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Roztoky a letošní volby

Tak na podzim půjdeme zase k volbám, hned ke dvojím. Jsou to 

volby do orgánů pro občana nejméně čitelných a blízkých. Upřímně 

řečeno – kdo z nás má nějaké informace o činnosti krajského 

zastupitelstva? Automaticky tak v člověku naskakuje pochybnost 

o důležitosti takových voleb.

Jenomže to je mylné zdání. Přes kraj dnes plynou velké peníze – 

a rozhoduje o nich právě zastupitelstvo kraje. Kraj je například 

investorem stavby přeložky silnice od závor k muzeu, tedy  stavby 

pro Roztoky životně důležité (vlastní průběh výstavby je jiná 

kapitola – o tom někdy jindy). Problém Roztok je, že je v krajském 

zastupitelstvu zatím nikdo nezastupuje a nehájí. 

Současně s krajskými volbami proběhnou volby do Senátu. O něm 

se přece jenom dozvíme více – sem tam se cosi mihne v televizi. 

Nicméně postoj veřejnosti k němu je známý. Zde musím říci, že se 

s ním neztotožňuji. Odlišný volební systém, jiné volební obvody 

i termíny voleb tvoří ze Senátu jistou protiváhu k Poslanecké 

sněmovně, z níž občas padají roztodivné zákony. 

Volby do zastupitelstva kraje a do Senátu patří k těm s nejmenší 

volební účastí. Přece jenom po desetiletích, kdy nejít k volbám bylo 

téměř hrdinství, řada lidí této možnosti využije, zejména mají-li 

pocit, že se jich to bezprostředně netýká a snad to ani k ničemu není.

Omyl. Demokracie má samozřejmě mnoho neduhů, zvlášť ta naše 

nedozrálá a kyselá, ale nic lepšího tu zatím není. Tedy pokud se 

někomu nestýská po vládě silné ruky. Budeme-li dlouhodobě 

ignorovat demokratické instituce, tak si o ni koledujeme.

Jaroslav Drda

Co přináší Odraz č. 9 ?

Prázdniny končí, a tak je to i s Odrazem. Pár vzpomínek a zase zpět 

do každodennosti. Proto jsme také nezvolili zářijovým tématem 

měsíce žádný třeskutý politický či historický problém. Věnovali 

jsme totiž tuto rubriku neběžným letním putováním našich 

spoluobčanů, jejichž zážitky si bezpochyby zaslouží širší pozornost. 

Rubriku ,,Cesty za humna“ jsme tentokrát zaměřili na lokality 

poněkud bližší. Dočtete se samozřejmě i četné novinky z letního 

života města, seznámíte se i s bohatou kulturní nabídkou, ať je to již 

tradiční program muzea a Husova sboru, či dramaturgicky nadějné 

festivaly Rozkřik a Předivo 08, atd. Tak hezké počtení a hezký 

konec léta …

Ladislav Kantor 
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Konec léta, konec festivalové sezóny

Letní hudební festivaly už neodmyslitelně patří ke způsobu trávení 

dovolené nebo alespoň prodlouženého víkendu určité části 

populace v Česku i po širší Evropě. Samotný český „trh“ je zhruba 

od června do začátku září zaplaven většími či menšími festivaly 

a festiválky, z nichž některé docela prosperují, jiné živoří a některé 

to rovnou zavřou (konkrétně letošní Happy Days, který si dělal 

ambici na největší a nejčtenější). 

V uplynulých letech jsem sem tam někam po Česku i vyrazila, ale 

upřímně řečeno kromě Antifestu jsem si nelajsla zůstat v „kempu“ 

a stanovat, respektive nikdy nebyl program festivalu takový, aby 

mi stálo za to se zdržet déle, než je naprosto nezbytně nutné. Až na 

pár vzácných výjimek typu Brutal Assault, zmíněný a již 

neexistující Antifest, Fluff fest, Obscene Exteme nebo Masters of 

Rock, představují české festivaly vesměs tak neuvěřitelné 

dramaturgické slátaniny, že na to dál od hranic narazíte jen velmi 

obtížně. To je jedna a podstatná stránka věci. Je tu ale ještě jedna – 

přes relativní dlouhověkost některých festivalů v Česku se naši 

pořadatelé nenaučili jednu věc - a sice, postarat se o návštěvníky 

a celou věc pořádně zorganizovat. Pro většinu totiž úsilí skončí 

postavením pódia, natažením šťávy, postavením alespoň 

základního zázemí pro kapely (aby nebyl moc velký průser), 

vztyčením nějaké té ohrádky před pódiem, umístění sem tam 

nějakých stánků s pofiderním občerstvením a „merchem“, pak 

ještě nějaké ty mobilní toiky no a tím to pomalu končí. Kde se 

stanuje je částečně vyznačeno (na zázemí ve většině případů 

zapomeňte) a částečně záleží na tom, kam až dojdete a kde vás 

nechají pobejt. Možná by to člověku ani nepřišlo, kdybych už se 

léta nenechala rozmazlovat festivaly pod širým nebem 

(i v zavřeném prostředí) v Německu a Británii.

