centra 

program spojený s výrobou neobvyklých  hraèek. 

Návštìvníci si mohou pod odborným vedením pracovníkù 

muzea vlastnoruènì zhotovit hraèky, se kterými si hrály dìti 

v minulých dobách a dnes se s nimi již nelze setkat. 

Vyrábìt, modelovat, péct a odlévat se budou podle 

originálních pøedmìtù z muzejních sbírek: 

! neolitická figurka zvíøete z keramiky - modelace z hlíny 

z volné ruky

! pravìké a støedovìké miniaturní nádobky z keramiky - 

modelace z hlíny z volné ruky

! ranì novovìké hlinìné panenky - modelace z hlíny 

z volné ruky

! hraèky z perníku z pøelomu 18. a 19. století - modelace 

tìsta z forem a peèení 

! cínové figurky vojáèkù z pøelomu 19. a 20. století - 

odlévání cínu do kadlubù 

Vzhledem k povaze zpracovávaných materiálù se 

doporuèuje pracovní odìv. 

Vstup do návštìvnického centra je bezbariérový, program je 

vhodný i pro zrakovì postižené.

Program se koná u pøíležitosti Dnù evropského dìdictví 

(téma Památky, øemesla, lidová tradice) a zakonèení 

archeologické výstavy Od úsvitu do soumraku k 50. výroèí 

vzniku muzea.

Ivana Kubeèková

Roztocké øemeslnické trhy 2007

Možná si nìkteøí z Vás pamatují na první Roztocké 

øemeslnické trhy v roce 2006. Nyní Vás zveme na druhý 

roèník

22. záøí na Tyršovì námìstí v Roztokách

Opìt zde budou øemeslníci a výtvarníci z Roztok, ale 

i z Prahy, Tábora a dalších míst. Tentokrát bude pøipraven 

pestøejší výbìr originálních výrobkù. Kromì keramikù, 

øezbáøù, šperkaøù a mnohých dalších je pøipraven i bohatý 

doprovodný program.

Divadla a divadélka pro vìtší i nejmenší, šermíøské souboje, 

skupina historických tancù z Libèic, muèírna, blues, taneèní 

skupinu z Prahy, hudební skupiny a irský step.

K tomu také obèerstvení, medovina, víno i burèák.

Tohle všechno budete moci vidìt v parku na Tyršovì námìstí 

22. záøí od 10 hodin dopoledne.

Srdeènì zveme všechny, kteøí se chtìjí pobavit a prožít 

pøíjemný den a tøeba si i odnést originální dárky pro sebe 

nebo své blízké.

D. a Z.Královi

KULTURA
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SPORT

Martina Plašilová 

- mistrynì svìta  z Roztok

Na pøelomu èervna a èervence ve dnech 27.6. - 2.7.2007 

vybojovala reprezentaèní posádka „Jezinky“ z klubù RK 

Trója/RK Stan na korejské øece Naerinchon titul 

absolutních mistryò svìta v kategorii šestimístných 

raftù a obhájila tak stejné umístìní z pøedloòského 

šampionátu v Ekvádoru. Ve „zlaté“ sestavì z Ekvádoru 

ale došlo ke zmìnì, když na levém støedu vystøídala 

Michaelu Hodaèovou rodaèka z Roztok u Prahy Martina 

Plašilová (22). 

Naskoèit do úspìšné posádky, která již nìkolik let nemá na 

evropských i svìtových øekách konkurenci, ovšem nebylo 

pro studentku Pøírodovìdecké fakulty  jednoduché. „Musela 

jsem hodnì zapracovat na fyzièce, protože dosud jsem 

jezdila závody na raftu jenom pro zábavu, i když jsme 

pochopitelnì na tréninky chodily,“ popisuje Martina své 

zaèátky v sestavì Jezinek. „Ostatní holky navíc mají za 

sebou dlouhá léta s pádlem v ruce a tím pádem i strašnì 

velké množství zkušeností, které se èlovìk za rok èi dva 

nemùže nikdy nauèit. Ale byla to pro mì výzva, která se 

prostì nedá odmítnout.“ 

Dva roky tréninkové døiny ovšem pøinesly své ovoce 

a Jezinky s Martinou si v domácí kvalifikaci nejtìsnìjším 

rozdílem vybojovaly právo úèasti na svìtovém šampionátu. 

Dvoufázový trénink zaèínal brzy ráno pøed školními 

a pracovními povinnostmi, odpoledne se dìvèata sešla opìt 

na raftu. „Bylo to nároèné, ale podaøilo se nám to pøekonat a 

zažehnat i nejrùznìjší pøíznaky, kterými se hlásila 

ponorková nemoc,“ vzpomíná Martina na úmorný tréninkový 

dril. 

Koncem èervna se Jezinky vydaly do dìjištì šampionátu, 

kde na nì èekalo nepøíjemné pøekvapení. Tradièní 

monzunové deštì mìly jaksi zpoždìní a na raftaøe zívalo 

namísto zpìnìných peøejí a bouøící vody vyschlé kamenité 

koryto. „Trénovaly jsme jak se dalo, obèas jsme jely i nìkolik 

desítek metrù bez uvíznutí na kameni. Nad stojatým 

rybníèkem v korytì øeky jsme rozvìsily klacky namísto 

branek, abychom se mohli alespoò trochu chystat i na 

slalom.“ Zatímco poøadatelé chystali krizové varianty vèetnì 

pøesunu na nìkolik set kilometrù vzdálenou øeku, poèasí se 

zaèalo k vodákùm zvolna obracet èelem. 

V pátek tak mohla odstartovat úvodní disciplína šampionátu, 

vyøazovací sprint Head to head. Po jednokolovém sprintu se 

podle dosažených èasù vytvoøí vyøazovací pavouk a dvì 

posádky se souèasnì vydají na tra� sprintu. Kdo je první 

v cíli, postupuje dál. Jezinkám vyøazovací sprint nikdy moc 

nešel, takže prohra v semifinále a boj se 

Slovenkami o tøetí místo nebraly pøíliš 

tragicky. „Vìdìly jsme, že máme šanci 

získat první medaili Jezinek v této disciplínì 

na jejich tøetím MS a navíc jsme nastoupily 

proti Slovenkám, našim velkým rivalkám. 

Takže jsme mìly v cíli velkou radost, když se 

nám je podaøilo porazit,“ popisuje Martina 

zisk prvního cenného kovu v Koreji. 

Královskou disciplínou našich dìvèat je 

pøedevším slalom, ve kterém ještì nenašly 

na evropském èi svìtovém šampionátu 

pøemožitele. Po zlatu z MS na Èertových 

proudech v roce 2003 a v Ekvádoru o dva 

roky pozdìji se chystaly zkompletovat zlatý 

hattrick mezi kameny na øece Naerinchon. 