Letos jsem se musela uskrovnit, a kromě jedné každoroční klasiky 

jsem letos trochu zaexperimentovala a s CK Ozzy a Potkan 

vyrazila 14. srpna na jeden z metalových zavíráků – Summer 

Breeze (=Letní vánek) u městečka Dinkelsbühl a asi 20 - 30 km od 

Norimberku. Festival byl dobře obsazený, i když podle parametrů 

německých festivalů patřil spíš mezi ty skromnější co do hvězd – 

tedy hodně německých kapel a z těch taháků to byli letos hlavně 

Kataklysm, Graveworm, Pro-Pain, Cradle of Filth, Six Feet 

Under, Behemoth, Marduk, Korpiklaani, Dismememer, 

Hackneyed, Anathema  a pro některé Paradise Lost, Helloween. 

Klasicky trval tři dny plus den na rozjezd, dvě velká pódia a jedno 

menší stanové trochu dál od hlavního areálu. Znám dobře festivaly 

With Full Force a Wacken a docela jsem byla zvědavá, jak bude 

vypadat Summer Breeze, i když jsem si byla jistá, že se dočkám 

německého standardu. 

Sice jsem v předpokladu nebyla zklamána, ale i tak tu bylo pár 

nových okolností. Festival funguje přes 10 let, ale teprve potřetí je 

u Dinkelsbühlu v Bavorsku, doslova uprostřed polí, zemědělských 

usedlostí a miniaturních vesniček o pár obyvatelích spíše 

konzervativního ražení. Terén pro festival také nebyl úplně typický 

– v podstatě byl areál částečně na sportovním letišti, což je jinak 

spíše pravidlo, a na loukách a polích a v poměrně různorodém 

svahovitém terénu. Kolegové zavzpomínali na první ročník 

u Dinkelsbühlu, kdy kolem festivalového areálu měla policie 

manévry, protože něco podobného tu do té doby neměli, místní 

starousedlíci naprosto nevěřícně chodili na vyvýšeniny sledovat, 

co se to děje a proč jsou všude černé hordy, jak návštěvníky 

titulovala místní média. Nic se ovšem nepřihodilo, ale organizátoři 

si vzali ponaučení a zapojili místní do přípravy a akce (skautské 

exkurze na stavbu pódia, volňásky pro obyvatele okolních vesnic) 

a místní evidentně vzali festival také za své, protože určité aktivity 

sponzorují (jako například kyvadlovou dopravu festival – 

Dinkelsbühl, kdy autobusy jezdí alespoň každých 15 minut po 

celou dobu festivalu včetně příjezdového a odjezdového dne), o 

policistu člověk nenarazil, kromě dvou dopraváků, přičemž ale 

desítky kilometrů kolem místa konání byla upravená a odkloněná 

doprava tak, aby se všichni dostali tam, kam potřebují a bez 

konvojů (naprosto úžasné) – upozorňuji, že letos bylo vyprodáno 

a kapacita je tuším do 50.000 lidí plus auta všech rozměrů 

a narváno v areálu tedy opravdu bylo.
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Kromě svahovitého terénu mě při příjezdu zaujala pohupující se 

promočená zem a spousta těžké techniky a traktorů, které (denně) 

zavážely prostor v hlavním areálu hrubou slámou, aby lidi nebyli 

v bahně, protože tam předtím musely být pořádné deště a navíc 

sem tam pršelo. Další technika se průběžně starala o mobilní 

záchody, které s německou pečlivostí byly rozmístěné všude tam, 

kde je člověk potřeboval: nebylo tam sice moc bodů na mytí, ale na 

několika místech rozsáhlých kempů byly mobilní sprchové buňky, 

kde opravdu přes den i v noci tekla horká voda, což mohl člověk 

využít za příspěvek 2 Eura a samozřejmě i v noci byla kolem těchto 

buněk obsluha. Překvapilo mě poměrně značné množství 

personálu od ochranek až po zdravotníky na mnoha záchytných 

místech (což je na všech těchto festivalech standard, ale tady jsem 

měla pocit, že je pořád někdo někde po ruce). Co mě ale úplně 

dostalo, byl způsob využití hospodářských staveb – evidentně byly 

jen vyklizené od techniky a v rychlosti upravené pro potřeby 

festivalu. Jedna stáj – nebo k čemu to slouží - kousek od hlavního 

vstupu do celého areálu byla upravena na obchod se základními 

potřebami a místo, kde se člověk mohl nasnídat. Prostě vejdete do 

stáje, nalevo pulty s kuchaři / obsluhou  a švédskými stoly (tedy 

lavicemi), kde si vyberete z menu a pak si to v sedě na lavicích 

zkonzumujete. Kafe mimochodem měli docela dobré. Vzhledem 

k tomu, že na těchto festivalech  někdy až hnusně prší (na Summer 

Breeze prý vždy) je takové místo opravdu požehnáním, protože 

kolikrát se v průběhu několika dnů nemáte ani kde vzpamatovat 

a na zemi už se často pro mokro až bahno ani nedá sedět. 