„Tra� nebyla tìžká, spíše to bylo o tom, 

abychom nìkde neudìlaly nìjakou 

zbyteènou chybu. Ale ve slalomu se jedou 

dvì jízdy, ze kterých se poèítá ta lepší, takže 

jsme si vìøily, že urèitì jednu zajedeme 

podle našich pøedstav.“ Jezinky by nakonec 

vyhrály obìmi jízdami, i když se chyb nevyvarovaly. 

Veèer si raftaøky poslechly èeskou hymnu, ovšem na nìjaké 

oslavy nebylo ani pomyšlení. Ve høe byl nedìlní sjezd, který 

rozhodoval o tom, zda se Jezinkám podaøí obhájit celkové 

zlato ( kombinace vyøazovacího sprintu, slalomu a sjezdu) z 

Ekvádoru. Na taktizování nebylo místo, úloha byla jasná: 

jedinì vítìzství znamenalo obhajobu titulu nejlepších 

svìtových raftaøek.

Také poèasí rozhodlo: dalo se do poøádného monzunového 

deštì! A tak ráno organizátoøi rozhodli, že se sjezd pojede na 

èásti øeky, kde dosud úèastníci šampionátu netrénovali. 

Podmínky byly pro všechny týmy stejné, každá posádka 

mìla k dispozici jednu tréninkovou jízdu. Na vyschlé øeèištì 

již každý zapomnìl, korytem se valila kalná masa vody, která 

z dovolenkové øíèky udìlala poøádnou divoèinu. 

„Cestou bylo asi šest nároèných úsekù, které jsme se snažily 

vtisknout do pamìti, ale zapamatovat si bìhem jedné jízdy 

celou trasu, která se jela pøes ètyøicet minut, nebylo 

v lidských silách.“ Monzunový liják však ze všech sil dohánìl, 

co zameškal a tak voda v øece stoupla od dopoledního 

tréninku do odpoledního startu o dalšího pùl metru. 

„V té chvíli nám byly veškeré zapamatované orientaèní 

kameny na nic, protože byly zalité vodou a prùjezd peøejemi 
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Premiéra roztockého DirtJumpu je 

za námi

Asi tak jako je všechno jednou poprvé, tak to byla jen otázka 

èasu, kdy se dirtová dráha v Roztokách stane dìjištìm 

závodù v DirtJumpu. A že na sebe nenechala dlouho 

èekat… Nejasné poèasí, nervozita z úèasti a další faktory 

doprovázely poslední pøípravy na závod. Nakonec se však 

vše podaøilo a závod probìhl tak, jak jste mohli vidìt. Sami 

ho hodnotit nebudeme, ale soudì z reakcí a názorù 

návštìvníkù to v každém zanechalo pøinejmenším skvìlé 

zážitky z pøíjemnì stráveného odpoledne. Jen poèasí 

poruèit neumíme, ale i pøesto byla hojná úèast, které si 

vážíme. Je nám líto zranìní jezdce Milana Horky, který 

musel být hospitalizován, a pøejeme mu brzké uzdravení. 

Celkem se sešlo na 30 jezdcù z rùzných koutù republiky, 

z nichž 23 jelo kategorii velkých kol MTB a zbylých 

7 kategorii malých kol BMX. Kategorie BMX byla oslabena 

o velká jména èeské špièky, nebo� v daném termínu byli na 

focení v zahranièí. I tak ale bylo na co koukat. Po poledním 

tréninku se rozjela kvalifikace, z níž postupovalo do finále 

osm nejlepších. Ve finálových jízdách již bylo cítit napìtí 

a jezdci pøedvádìli své nejlepší triky. K vidìní byla rùzná 

salta, otoèky èi pouštìní kola ve vzduchu. Bohužel se kvùli 

dešti nestihlo dojet finále kategorie BMX. První místo 

v kategorii MTB svým backflipem na nejvìtším skoku získal 

Jan Netrval, jako druhý se svým elegantním supermanem 

dopadl Jan Tóth a tøetí místo obsadil Daniel Frank. 

V kategorii BMX zvítìzil Štìpán Herink, za ním Tomáš 

Kudrnáè a jako tøetí Ondøej Mladý. Všem bychom chtìli 

podìkovat za úèast a vytvoøení skvìlé atmosféry, která 

závod doprovázela. Zvláštì však mìstu Roztoky za podporu 

a umožnìní závodù, firmì Cyklo Adam za finanèní 

zastøešení závodu, obchodu Cartoon a Asociaci TOM za 

finanèní podporu, stavební firmì Pohl za úpravu dráhy, TS 

Roztoky za pomoc se zázemím a všem, kteøí nám se 

závodem pomohli. Fotografie ze závodu naleznete na 

adrese www.dirtjumproztoky.eu a video reportáž na 

internetové televizi www.stream.cz. Budeme se tìšit za rok 

na dirtové dráze v Roztokách opìt na vidìnou ... 

Jan Koláø, Vašek Strnad 

byl úplnì jiný. Nezbývalo než jet takzvanì „na oèi“, okamžitì 

reagovat a doufat, že s ubývajícími silami se nám podaøí 

udržet koncentraci na proud pøed námi.“ 

Chvíli po startu se Jezinky prodraly do èela a svou pozici již 

nepustily, ostatní posádky se zvolna propadaly daleko za nì. 

Ovšem kousek pøed cílem mohlo být po nadìjích, když raft 

Jezinek proud nahnal na skálu a k nedobrovolné koupeli 

moc nechybìlo. Naštìstí se ale podaøilo pravé stranì odrazit 

od skály rukama a Jezinky tak mohly v klidu dojet do cílové 

rovinky a odstartovat velkolepé oslavy. „Byly jsme unavené, 

ale hroznì š�astné, že se nám podaøilo zvítìzit na takhle 

nároèné vodì. Ten pocit být nejlepší je prostì 

nenahraditelný“, uzavírá Martina své vyprávìní o svìtovém 

šampionátu v Koreji.  

 Martina prokazovala svùj sportovní talent již ve svých 

školních letech, protože reprezentovala ZŠ Roztoky 

v nìkolika sportech v lize škol. Nejlépe si vedla ve stolním 

tenisu, softbalu, košíkové, florbalu a atletice.

 Za všechny pøíznivce jí chci blahopøát k úspìchu na MS 

v raftingu a popøát jí další skvìlá umístìní.

Marcela Jungwirthová
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Jak jsme dobyli Øivnáè…..

Nu, zdrávi došli - jak praví klasik. Výstup na Øivnáè, vlastnì 

taková milá procházka v tisíciletých stopách našich otcù, 

dìdù, pradìdù atp. pøivedla na legendární vrch (pøes 

zámìrnì antibarnumskou reklamu) neèekaný poèet 

poutníkù. Pøece jen je asi dost lidí, kteøí nemusí dennì èuèet 

pøed obrazovkou na Karla Gotta v Lucernì, Pojiš�ovnu štìstí, 

Zlatou hokejku atd. a umí se pobavit sami.