Samozřejmě většinou se dá vyrazit do okolních vesnic, pokud 

něco poblíž je, a tady toho bylo hned víc. Kromě Dinkelsbühlu, 

který je vzdálen asi 5 kilometrů, jsou u festivalového areálu dvě 

miniaturní vesničky (tedy kostel, pár baráčků s traktory na 

zahradě, kravín a hospody): jedna nabízela účastníkům jako bonus 

sportoviště se sprchami a místem na snídaně, druhá vesnička 

nabízela dvě hospody – jednu pivnici se sezením venku a ranní 

snídaní, druhá s neuvěřitelným servisem – kromě teplého jídla ve 

dvou patrech a na zahrádce domu, navíc v dopoledních hodinách 

snídaně formou švédského buffetu (tedy posnídej co vidíš) za 

jednotnou cenu 4 Euro. 

Samozřejmě na těchto festivalech se pak člověk stravuje v areálu, 

což není problém, protože stánky jsou roztroušené všude a přes 

obrovské množství lidí prakticky frontu nestojíte, a to ani na pití 

ani na jídlo no a stánky jsou otevřené dokud jdou koncerty a ještě 

nějakou chvíli po skončení všeho (většinou jsem odpadla ve 

3 ráno, takže mezní hranici nevím).

Samotný festival by byl na samostatnou hudební recenzi, na což 

není prostor, tak jen ve zkratce: pro mě byla největším objevem 

kapela Neaera, kterou jsem do té doby neznala a která 

vyprovokovala jednoznačně největší „mosh“ festivalu. 

Mimochodem na to, že vypadají jak když zrovna vyšli ze střední 

školy, tak hráli naprosto neuvěřitelně a něco mezi death metalem 

a hardcorem. Další objevy nebyly, protože jsem tentokrát hrála na 

jistotu a zaměřila se hlavně na skupiny, které jsem chtěla zase 

vidět: z dříve zmíněných to byli hlavně kanadští Kataklysm, 

německo/italští Graveworm, američtí Pro-Pain, britští Cradle of 

Filth, a polští Behemoth. Absolutní spokojenost. 

Je tedy fakt, že jsem místo Summer Breeze mohla v tom  samém 

termínu zajet do Jaroměře na Brutal Assault, který byl letos velmi 

dobře obsazený a některé kapely tam hrály stejné – měla jsem 

vlastně Brutál v záloze, kdyby už nebylo bývalo místo u Ozzyho, 

protože Summer Breeze byl letos naprosto vyprodaný. Jsem ráda, 

že místo bylo, protože když jsem si pak přečetla diskuse na webu 

Brutal Assaultu, tak mi bylo jasné, že se určité věci opakují stále 

dokola – málo místa na hodně lidí, „hygienické“ zázemí bez 

komentáře, stánky snad letos lepší, ale na jednu podstatnou věc 

jsem zapomněla a stěžují si na ni lidi bez ohledu na typ 

navštíveného festivalu – na českých festivalech se krade a hodně, 

a to i na těch velkých, zaběhnutých. Představa, že vám někdo 

vybere stan hned první noc po příjezdu je docela nepředstavitelná, 

ale v českém prostředí je možné všechno. Vlastně jsem se 

nesetkala s nikým, kdo objíždí v Česku festivaly, že by alespoň 

jednou za sezonu neměl vybraný stan. Upřímně – s tím jsem se 

venku nesetkala, na druhou stranu je zřejmé, že organizátoři vědí, 

proč investovat do dostatečného počtu personálu, zázemí 

a různých vychytávek třeba typu osvětlený kemp ... 

text a foto: J. Chržová
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 Ze Žalova až do Afriky….

Slovní obraty o překračování hranic všedních dnů a plnění 

i tajných přání patří k marketinkovým výrazům všech cestovních 

kanceláří, dobrých i těch ostatních. Povídáme si s Josefem 

Čížkem, Pepou ze Žalova, který pro splnění i hodně dávných 

přání a snů žádnou kancelář nepotřebuje a cestovní už vůbec ne. 

Dobrosrdečný čerstvý šedesátník, poněkud hřmotný a hlučný, 

kterého celostátně zpopularizoval v r.1999 jeho typově podobný 

kamarád Jiří Krampol ve svém veleslavném ,,Nikdo není 

dokonalý“, když v ušlechtilé debatě s předními ochránci přírody 

o ochraně zvířat v nepotlačitelném záchvatu humoru(v tom jsou 

si oba podobní)pravil:,,…já mám kamaráda, Pepu Čížka ze 

Žalova, který tvrdí, že zvířatům je nejlíp v mrazáku,protože odtud 

už nikam neutečou“. A bylo hotovo, Pepa se pakoval ze svého 

tehdejšího zaměstnání na Vysoké škole zemědělské…

Nevím, kdy jsem ho naposled viděl v jiném oděvu, než v zeleném 

lesostepním. Možná někdy v minulém století, jako pingla 

v roztocké Zámecké vinárně, nebo v Karolinu, kdy jako pedel ve 

slavnostním hávu dominoval slavnostním ceremoniálům. Nad 

jeho četnými fotografiemi v tehdejším denním tisku, např.

z udílení čestného doktorátu předsedovi MOV p.Samaranchovi 

padaly v osmdesátých letech naznak celé Roztoky a okolí…

 Jeho životní zážitky by vydaly na tlustou a zábavnou knihu, má 

přehled, který Vás dost překvapí, ale dnes si budeme povídat 

o přírodě, lesech, zvěři a lovech. Před několika dny se vrátil 

z Afriky, přesně řečeno z té jižní, z Jihoafrické republiky.