Obèanské sdružení Levý Hradec, 

které se svými pøáteli celou akci 

za pár úsmìvù a dobrých slov 

nejen iniciovalo, ale i zajistilo, 

pracovalo s nenápadnou lehkos-

tí, bez použití faxù, poèítaèù, 

žádost í  o  grant  a j iných 

c i v i l i z a è n í c h  n e s m y s l ù  

obsažených i v zá-konech a 

vyhláškách, kteroužto èinnost 

obecnì shrnul hlavní poradce 

spolku Petr Tøíska pod pojmem 

,,obtìžování èlovìka èlovìkem“.

Stojí za to dát pøi této pøíležitosti 

na vìdomí souèasníkùm, že 

zmínìný spolek pøinesl do lehce 

zkorumpovatelného modelu 

demokracie naprosto neèekané 

a nové prvky. Zcela napø. pomíjí základní prvek 

demokracie,kterým jsou volby. Jistì se s úžasem ptáte,jak 

je to možné a jak- resp. èím nahradíme hierarchii a 

odpovìdnost  za  vykonané èiny, bez  nichž nelze  

uspoøádat, rozhodnout, vykonat, zorganizovat nic, vyjma 

samovolnì vzniklého kolosálního chaosu s doprovodným  

hulvátským obviòováním všech všemi, jak to ostatnì znáte  

z èeského tisku.

Odpovìï je vlastnì jednoduchá. Sledujete - li delší èas tzv. 

volební kampanì, kdy na každém rohu visí portréty 

žluèovitých tlus�ochù a žen za hranicí vdatelnosti,z kterých 

skvìle placení vizážisté vyrobí zralé usmìvavé vizionáøe a 

dobrotivé matky, když ètete neblahá hesla typu estébáckého 

,,Jsme s vámi, pojïte s námi“, nebo ,,Tøikrát a dost“ atd., 

dojdete lehce k závìru, že tento cirkus hrazený miliardami z 

vašich kapes (tzv. danì) je výplod duševní bídy. 

A tu vám bleskne hlavou prostá myšlenka, že takových 

pitomostí vám není tøeba.

 Letitá praxe nás vede k poznání, že námi nastolený postup 

je nejen demokratiètìjší, jednodušší, zodpovìdnìjší 

a funkènìjší, ale navíc: nestojí naše obèany ani korunu!

O všech akcích vedeme totiž pøátelskou vìcnou debatu, 

dopravu a obèerstvení si hradí každý sám ze svého atd. 

Takto probíhají naše pravidelná týdenní setkání a je zcela 

lhostejné, zda diskutujeme o nutnosti výstavby pøilehlého 

høištì, nebo o poøádání koncertu, divadelního pøedstavení èi 

výstupu na Øivnáè atp.

Když vyvstane problém cokoli zajistit - dopravu, vytištìní 

plakátu,jeho výlep, obèerstvení, povolení úøadu atd. - vždy 

se toho kterého úkolu nìkdo ujme, prohlásí se  napø. šéfem 

dopravy , výlepu atd. a je mlèenlivým úsmìvem  ostatními 

schválen. Žádné volby, kampanì, pøeplácení poslancù 

Procesí vychází ze základního tábora k vrcholu. Muži, ženy, 

dítka i pejskové! Copak je nìco podobného u ambiciózních 

alpských, èi dokonce himalájských expedicí možné?

Èlen spolku Viktor Sodoma ihned po opuštìní základního 

tábora zahnul neèekanì vlevo a absolvoval výstup tzv. stezkou 

Reinholda Messnera, (jediného pokoøitele všech osmi 

,,tisícovek“),které ovšem místní starousedlíci øíkají prùsmyk 

Vaška Laštovky

Jana Chržová zakoupila za úèelem výstupu své první - dokonce 

terénní-auto.Aè již pìt dní vlastnila øidièský prùkaz, svìøila øízení 

vozidla L. Valíkovi,který pod vlajkou Èerveného køíže poskytl 

poutníkùm první pomoc a obèerstvení, jako sponzorský dar!
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(rozumìj: èlenù) zvedání rukou, tajné dohody a jiná svinstva.

( Všichni si tak nakonec podvìdomì oddechnou, že to není 

na nich …)

Tak i v tomto pøípadì: žádná hlasování, ten, kdo nìco umí, 

vždy v pravé chvíli povstane a sám se jmenuje!

Ještì nikdy se nám nestalo, že by se o funkci dral nìkdo, kdo 

o inkriminované problematice 

nemá ponìtí. To se mùže stát v 

parlamentu, ale nám ne.

A tak nebylo nikomu divné, že se  

pøedseda našeho Obèanského 

sdružení Levý Hradec L.Kantor 

jmenoval øeditelem výstupu na 

Øivnáè (protože ètyøicet let vždycky 

nìco øídil), nikdo se nepozastavil 

nad tím, že se F.Šulc jmenoval 

øeditelem administrativy (protože 

by l  d louhá lé ta  mìstským 

archiváøem), všichni si oddechli, 

když se J.Chržová jmenovala 

ø e d i t e l k o u  l o g i s t i k y  a  

mezinárodních vztahù (protože 

jako letitá výkonná øeditelka 

Èeského helsinského výboru umí 

d o k o n a l e  a n g l i c k y )  

atd.

Zkrátka a jasnì: postupujeme zcela jinak, než napø. pøi 

j m e n o v á n í  v l á d y ,  k d y  n a  z n a l o s t e c h  

a schopnostech vùbec nezáleží. Smìrodatné je pouze 

èlenství v politické stranì. Jen tak mùžete být klidnì napø. 

ministrem zemìdìlství, aniž byste rozeznali krávu od kozy 

a pšenici od lebedy!

Tudy cesta nevede, pøátelé! To není nic pro nás, dospìlé 

obèany!

Vlastní výstup se vyznaèoval naprostým pochopením 

smyslu celé akce. A tak bylo témìø nemožné urèit vítìze 

soutìže o ,,nejrozvážnìjší krok“. Porota (samozøejmì tajná) 

nakonec prohlásila vítìzi všechny úèastníky výstupu, vyjma 

fotbalisty Petra Kysely, který se patrnì domníval, že 

smyslem akce je být na vrcholu co nejdøív a první!

Druhá soutìž ,,kdo nenajde ani jednu houbu“, byla toho dne 

zvláš� obtížná, neb se okolní luèiny i porost - letos poprvé - 

doslova bìlaly hlavièkami èerstvých žampionù! Úèastníci 

Tzv. vrcholová fotografie úèastníkù výstupu, kterou zkušenì naaranžoval místní obèan Jiøí 

Pekárek nominovaný na tuto akci Èeským olympijským výborem, nebo� jako fotograf osmi 

olympiád a nesèetných evropských a svìtových šampionátù je k takovým úkolùm nanejvýš 

povolaný!

Jiøí Krampol, náš letitý roztocký spoluobèan a kamarád 

poøadatele uchránil nejvìtších obav celé akce : totiž jak 

nahradil onu tradièní modlitbu našich pøedkù za déš�  

zkrápìjící jejich pole a zahrady…

Pamìtní list vìnovaný všem úèastníkùm výstupu. Byl 

ponechán i na vrcholu Øivnáèe, stylovì umístìný v ochranné 

fólii na násadì tradièního náøadí našich pøedkù - vidlí….
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výstupu ani nemrkli oèkem a zcela se vìnovali 

svému poslání - uctít památku pøedkù pouze 

rozvážnou chùzí na vrchol.

(Èetbou propozic totiž zjistili, že pøi sestupu, 

mohou sesbírat hub kolik unesou - a také tak 

uèinili.)

Velkým oøíškem byla ovšem soutìž tøetí - 

,,o nejhlasitìjší zpìv“. Již v základním táboøe 

(v restauraci ,,U høištì“) byl øeditel výstupu 

vystaven námitkám ochráncù pøírody, kteøí tvrdili, 

že zpìv v pøírodì ruší zvìø a ptactvo. Jeho 

argumentace, že naši pøedkové vždy zapìli 

vlasteneckou píseò, se nesetkala s pochopením.

Spory pokraèovaly i bìhem výstupu. Nakonec 

se stalo, že pøedseda natolik zblbl, že pøipravené 

profesionální zpìváky Viktora Sodomu a svou 

vlastní ženu (!) Helenu Arnetovou - Kantorovou, 

sólistku C&K Vocalu, oslovit prostì zapomnìl! 

Tím nejen rozzuøil tøíèlennou porotu, která byla na železnièní 

zastávce v Podmoráni pøipravena soutìž vyhodnotit a její 

výsledky nahlásit svému pøedsedovi J.Drdovi na vrchol 

Øivnáèe mobilem, ale i celý pøípravný výbor! Ten 

vyhodnotil pøedsedovu chybu jako neodpustitelnou a jeho 

køeslo se chvìlo v základech! Až po hodinovém jednání 

výbor uznal pøedsedovy nehynoucí zásluhy, udìlil mu pouze 

žlutou kartu, odebral mu za trest polovinu porce grilované 

krkovièky (vzornì pøipravené øeditelem základního tábora 

umístìného v restauraci ,,Na høišti“ p.Øíèkou), krajíc chleba 

a vylil mu èerstvé natoèené pivo do klozetu!

Zároveò výbor kvalifikoval nultý roèník výstupu jako 

neobyèejnì úspìšný a vyhlásil: 

I.roèník ,,Dobytí vrchu Øivnáè bìhem jediného dne bez 

použití kyslíku“ dne 21.srpna 2008 v 17.00 hod.

Jednání výboru, který navíc øídil, vyslechl a vìrnì zapsal 

Ladislav Kantor

Viktor Sodoma na vrcholu Øivnáèe. Vlevo Moranin háj, vpravo zahradnictví v Øeži, 

uprostøed mohutný tok Vltavy. Umìlec jako jediný (!) absolvoval výstup i sestup na 

lyžích!
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Fotbalový podzim 2007

Fotbalové prázdniny jsou kratší než ty školní a tak než opìt 

zazvonil školní zvonek mìli za sebou roztoètí fotbalisté 

odehraná již první tøi kola nové sezóny (bohužel do 

uzávìrky známe pouze výsledky prvních dvou). Než se ale 

plnì rozepíšeme o roèníku 2007/2008 je naší 

zpravodajskou povinností informovat vás ještì o výsledcích 

sezóny pøedešlé, které jsme nestihli uveøejnit v 

prázdninovém dvojèísle Odrazu.

„A mužstvo své snažení opìt nedotáhlo do zdárného konce, 

když v posledních ètyøech kolech uhrálo pouze dva body a 

propadlo se na tøetí pøíèku. V nejdùležitìjším utkání sezóny 

nedokázali vstøelit sokovi v boji o postup  ani jeden gól a po 

bezbrankové remíze byl pøed závìreènými dvìma koly ve 

výhodì náš soupeø ze Statenic. Tu si i díky zaváhaní našich 

fotbalistù udržel a postoupil do okresního pøeboru. 

Také dorostenci obsadili tøetí místo, ale pro nì to byl v jejich 

druhé soutìžní sezónì velký úspìch, korunovaný 

v závìreèném kole jednoznaèným vítìzstvím nad 

favorizovanou Rudnou. Úspìch o to cennìjší, že se museli 

v jarních odvetách vypoøádat s absencí nìkolika klíèových  

hráèù.

Nejvìtšího úspìchu však dosáhli žáci, kteøí postoupili do 

okresního pøeboru. V závìreèném hodnocení skonèili na 

druhé pøíèce za Libèicemi, ale  i to jim staèilo na  postup do 

vyšší soutìže. Pøestože budou v nové sezónì žáci oslabeni 

o nìkteré své opory pøecházející z vìkových dùvodù do 

dorostu, doufáme že vyšší soutìž pro nì bude pøínosem.

Krásné druhé místo pøípravky jsme zmiòovali již v 

èervnovém Odrazu. 

Nejlepším roztockým kanonýrem se v sezónì 2006/2007 

stal Richard Hodan, který v žákovském dresu nastøílel 25 

branek.

A teï již k novému roèníku 2007/2008. Letní pøíprava 

probíhala letos v domácích podmínkách. Pod vedením 

hrajícího trenérského dua Martin Èížek, Radek Drbal zaèali 

roztoètí fotbalisté koncem èervence ètyøikrát týdnì trénovat. 

Kádr mužstva se pøed novou sezónou nebývale posílil. Do 

roztockého dresu se po nìkolika letech vrátili z Èechie 

Smíchov odchovanci Václav Král a Martin Švarc. 

Z kralupské Èechie pøišel na hostování David Rod 

a z Kolína oklikou pøes mateøské Žabovøesky Miroslav Vítù, 

který již v Roztokách pùsobil na pùlroèním hostování 

v dorostu a pod trenérem Sivou si zahrál i nìkolik utkání za 

Áèko. Další posilou je Petr Vágner, který po tøech letech 

neèinnosti opìt obul kopaèky. Jedinou ztrátou je odchod 

Martina Gabèa na hostování do Statenic.  Letní pøípravu 

neabsolvoval ani Bohdan Šulc -Seidl, který se zranil 

v posledním utkání uplynulé sezóny a zranìný sval ještì 

úplnì nedoléèil.  V pøípravných zápasech se nové posily 

jevily velice dobøe a vìtšina dostala dùvìru i v úvodním 

utkání soutìže. Neš�astná domácí porážka s odvìkým 

rivalem z Libèic mužstvo naštìstí nepoznamenala 

a ztracené body pøivezli roztoètí fotbalisté z Holubic.  

Doufejme, že na vítìzné vlnì budou naši hráèi pokraèovat 

i v dalších utkáních a opìt budou míchat postupovými 

kartami. 