Jak se člověk, který čtyřicet let má, mírně řečeno omezené možnosti 

pohybu po světě, dostane do Afriky, na kterou se pořád ještě díváme 

jako na Afriku cestovatele Holuba?

PČ: My, Čížkové, máme přírodu, les a zvěř v krvi. Už od 

pradědečků. A tak jsem prochodil lesy -s flintou i bez ní-nejen 

v okolí, ale i v Brdech,Krušných horách, na Šumavě, v Milovicích 

atd.  Asi to bude znít moc nadneseně, ale od mládí jsem snil o tom, 

že někdy uvidím velká zvířata, a ta africká především, na vlastní 

oči.  Dlouhá léta to byla nesplnitelná utopie, pokud bych 

neemigroval. To jaksi nepřicházelo v úvahu, protože les a česká 

příroda je ta pravá, česká. Já jsem nikdy nebyl v NDR ani 

v Bulharsku. V Africe jsem byl toto léto již po čtvrté. Musím 

zdůraznit, že v té jižní. JAR se od ostatní Afriky výrazně odlišuje. 

Způsobilo to osídlení Evropany (převážně Holanďany) a jejich 

„potomky“ Búry v 18.století a také zlatá horečka v 19.století. Dnes 

je to vyspělá moderní země, ale také přírodní ráj s „... vlnícími se 

planinami, hustým bušem, strmými horstvy,  původním  

prostředím s množstvím ptáků a divoké zvěře, které není nikde na 

světě ...“, jak čteme v turistickém  prospektu. Je to pravda, ale 

skutečnost je ještě o mnoho úchvatnější. To, že je zde 400 

golfových hřišť, mne moc nevzrušuje, ale osm tisíc loveckých 

farem a největší počet národních parků v jedné zemi je impozantní. 

Krugerův národní park má rozlohu jako Švýcarsko, to je  prostě 

bomba! Jejich starost o zvěř, starost o uchování jednotlivých druhů 

je fascinující a je dokonale propracovaná. Co se týká reprodukce 

zvířat, jsou to nejproduktivnější farmy na světě, zabraňuje to 

i masovým černým odstřelům,vždyť jste mohli v televizi tisíckrát 

vidět stovky postřílených slonů s vyrvanými kly, stažené 

krokodýly, atp.To v JAR neuvidíte, bez farem by např. nosorožec 

bílý dávno vyhynul…Zároveň je to ale i dobrý obchod,vždyť 

příjmy z lovecké turistiky tvoří 23 % národního důchodu, což je 

v zemi s takovým objemem těžby zlata a diamantů, přinejmenším 

šokující…

Poprvé jsem byl v JAR před čtyřmi léty na pozvání. Samozřejmě 

trochu náhoda, ale když se seznámíte s lidmi, kteří jsou nadšeni 

lovem a tím, že umíte chutně připravit zvěřinu, tak je to vlastně 

jednoduché. Dnes jsme kamarádi. Jejich kuchyň je směsí chutí 

Evropy, Asie a samozřejmě Jižní Afriky. Životní styl mají 

pochopitelně přírodnější. Klidně vytáhnou z mrazáku kus flákoty 

a šoupnou ho tak jak je na oheň.  Samozřejmě z mého kulinářského 

pohledu to není ono, ale zuby na to mají dobrý, tak co. Když pak 

dostanou na talíř maso, které je předem naložené, trochu jinak 

kořeněné a s nějakou bylinkou, tak jste jejich. Začal jsem 

nadívanými koroptvemi a perličkami, kterých jsou tam miliony 

a nikdo je nestřílí, protože jsou malý…teda střílí, ale jen Američani 
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za 27 dolarů za kus… Pak jim totéž předvedete v přírodě při 

několikadenním safari, na ohni v divočině a jste u nich kouzelník. 

Přitom žádné kouzlo to není, je to zkušenost asi trochu 

zchoulostivělého Evropana s umělým chrupem. Když se pak 

vracíte, tak jste už dlouho očekávaný host. Pes Braken Ian na mne 

po dvou létech radostně skočil a vítal mě jako  nejlepšího 

kamaráda.  Pak se ode mne nehnul.

Když jsem si připravoval body pro naše povídání, tak v televizi 

promítali dokument z národního parku Etoscha v  Namibii, se 

zjevně ochočenými lvy,leopardy, ohromným prasetem, mezi davem 

doslova rodinných turistů ...

PČ: Namibie s JAR sousedí. Turistika je pro jižní Afriku ohromný 

a profesionálně organizovaný doslova průmysl. Některé národní 

parky a fotosafari připomínají zoologické zahrady a protože se 

v nich neloví, tak zvěř není plachá. Za divokou zvěří je nutná 

výprava do volné přírody. Samozřejmě s průvodcem, který za vás 

odpovídá. Samostatný pohyb je nemyslitelný. Vždy je kolem ještě 

doprovod se stopařem-vyhledavačem zvěře a profesionálním 

lovcem, kdyby byly problémy. Tím myslím jedovaté hady, hyeny, 

dravou zvěř atd. Taky si musíte předem objednat, co chcete ulovit 

a přesně víte, co budete platit. I s preparací a po několika měsících 

s doručením do Evropy. Taky musíte akceptovat, že když zvíře 

postřelíte a to nebude do 24 hodin dohledáno, platíte plnou taxu. 