Dorostenci mìli pøed zaèátkem sezóny smìlé plány, ale ty 

dostaly hned v úvodních dvou kolech vážné trhliny. Kádr 

dorostu zùstal z minulé sezóny pohromadì, a doplnìn 

o nadìjné žáky mìl patøit mezi favority soutìže.  Bohužel 

úvodní dvì porážky naznaèily, že to s tìmi ambicemi 

nebude až tak horké. Své mohla sehrát i zmìna trenéra, 

když nový kouè František Žáèek pøevzal mužstvo tìsnì 

pøed prvním zápasem a ještì se nestaèil s týmem poøádnì 

poznat. Dorostenci však mají potenciál neúspìšný vstup 

napravit a poprat se o èelní pøíèky.

Žáci a pøípravka svá úvodní vystoupení v dobì uzávìrky 

ještì neabsolvovali.

Muži / III.tøída - skupina B

1.kolo (18.8.2007) 

SK Roztoky  - AFK Libèice                             1: 2   (1: 0) 

Branka Roztok:  Král Václav 

2.kolo (25.8.2007)

Sokol Holubice  -  SK Roztoky                     0: 1     (0: 0)

Branka Roztok: vlastní 

Dorost / okresní soutìž - skupina C

1.kolo (18.8.2007) 

Sokol Jinoèany - SK Roztoky                        3: 2   (2: 1) 

Branky Roztok: Boroš Benedikt 2x

2.kolo (25.8.2007)

SK Roztoky  -  Rudná                                    1: 6     (0: 1)

Branka Roztok: Koráb Martin

Pøijïte nás povzbudit !!!

„A mužstvo“

08.09.07   17:00 hod.    SK Roztoky  -  Sokol Zbuzany

22.09.07   16:30 hod.    SK Roztoky  -  SK Tøebotov

06.10.07   16:00 hod.    SK Roztoky  -  SK Kazín

„Dorost“

15.09.07   10:15 hod.    SK Roztoky  -  AFK Horomìøice

29.09.07   10:15 hod.    SK Roztoky  -  AFK Libèice

06.10.07   10:15 hod.    SK Roztoky  -  Sokol Jinoèany

„žáci“

16.09.07  10:00 hod.  SK Roztoky - Sokol Dobøichovice

30.09.07  10:00 hod.  SK Roztoky - Štìchovice

„pøípravka“

09.09.07  10:00 hod.  SK Roztoky - Sokol Dobøichovice

23.09.07  10:00 hod.  SK Roztoky - SK Èernošice

07.10.07  10:00 hod.  SK Roztoky - Slavoj Øevnice

Podrobnosti k odehraným utkáním, aktuální informace 

a zajímavosti z roztocké kopané mùžete najít na našich 

webových stránkách www.skroztoky.cz.
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TJ SOKOL
Sportovní oddíly pro dìti a mládež

CVIÈENÍ RODIÈÙ A DÌTÍ NA GYMBALONECH-dìti od 2 let

pohybové øíkanky a písnièky, zdravotní cviky, cvièení na 

velkých míèích, cviky na jemnou motoriku, opièí dráha

Cvièitelky: Terezie Koøínková a Martina Sasková

Zaèátek: øíjen (po 14. záøí ètìte vývìsku TJ Sokol - 

upøesníme datum zahájení a zápisu)

CVIÈENÍ RODIÈÙ A DÌTÍ pro dìti od 3-5 let

PONDÌLÍ 16-17 h - zdravotní cviky, cvièení 

s netradièním náèiním, soutìže, opièí dráha

Cvièitelka: Martina Sasková

Zaèátek: 10. záøí

POHYBOVÉ HRY pro dìti od 5-6 let (cvièení bez rodièù)

STØEDA 15-16 h - základy atletiky, míèové a jiné hry

Cvièitelka: Marcela Jungwirthová

Zaèátek: 3. øíjna

GYMNASTIKA PRO DÍVKY od 9 let 

PONDÌLÍ 17-18.15 h - rozcvièka s hudbou, cvièení na 

náøadí a s rùzným náèiním, hry, soutìže

Cvièitelka: Monika Mintìlová

Zaèátek: 17. záøí 

Hledáme novou cvièitelku pro tento oddíl.

AEROBIK PRO DÌTI od 9 let

ÈTVRTEK 16.30-17.30 h

Cvièitelka: Andrea Trnková

Zaèátek: 4. øíjna

ATLETIKA PRO DÌTI od 7 let

STØEDA 16-17 h a pátek 17-18 h

Trenér: František Tomiška

Zaèátek: 19. záøí 

ŠACHY PRO DÌTI od 7 let

PONDÌLÍ 16-17.30 h - základy šachové hry, úèast na 

turnajích

Trenér: Ivo Vanìèek a Miloš Hrubec

Zaèátek: 10. záøí 

ODBÍJENÁ PRO DÌTI od 8 let

ÚTERÝ a STØEDA 17-18.30 h

Trenér: František Hrubý

Zaèátek: 4.záøí 

Cvièení pro dospìlé

ZDRAVOTNÍ CVIÈENÍ PRO ŽENY

PONDÌLÍ 14-15 h a ÈTVRTEK 18.45-19.45 h - 

zdravotní cvièení na overbalech, gymbalonech, 

s náèiním

Cvièitelky: Naïa Vanková a Martina Sasková

Zaèátek: 3. záøí

AEROBIK

PONDÌLÍ a ÈTVRTEK 20-21.30 h

Každé sudé pondìlí v mìsíci - aerobik na gymbalonech

Cvièitelky: Hana Rázgová a Alžbìta Veselá

Zaèátek: 3. záøí

Informace o SPORTOVNÍCH ODDÍLECH (odbíjená, 

nohejbal, stolní tenis a košíková) najdete na www.sokol-

roztoky.czechian.net

Martina Sasková

TJ Sokol Roztoky 

u Prahy poøádá výlet 

na kolech s tématic-

kými zastávkami

KDY: sobota 22.  9.  2007 ,  

 u pøívozu v Roztokách v 9.15 hod. 

(15 Kè/osoba,kolo, odj. 9.30)

KAM: Klecany (Klecany slaví 500 let prvního povýšení na 

mìsto, možnost zhlédnutí výstavy na faøe: Život V. Beneše 

Tøebízského a výstavy Historie Klecan)

Máslovce - Malé máslovické muzeum másla (expozice 

pøedmìtù souvisejících s výrobou másla)

Dále projdeme (cca 500 m) Máslovickou nauènou stezkou 

k Vltavì a pøepravíme se jedním z posledních vltavských 

pøívozù (Z Dolu do Libèic).

Trasa povede z Klecánek po žluté turist. lesní cestì do 

Pøemýšlení (mírné stoupání), pokraèuje silnicí do Klecan, 

dále po silnicích pøevážnì III. tøídy.

Z Libèic je možnost návratu zpìt vlakem do Roztok (trasa do 

15 km)

nebo dále pokraèovat pøes Dolany, Tursko, Úholièky zpìt do 

Roztok (trasa do 25 km).

Delší okruh: Máslovice, Dolánky, Zlonèice, Chvatìruby, 

Kralupy, Debrno, Holubice (rotunda), Svrkynì, Velké pøílepy, 

Roztoky (trasa do 35 km). 

PRO: všechny, kteøí chtìjí poznat na kolech okolí Roztok 

(tentokráte pravý bøeh Vltavy), dìti v doprovodu rodièù.

Akce se nebude konat v pøípadì nepøíznivého poèasí

Informace: r.kolarova@centrum.cz

Nohejbal Sokola Roztoky v prvém 

pololetí 2007 

Oddíl po turnaji na zahájení sezóny rozehrál dvìmi družstvy 

okresní soutìž Praha západ a mìstský pøebor Prahy 3. tøídy.

Okresní soutìž jsme zahájili doma prohrou s Libèicemi  1:6. 

V následujícím utkání v Lobkovicích jsme stejným pomìrem 

vyhráli. Další utkání ve skupinì doma s Osnicí a v Letech byla 

neúspìšná a po polovinì této soutìže jsme s jednou výhrou 

skonèili na pøedposledním místì. Ještì v èervnu byla 

rozehrána druhá polovina a tady jsme již družstvu Libèic 

oplatili porážku a doma jsme porazili oddíl Lobkovic. 

V mìstském pøeboru Prahy, kam jsme postoupili výhrou 

skupiny z loòského roku, jsme zahájili hned tìžkým zápasem 

se Santoškou, kdy naše družstvo hrálo poprvé v nové 

sestavì. Výsledek byl pøekvapující - výhra 2:4. 

V následujícím utkání doma s družstvem Stodùlek jsme 

vyhráli 4:0. I další dvì kola jsme vyhráli a to v Øeporyjích 2:3, 

a doma se Zelenou liškou 4:3. Nevyvedl se nám zápas 

v Radotínì, kdy ve vyrovnaném utkání jsme nezvládli 

koncovky a prohráli jsme 2:1. Klíèové utkání prvé poloviny 

soutìže bylo doma s Petrovicemi, které neprohrálo do té 
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Spoleèenská kronika

Podìkování paní starostce za blahopøání 

k životnímu jubileu zaslali:

Paní a pánové Ilja Svatoòová, Marta Lorenzová, Vladimír 

Lorenz, Anna Aronová, E. Luža, Helena Lhotáková, Václav 

Bláha, Jaroslav Kolenský, Anna Czechová, Antonín Klacák, 

Ing. Milan Novák, Z. Lyerová, Jiøí Srp, Eva Polaèincová, 

Alena Kopecká a Eduard Paøízek,Jana Antonínková.

Za gratulace k výroèí sòatku:

Paní Blažena Svobodová

Podìkování:

Podìkování panu Josefu Eniczkému za vrácení kabelky. 

Velké díky. Zapomnìtlivá maminka.

Matrika MÚ Roztoky 

žádá obèany Roztok, kteøí mají zájem o blahopøání ze strany 

MÚ Roztoky ke svému životnímu jubileu, zlaté a diamantové 

svatbì (50 a 60 let spoleèného života), aby informovali 

matriku MÚ Roztoky s pøedstihem. 

Tel. èíslo 220 400 226, e-mail: vysehrad@roztoky.cz

Dìkujeme za pochopení.

Dagmar Vyšehradská

matrikáøka

zápas, který se odehrál na domácí pùdì, jasnì zvítìzili 12:6. 

Tento výsledek tým posunul do finálových bojù. Soupeøem do 

finále bylo družstvo Libèice A. První utkání Roztoky B taktéž 

prohrálo 8:10, jen co se týèe pomìru setù na tom bylo o nìco 

lépe - 34:32. V dalším opìt domácím zápase však mužstvo 

Roztok dokázalo Libèice pøehrát na body i sety a to 10:8 

a 39:29 a stalo se tak mistry ve své tøídì a zároveò prvním 

postupujícím družstvem do okresního pøeboru první tøídy 

díky pomìru setù. Družstvo Roztok B hrálo ve složení (z leva 

na fotografii ) - Jan Veselka, Pavel Švarc, David Fabiánek, 

Michal Pöschl, Martin Vodòanský , Miroslav Pöschl a Jan 

Koláø.

David Fabiánek

doby žádný zápas. Hru jsme zvládli výbornì a vyhráli 

pomìrem 4:1. Posledním zápasem s Pankrácí doma jsme 

výhrou 8:0 dokonèili zdárnì polovinu soutìže mìstského 

pøeboru 3A tøídy. 

Tabulka po 1. polovinì soutìže 

1. Roztoky 12 b

2. Petrovice D 10 b

3. Santoška 10 b 

4. Zelená liška   7 b

5. Radotín B   6 b

6. Øeporyje C   5 b 

7. Stodùlky    5 b 

8. Pankrác D   1 b 

Druhou polovinu soutìže jsme z dùvodu zranìní klíèových 

hráèù nezaèali nejlépe prohrou doma se Santoškou.Utkání 

se Stodùlkami na jejich høišti jsme vyhráli 2:3 a poslední 

utkání pøed prázdninami doma s Øeporyjemi jsme zakonèili 

vítìzstvím v pomìru 6:0. 

Pro úplný výèet èinnosti stojí za zmínku úèast a umístìní 

našich zástupcù na turnaji trojic v Nuzicích s umístìním na 

druhém místì a prvé místo na turnaji dvojic v Únìticích.

Boban Šèuèka

Stolní tenis v Roztokách

Hráèùm stolního tenisu Roztoky B se opìt podaøilo zvítìzit 

v soutìži okresního pøeboru druhé tøídy. Letošní sezonu to 

nebylo tak jednoznaèné jako pøed dvìma lety, ale o to vìtší 

byla radost s dosažení kýženého vítìzství. Po základní èásti 

jsme skonèili na ètvrtém místì tabulky s celkovì 40 body. 

Tohoto bodového hodnocení se podaøilo dosáhnou také 

hráèùm Únìtic B a Úholièek B, jen díky tomu, že jsme obì 

tyto družstva v prùbìhu sezony dvakrát porazili jsme skonèili 

na právì ètvrtém místì po základní èásti, což je poslední 

kvalifikaèní pøíèka pro postup do play-off. Rozlosování 

zápasù nadstavby bylo ustanoveno výkonným výborem na 

zaèátkù sezóny. Družstvo které se umístilo po základní èásti 

na místì prvním hraje s družstvem na místì ètvrtém a tøetí 

družstvo s druhým. Tudíž Roztoky B hrály s Lety C, tedy s 

favoritem soutìže. První zápas mužstvo prohrálo 8:10, druhý 

,,Roztocká vydra“ potøetí.
Feeder Team Roztoky poøádá 3. Roèník rybáøských závodù 

„Roztocká vydra“ dne 29. 9. 07 ( na Vltavì mezi ústím 

potoka a pøívozem). 