Můžu říci, že mně se to nestalo.  Profesionalita je tu základ.

Zažili jsme horkou chvilku, alespoň z mého pohledu. Potkali jsme 

rodinku nosorožců, samce se samicí a mládětem. Byli jsme dost 

blízko a ty dva dospělé tanky se proti našemu autu rozeběhli, mám 

je na fotografii. Já nejsem fotograf, ale asi mám instinkty z lovu 

a tak jsem snímek udržel ostrý a nerozhýbaný, i v této nebezpečné 

situaci. Samozřejmě jsme co nejrychleji odjeli do bezpečné 

vzdálenosti. Divoká zvířata velké pětky jsou málokdy útočná, jen 

si hlídají své bezpečí. Problém může být v tom, že bezpečnou 

vzdálenost si určují sami, ale mohou mít i špatnou náladu nebo 

nemoc. To musí posoudit profesionální průvodce.

Když slyším výraz Velká pětka, připomíná mi to setkání politických 

předáků ...

Asi jo, ale Big Five je symbolem Afriky, pět velkých zvířat 

kontinentu - slon, nosorožec, leopard, buvol a pochopitelně lev, 

král zvířat. Lev, tedy samec, je jedno z nejlínějších zvířat na světě. 

Je to král, tak bych měl říci, že většinu dne majestátně odpočívá, 

i když význam je stejný. Potravu loví lvice a první ochutnává 

samozřejmě vládce smečky. Má to zařízené pěkně, královsky. Měl 

jsem licenci na odstřel lva, i když za „královskou“ cenu. Ale 

okolnosti, za kterých byl lov nabízen, mi vzaly iluze nejen 

o ulovení lva, ale hodně i o poplatkovém lovu vůbec. Ležel za 

drátěným plotem, tradičně líný, předškolní dítě by ho lehce 

odstřelilo. Tohle není trofej. Celý zbytek života bych si připadal 

jako vrahoun. V každé zoologické zahradě by bylo střelení lva 

dobrodružnější, než takhle. To nejde. V nabídce to je a takoví 

„lovci“ asi existují. Já jsem to odmítl a taky jsem ušetřil dost 

peněz. I když ...   za padesát let by před lví kůží na zdi má vnoučata 

říkala svým vnoučatům: „ ... jóóó tenkrát, na počátku století, to 

když praděd lovil lvy v Africe ...“ 
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Když jsme už jsme u financí, nemám pocit, že jsi milionář ... 

PČ: To vůbec nemusíš být. Já jím nejsem, ale samozřejmě nic není 

zadarmo. Komplexní lov v JAR lze pořídit v porovnání proti 

Evropě, Česku a i Rusku výrazně levněji. Cenu lva srovnávat nelze, 

v evropských lesích neběhají. Ale běžnou africkou zvěř, především 

antilopy různých druhů a velikostí, už srovnávat lze. V JAR se 

doporučuje objednat ke střelené trofeji preparaci a leteckou 

dopravu včetně úředních formalit - jednoduše řečeno lovecké All In 

Exclusiv. Letecké spojení do Afriky se dá také pořídit za rozumnou 

cenu. My létáme přes Dubai a i s obvyklou pauzou při přestupu, je 

to do Johannesburgu asi 15 hodin. Podívejte:cesta vlakem ze 

Žalova do Holešovic, odtud Pendolinem do Vídně, odtud letecky 

přes Dubai do Johannesburgu a zpět do Žalova vyjde na 27 tis. Kč. 

Když to všechno sečtu, tak finanční náklady na ulovení srovnatelné 

zvěře v kvalitě a kvantitě jsou proti Evropě v JAR asi tak třetinové. 

Samozřejmě bez zprostředkování cestovních a loveckých 

kanceláří. Nevěříte? Objednáte-li si kdekoli v Čechách odstřel 

jelena, tzv. kapitálního kusu, zaplatíte 180 tisíc. V JAR jsem zaplatil 

za odstřel pěti podobných trofejních zvířat 90 tisíc…co dodat?   

Tak jednoznačně krásné to ale není. Musíme počítat 

s bezpečnostními opatřeními a povoleními, která se každý rok 

zpřísňují. To chápu, protože vozíme přes půlku světa zbraně 

a střelivo. Tentokrát jsme museli mít i patrony v trezorku.

Bezpečnost, to mi připomíná ještě z dávných propagandistických 

časů výrazy jako rasismus, apartheid a téměř otrokářství, jaké je

 v JAR společenské klima dnes? 

PČ:  Já dřívější situaci osobně neznám, ale dnes napětí mezi 

domorodci a bílými cítit je. Přitom téměř dvacet let je rasová 

segregace odstraňována, ve vládě jsou dnes jen tři bílí ministři 

a jejich prezident je černoch. Nelson Mandela, laureát Nobelovy 

ceny a bývalý president, je dodnes nekorunovanou hlavou státu. On 

je legenda a symbol. Má ohromnou prestiž, společenskou 

rovnováhu v současné době udržuje asi jen on. Letos mu bylo 

devadesát, já mu přeji dalších padesát let života, protože až zemře, 

tak se dá těžko odhadnout, jaké extrémy  v jeho krásné zemi 

propuknou. Pak bych se tam  už těžko někdy vrátil. Vždyť sousední 

Zimbabwe, dřívější prosperující Rhodesie, je dnes hospodářsky 

totálně rozložená, ale V.I.P. Mugabeho státu střílí zvěř z helikoptér 

samopaly, jen tak pro zábavu. To se dá napravit až za mnoho let.    