Soutìží se o èetné poháry a vìcné ceny ve všech 

vìkových kategoriích!

Program: 7.00 - sraz závodníkù

7.30 - losování

9.00 - 11.00 - I. KOLO (vážení úlovkù, obèerstvení)

13.00 - 15.00 - II. Kolo

16.30 - vyhlášení výsledkù

TÌŠÍME SE NA VÁS !   PETRÙV ZDAR !

Informace na tel. 777 194 601, nebo v bistru Pohoda na 

námìstí. Zápisné : dìti 50.-Kè, dospìlí 100.-Kè)

Petr Bromovský



33

SOUKROMÁ INZERCE

Soukromá inzerce

Hledám byt 2+1, nebo 2+kk v Roztokách k pronájmu do 

10000Kè.Telefon: 605 927 346
--------------

Prodám dìtské horské kolo 24´´, cena dohodou. 

Tel.: 724 181 721
--------------

Hledám spolehlivou paní na pravidelný úklid rodinného 

domku v Roztokách (1 den v týdnu 6-8 hodin) a obèasné 

hlídání dìtí. Tel.: 604 441 111
--------------

Prodám lednici s mrazáèkem zn. Candy tø. A, 

276/179,36,41, 1 a ½ roku stará, nepoužívaná, v záruce, 

cena 5 000 Kè, tel.: 603 841 839
--------------

Student SŠ poseká zahradu v Roztokách a okolí. 

O posekanou trávu se samozøejmì postaráme. 

Tel.: 776 624 537 nebo 776 323 572  nejlépe veèer.
--------------

Prodám garážové stání na Tyršovì námìstí è.p. 2219 

(pod prodejnou Albert). V pøípadì zájmu

volejte na 603 106 575.
--------------

Vèelí med pøímo od vèelaøe obdržíte na adrese Vidimova 

607, Roztoky. Vhodné pøedem zavolat. 

Tel.: 220 911 665  nejlépe veèer.
--------------

Daruji rostliny Sansevieria  „tchyní jazyk“ rùzných velikostí. 

Tel. 608 143 085, 220 911 665.
--------------

Firma Integraf Group s.r.o., zabývající se stavební èinností, 

hledá vitálního dùchodce na HPP, pøíp. VPP, na pozici 

vedení a hlídání stavebního dvora v ulici Lidická 1649. 

Prosíme zájemce, aby volali na tel. è. 233 322 854.
--------------

Prodám velmi pìkný, svìtlý byt 3+kk 79 m  v OV 

v Roztokách na Tyršovì námìstí. Kolaudováno 11/2002, 

2. patro, výtah. Èásteènì zaøízený (kuchyòská linka 

s vestavìnými spotøebièi, vestavìné skøínì). 

Tel. 602 457 051.
--------------

Prodám koèárek Peg Perego (golfové hole) modrošedé 

barvy ve velmi dobrém stavu , plnì funkèní, po jednom 

dítìti. Rok výroky 2005. Cena 3 000 Kè vèetnì doplòkù 

a pláštìnky. Tel. 604 273 998.
--------------

Pøijmeme manikérku  pedikérku do kosmetického studia 

v Roztokách. Tel. 777 257 112.
--------------

Pronajmu èást zaøízené kanceláøe u metra Hradèanská 

nìkomu, kdo dìlá napø. úèetnictví, právní služby atd. 

za 3 500 Kè mìsíènì. Telefon: 736 674 553.
--------------

Koupím byt v Roztokách, Žalovì nebo v okolí. 

Tel. 736 674 553.
--------------

--------------

--------------

--------------
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Koupím domek nebo pozemek v Roztokách, Žalovì 

a okolí. Telefonujte na 605 106 350.

Koupím zahrádku na chatku (možno i v kolonii) 

v Roztokách, Žalovì i okolí. Telefon: 603 705 944.

Prodám Daewoo Matiz r.v. 2000, 1 majitel, modrá barva, 

autorádio, najeto 56 000 km, cena 69 000 Kè. 

Tel. 605 962 749.

Prodám kuføíkový psací stroj levnì  ve velmi dobrém stavu. 

Tel. 220 910 315.

Prodám nová nepoužitá kamna Petry na døevo i uhlí za Kè 

2.200. Telefon 220 912 497.

Pøenechám el. sekaèku AL-KO v dobrém stavu pouze 

za 500 Kè. Rok výroby 2002, výkon 1,4 kW. 

Volejte prosím 602 263 960.

Prodám trekingové kolo, zn. Franklyn Jolla, pøevodový 

systém Shimano, kolo je zachovalé. Cena 1 500 Kè. 

Tel. 603 300 077 (mobil) nebo 220 911 762.

Angliètina pro malé i velké školáky, douèování / výuka, 

tel. 731 226 176.

Prodám garáž Nad Èakovem, tel. 723 607 744.

Prodám rùzné poštovní známky, tel. 723 607 744.

Prodám døevotøískové desky 200x130x2  20 ks, fošny 340 

x 13 x 4 - 12 ks. Telefon 777 738 145 nebo 728 527 211.

Dlouhodobì pronajmu zaøízený zrekonstr. byt 2+kk 

v Roztokách, parkety, nová okna a soc. zaø., vestav. skøínì, 

zdìné pøíèky. Klidné bydlení. Jen solidnímu zájemci. Nájem 

10 000 Kè mìs. + poplatky za vodu, teplo a el. energii. 

Tel. 737 208 981, mail: cz539714@tiscali.cz.

Hledám pronájem garsonky nebo 1+1 na 1 rok 

v Roztokách a okolí. Možno také 1 místnost se soc. 

zaøízením. Telefon 775 977 469.

Hledáme spolehlivou a peèlivou paní na pravidelný úklid 

menšího RD. Doporuèení vítána. Volejte na 604 105 231 

nebo pište klarada@centrum.cz

Prodám 10 let starou rozkládací pohovku s døevìnými 

madly, hnìdé èalounìní. Rozkládá se na dvì pohodlná 

lùžka vysunutím zásuvky. Vhodná i pro každodenní spaní. 

Zachovalá, èásteènì poškozené èalounìní. 

Cena: 1 500 Kè (dohoda možná). Tel.: 602 616 111.

Prodám starší pánské trekingové kolo Mountain bike 

v dobrém stavu. Pøehazovaèka Shimano, odpružená 

pøední vidlice, 18 pøevodù, èernostøíbrná barva. 

Cena 1 500 Kè. Telefon 605 925 465.

Daruji televizor zn. Teleton ÈB, úhlopøíèka 30 cm, pøenosný, 

napìtí 220/12 V. Telefon 607 686 853 veèer.

Prodám tìhotenské obleèení vel. L, XL, 40-42, pøedevším 

jarní a letní vìci. Cena dohodou. Tel. 607 289 677. 

Prodám koèárek zn. Deltim, 2kombinace, nafukovací kola, 

pøehazovací rukoje� s taškou, pláštìnka. Cena 2.500. 

Tel. 606 354 611.

Prodám zahrádku na chatku v Roztokách  Žalovì 

na pìkném místì. Telefon: 739 932 330

Prodám plechové vany, litinový kotel na ohøev vody 

(na uhlí),rùzný nábytek,zahradní lavièku.

Cena dohodou. TELEFON: 220 910 639 veèer.

Mladá rodina s dvojèátky shání byt (i starší, nebo 
2k rekonstrukci) min. 60m  - do 2 mil. Kè.

Telefon: 721 865 394

Prodám tìhotenské obleèení vel. L,XL, 40-42, pøedevším 

jarní a letní vìci. Cena dohodou. Tel.: 607 289 677

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------
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Stezky pro cyklisty stále èekají

V kvìtnu letošního roku vydal stavební úøad v Libèicích nad 

Vltavou rozhodnutí, kterým firmì CityPlan, s.r.o. povolil 

umístìní stavby cyklostezky v úseku Máslovice - Øež, mj. 

v k.ú. Vìtrušice. Proti tomuto rozhodnutí se odvolaly obec 

Vìtrušice a Agentura na ochranu pøírody a krajiny a o tøi 

mìsíce pozdìji krajský úøad, odbor územního a stavebního 

øízení, rozhodnutí stavebního úøadu Libèic zrušil a vrátil 

k novému projednání.

Libèickému stavebnímu úøadu kraj vytkl nesoulad mezi 

odùvodnìním, proè umístìní stavby povolil, a nìkterými 

pasážemi projektové dokumentace øadu procedurálních 

chyb, pøedevším to, že  stavební úøad nerozhodl 

o námitkách všech úèastníkù. Kraj upozornil také.

Rozhodnutí krajského úøadu neznamená definitivní stop, 

jen pozdržení øádovì o rok, i když je otázkou, jak se podaøí 

skloubit požadavky na bezpeènost, normy pro cyklostezky 

a pravidla pro hospodaøení v chránìných územích. 

Vyboèení trasy nahoru do kopce je zase nepøijatelné 

vzhledem k tomu, že výhodou èeského úseku 

mezinárodního projektu cyklostezky napøíè Evropou 

(oficiálnì se jedná o stezku Malta - Norsko) je to, že vede 

celý takøka po rovinì.

Projekt na stezku po levém, tedy po našem bøehu, má 

hotovou projektovou dokumentaci a od 31. bøezna 

loòského roku èeká na spuštìní Regionálního operaèního 

programu Støední Èechy¨. Náš projekt je evidován 

u regionální rady regionu soudržnosti NUTS2 Støední 

Èechy, s osobou, která má tyto projekty na starosti, jsme 

(jako Dobrovolný svazek obcí Pøemyslovské Støední 

Èechy) již jednali, ale ani ona osoba neví, kdy bude ROP 

spuštìn. Údajnì „na podzim“, není vylouèen ale ani 

pozdìjší termín. A je jasné, že stavba celého 

projektovaného okruhu se bude muset realizovat po 

èástech, pøièemž právì „vltavský“ úsek od Úholièek po 

Letky bude finanènì nejnároènìjší. Novì vytvoøený DSO 

Údolí Vltavy by pak mìl navázat kouskem od Libèic do 

Dolan, protože naše trasa se odchyluje v Libèicích smìrem 

nahoru do Debrna.

Stovky pìšákù a cyklistù si mezitím už prošlapaly zase 

pìšinu podle øeky od Úholièek po øežskou lávku, ale je to 

opravdu stezka horší než horský chodník a staèí trochu 

vìtší prùtok v øece a mizí pod hladinou. Desítky cyklistù 

radši volí cestu odvodòovacím korytem podle trati, kde 

hrozí nejen vlak, ale i pouhé najetí na kámen. Už kvùli nim 

je stezka potøeba.

Jaroslav Huk

Zelená znamená stop

Asi pøed dvìma lety jsem se byl podívat v Milovicích. Na 

tìch nových, pøekotnì rostoucích, toho moc k vidìní není. 

Vesnice promìnìná v mìsto takovým tempem, že 

i Roztoky mohou závidìt (ale není co, protože na mateøské 

školy ani Milovickým nikdo nic nedá). Za prohlídku stojí ta 

stará, kasárensko vojenská èást. Tam pracuje pøíroda. 

Stavby obrùstají, bøízy a jasany berou zteèí stìny, trhají 

zdivo, minulost je pohlcována zelení...

Vzpomnìl jsem si na ty staré Milovice a na obrovskou sílu 

pøírody, když jsem jezdil koncem srpna vlakem do Prahy a 

pozoroval, jak se nám to za tratí zelená. Od jara vyrašily 

v celém vybagrovaném a archeology opuštìném prostoru 

všechny možné plevele, nyní mezi nimi zakotvilo už nìkolik 

køovin a invaze, podporovaná obnoveným pøívodem vody 

z vyšších vrstev atmosféry, rychle pokraèuje. Stavba stojí.

Dùvod je obvyklý. Došly peníze. Prostøedky na záchranný 

archeologický výzkum byly vyèerpány už koncem loòského 

roku, jenže prùzkum byl sotva kousek za polovinou. 

Objektù hodných prùzkumu bylo v lokalitì nalezeno 

mnohem víc, než byl pùvodní pøedpoklad.

Archeologové se proto obrátili na investora akce, na 

Støedoèeský kraj, aby pøidal. Kraj odmítl, protože prý 

archeologové dostali dost a cena byla smlouvou stanovena 

jako cena limitní. A jako možné øešení kraj navrhl, aby 

vypomohlo ministerstvo kultury, protože se jedná o zcela 

unikátní památku. Ministerstvo ovšem taky odmítlo, 

protože peníze nemají zrovna tak a navíc platit záchranný 

archeologický výzkum je podle zákona povinností 

investora, což jsme poznali loni i my pøi výstavbì 

kanalizace Na Pískách.

Po dvou mìsících dohadù šéf týmu archeologù dr. Kuna 

svùj tým rozpustil a archeologové se rozešli na jiná místa po 

celých Èechách i po svìtì. A za tratí vybujela tráva, plevel, 

keøe...

Stavba pøeložky je na mrtvém bodì. Skanska a.s. pomalu 

lepí nový most pøes Únìtický potok a tempem ospalého 

šneka pøehrabuje parkovištì na Korunì. Není kam spìchat, 

dohoda je v nedohlednu.

Patová situace se pochopitelnì nelíbí ani nám - jenže 

mìsto mùže jen apelovat. Abyste mìli pøedstavu, o kolik jde 

- ve høe jsou asi tøi milióny korun. Pro bìžného smrtelníka 

èástka stále ještì docela úctyhodná, ale v rámci stavby 

øádovì jedno procento nákladù. Staví se u nás hodnì, staví 

se i rychle a vìtšinou kvalitnì, ale draho, zatracenì draho. 

A odklady rozhodnì cenu nesníží. 

Jaroslav Huk
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