Viděl jsem v Johanesburgu dvojitý plot kolem asi stohektarového 

pozemku krásné přírody, betonový, se strážními věžemi 

a elektrickým drátem. Uvnitř bude postaveno chráněné a opevněné 

město, pro bílé. To nestavěj jen tak z plezíru, ale z obavy 

o budoucnost. Běhal mi mráz po zádech, rasismus se tam nejspíš po 

mnoha letech vrátí, ale obrácený. Je to znát i v běžném životě.  Jako 

skupina platících lovců jsme se vrátili s úlovky až za tmy 

a doprovod se odmítl věnovat opracování zvěře. To byla ještě loni 

a vždy záležitost placeného personálu. Nedávno tu začal platit 

zákon, který upravil něco jako práci přes čas po šesté hodině večer. 

To pro nás byla novinka. Možná ti místní zaměnili právo na 

odmítnutí za zákaz, nevím. Nebyla to záležitost příplatku, oni 

prostě prohlásili, že to mají zakázané a že pracovat nebudou. 

Vyvržení a stažení zvěře nejde odložit na někdy později, takže jsme 

to dělali sami dlouho do noci. Ráno ti místní, co pár hodin předtím 

tak přesně respektovali zákony, se ovšem o maso z předchozího dne 

přihlásili. Normálně ho dostávali, po úspěšném lovu je ho dost, ale 

jestli na něj mají nárok právní nebo zvykový, to jsem nezjišťoval. 

Překvapen jsem byl a tato příhoda o situaci v jejich zemi leccos 

vypovídá.V roce 1976 byl jejich 1 rand 0,96 dolaru, v r.1990 2 

dolary, dnes 2 Kč.

Vzpomínám na vyprávění mého otce - živnostníka, že za Masaryka 

na uzavření smlouvy stačilo se ústně dohodnout a podat si ruku. Že 

to ve světě platí i dnes (také pořád v JAR, v ČR ne), jsem se osobně 

přesvědčil a svým africkým přátelům  Edymu, Luiovi a Tokimu za 

tento krásný pocit ze srdce děkuji. Věřím, že se s nimi ještě někdy 

setkám.

Nezbytná otázka na závěr: co dál, Pepo Čížku?

Dívám se pořád kupředu, tak ať mi pěkně rostou jeleni. Splnil se mi 

můj dávný sen a již přes rok se starám o jeleny v takové střední 

oboře, kousek od Milešovky. A těším se do Kanady, a protože jsem 

ušetřil za lva, tak se vypravím na medvěda ... grizzlyho A tak se 

topím v knížkách,abych věděl,kam to vlastně jedu.... 

Foto:J.Čížek        St.Marušák 

Cesta do Indie za jógou

Nabídka jet do Indie mi spadla do klína zcela nečekaně. Bez 

rozmýšlení jsem přikývla a až poté začala řešit praktické otázky.

Během šesti týdnů jsem se stihla dát očkovat a vyřídit si víza, na 

žádné velké přípravy však nebyl v poněkud hektickém závěru 

školního roku čas. Až když jsem vypravila děti na prázdniny, celá 

dojatá, že je měsíc neuvidím, začala jsem mít lehkou cestovní 

horečku…

Cvičit jógu do indické Puny jsem jela na přímluvu svého známého, 

dlouholetého učitele jógy, díky němuž jsem obešla povinnou 

proceduru, kterou musí běžný smrtelník podstoupit, chce-li se do 

proslulého Iyengarova Institutu jógy dostat. Praxe je taková, že po 

podání přihlášky se několik měsíců až let čeká na odpověď 

a pozvání, přičemž čekatel musí mít již alespoň osmiletou 

zkušenost s jógou. 

Já jsem povinné zkušenostní penzum splňovala a místo v Institutu 

na mne díky přízni osudu, zdá se, čekalo.

Institut nese jméno svého zakladatele, který se letos dožívá 90 let.

B. K. S. Iyengar (vyslov ajengar) se stal světově proslulým díky své 

unikátní metodě praktikování jógu. Vyvinul řadu pomůcek, díky 

nimž i velmi indisponovaní lidé mohou správně zaujímat jógové 

polohy (ásany).

Zpočátku se jeho inovační snahy setkaly s nepochopením, ba 

opovržením. Byl nazýván „furniture yogi“ neboli „nábytkový 

jogín“, neboť se obklopoval množstvím předmětů – dřevěnými 

hranoly, židlemi, dekami, pásky, polštáři, závažími, lany atd.

On však dál vytrvale učil a rozvíjel svou metodu a jeho žáci, ze 

kterých se školili noví iyengarovští učitelé, ji pak rozšířili po celém 

světě.

B.K.S. Iyengar už neučí širokou veřejnost, v rodinné tradici však 

pokračuje jeho dcera Gíta a syn Prašant. Gíta vede kromě běžných 

hodin speciální hodiny určené výhradně ženám. Je také autorkou 

knihy Jóga – klenot pro ženy. 

Na hodinách působí jako asistenti indičtí i zahraniční učitelé, 

někteří z indických občas vedou hodinu pránajámy (dechového 
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cvičení) nebo učí v druhé, menší tělocvičně o patro výš. Výuka 

probíhá v angličtině – a to i hodina jógy pro místní děti.

Indická angličtina pro mne byla zpočátku tvrdým oříškem, jejich 

výslovnosti a dikci jsem nerozuměla a na hodinách jsem musela 

působit velmi zmateně. Stále jsem pošilhávala po ostatních, ale 

občas zazněl povel, na který se cvičenci rozprchli do všech stran 

a než jsem se zorientovala a pochopila, co se po nás chce, stála jsem 

bezradně se usmívajíc uprostřed sálu a ze stupínku na mě hulákal 

vyučující.

Což mě přivádí k další zajímavosti, a tou byla atmosféra na 

hodinách a způsob výuky jako takový.

Oproti vžité představě mnoha lidí, že jóga = relaxace, klid, 

kontemplace, ticho, odpočinek, souznění atd., na hodinách 

v Institutu to mnohem více připomínalo vojenský výcvik, včetně 

řvaní, napomínání hraničícího s urážkami, stresu a boje o místo a 

pomůcky. 

Doufám a věřím, že to má nějaký skrytý hlubší smysl. Na první 

pohled to však bylo šokující a zpočátku jsem to dosti špatně nesla.

Vystresovaní cvičenci se chovají někdy až bezohledně. Bylo běžné, 

že položíte-li si někam svou podložku a běžíte pro deku, po návratu 

naleznete na podložce někoho ležet. Nezbývá než rychle běžet pro 

jinou podložku a hledat v přeplněném sále místo.  Nebo dejme 

tomu, že máte všechny potřebné pomůcky po ruce a zaujmete 

danou polohu včas – ale na nevhodném místě. Pak se může stát, že 

kolem vás procházejí ostatní cvičenci do přístěnku pro pomůcky 

a  praští-li vás někdo židlí do hlavy, je to váš problém.

Tyhle drobné finesy jsem se učila v prvních dnech pobytu. Pak jsem 

se včlenila do davu a snažila se nevyčnívat. Ve chvíli kdy jsem 

jedné kolegyni chňapla lano přímo před nosem, protože jsem 

k němu doběhla o zlomek vteřiny dřív a zuřivě jsem ho přitiskla na 

hruď jsem si uvědomila, že se chovám stejně ujetě jako ostatní. Ten 

samý den jsem ještě vybojovala židli a omylem sebrala někomu 

podepsaný pásek, za což na mě dotyčná hystericky ječela. Přišla 

jsem domů smutná.

Uvědomila jsem si, jak jsem se nechala semlít– a že to tak nechci.

Že budu radši za toho pitomce, který jako poslední bloudí sálem 

hledaje volné místečko. A tak jsem se zase začala mile usmívat a  

když na mě vyučující hulákali, nechávalo mě to klidnou. 

Koneckonců o nic nešlo.

Nakonec se místo vždycky našlo, dokonce mi občas někdo s něčím 

pomohl, té paní s páskem jsem se druhý den znovu omluvila.

Když se mě doma ptali, co jsem se v té Indii vlastně naučila, 

nevěděla jsem, jak to přesně vysvětlit. 

Tak třeba …supta vadžrásanu na židli… 

Kateřina Kabešová

Cvičitelka jógy ČOS

V TJ Sokol Roztoky vedu hodiny jógy dle cvičitelské kvalifikace 

ČOS. Iyengarovskou jógou jsem inspirována, tj. používám 

pomůcek, které jsou v tělocvičně k dispozici a které se také 

postupně opatřují. O průběhu hodiny se nejlépe přesvědčíte svou 

účastí. Zatím cvičíme v úterý dopoledne 8.45 – 10, ale jsou možné 

změny a další hodina v odpoledne. 

Sledujte, prosím, vývěsku na sokolovně. 
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Nebe plné houslí

(z jednání ZM dne 27. 8. 08.)

Někdy se to tak stane, že všechno jde hladce, věcně a slušně. 

Všichni si hledí faktů a ne toho, kdo je přednáší. Snad to bylo tím 

krásným podvečerem končících prázdnin, nebo chtěli být všichni 

brzy doma, těžko říct. Nicméně je faktem, že jednání v pohodě za 

dvě hodiny skončilo, ač se nedá říct, že by nebylo o čem jednat.

Po několik let trval spor o vilu Amálka v Tichém údolí, až 

vyvrcholil na posledních třech jednáních zastupitelstva. Nakonec 

se zastupitelé shodli na názoru, že optimální je svou ideální 

polovinu vily prodat spolumajitelům-restituentům, rodině 

Wantockových. Vedla je k tomu úvaha zohledňující druh 

spoluvlastnictví, nutnost brzké rekonstrukce, neúspěšná snaha 

získat cenu vyšší atd.

Jednání se už po několikáté zabývalo neutěšenou situací okolo 

kapacity MŠ. Tentokrát se podrobně zabývalo dopisem rodičů ze 

14.8. a uložilo další úkoly k nalezení přijatelného řešení.

Projednávaná problematika tentokrát umožnila formulovat 

taková usnesení, že můj další komentář by byl trochu nadbytečný.

ZM schválilo:

- ZM souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc.č. 2739/12 
2(les-skála), o výměře 127m , v k.ú. Žalov. Oznámení o prodeji 

bude vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dní (dle zákona o 

obcích).

- ZM souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc.č. 3694 
2(manipulační plocha), o výměře 266m , v k.ú. Žalov. 

Oznámení o prodeji bude vyvěšeno na úřední desce po dobu 

15 dní (dle zákona o obcích).

- ZM souhlasí se zrušením spoluvlastnického podílu (ideální 

poloviny) nemovitosti domu č.p. 155 /vila Amálka/  ležící na 

pozemku parc. č. 2256, ideální poloviny pozemku parc. č. 
22256 (zastavěná plocha) o výměře 240 m ,  a ideální poloviny 

2pozemku parc. č. 2257 (zahrada) o celkové výměře 2298 m , 

vše v k.ú. Roztoky, a vypořádáním spoluvlastníka (město 

Roztoky) za náhradu ve výši 4.450.000,- Kč, dle § 141 OZ.

- ZM schvaluje následný postup pro rozhodnutí o hospodaření 

školských příspěvkových organizací s majetkem města:

a) při veřejnoprávních kontrolách přísp. organizací (září 

2008) prověřit i aktuálnost a platnost zřizovacích listin, 

zejména vymezení hlavního účelu, předmětu činnosti, 

doplňkových činností, svěřeného majetku a vyme-

zených majetkových práv

b) uspořádat schůzku ředitelů a ekonomů (účetních) všech 

školských příspěvkových organizací, vyjasnit si 

problematiku spolu s možnými důsledky, provést 

pasport požadavků na náročnost práce (pracovní 

náplně, resp. pracovní úvazek) a pokusit se sjednotit 

jejich názory (dvě ředitelky relativně nové)

c) projednat závěry této diskuse v RM a FV, předložit 

jejich vyjádření na nejbližším zasedání ZM

d) podle stanoviska ZM upravit, doplnit či nově stanovit 

zřizovací listiny tak, aby odpovídaly zvolenému 

způsobu hospodaření příspěvkových organizací 

s majetkem města

e) legislativně (zřizovací listiny) a účetně (charakter 

inventur za rok 2008) připravit k projednání do ZM 

19.11.2008.

ZM bere na vědomí:

- ZM bere na vědomí informaci starostky k problematice 

mateřských škol v Roztokách.

ZM bere na vědomí informaci starostky o jmenování nové 

ředitelky MŠ Přemyslovská, kterou je od 1.9.2008 pí Hana 

Novotná.

- ZM bere na vědomí dopis rodičů ze 14.8.2008 ve věci 

kapacity MŠ a doporučuje RM, aby tento materiál předložila 

k projednání školské komisi s požadavkem předložení 

návrhů na další postup

- ZM bere na vědomí informaci starostky o vyhlášení 

dotačního programu Letiště Praha s.p. s názvem Dobré 

sousedství, podmínky a přihláškový formulář jsou umístěny 

na internetových stránkách města Roztoky.

- ZM bere na vědomí zprávu o průběhu nutných úprav kuchyní 

a výdejen ve školních jídelnách v Roztokách a Žalově,

ZM souhlasí s tím, aby ve spolupráci OSRM a vedoucí školní 

jídelny byl zůstatek finančních prostředků v kap. 3113 

využit na výměnu nezbytného nefunkčního zařízení ŠJ 

Roztoky.

ZM ukládá odboru SRM, aby ve spolupráci s příslušnými 

odborníky zpracoval odhad nákladů na nezbytné stavební 

práce a zařízení ŠJ (Žalov) pro rok 2009 a předložil jej na 

příštím zasedání ZM.

- ZM bere na vědomí informaci, že MÚ řeší problém 

přeplněných kontejnerů na tříděný odpad ve městě.

ZM dále:

- ZM nesouhlasí s objednáním oprav vzešlých z provedených 

revizí v městské ubytovně  Palackého 781 a souhlasí 

s ukončením provozu této ubytovny do konce roku 2008 

a ukládá MÚ navrhnout případné další využití objektu a jeho 

zabezpečení.

- na příští zasedání předloží OŽP zprávu k poškození oplocení 

Areálu využití volného času v Žalově (vymáhání škody na 

pachateli)

- ZM, v souvislosti s přípravou a zabezpečením voleb do 

krajských zastupitelstev a 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve 

dnech 17. – 18.10. a 24. -25.10.2008, ruší termín svého 

plánovaného říjnového zasedání.

Konec jednání ve 20:00 hodin.

Ladislav Kantor

INFORMACE Z RADNICE
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Z deníku Městské 

policie Roztoky 

V této rubrice bychom rádi občany Roztok 

informovali o činnosti Městské policie 

Roztoky, a to za období od 27.6.08 do 27. 8. 08 : 

- dne 27. 6. 08 oznámen včelí roj na balkoně domu v Jeronýmově 

ulici – výjezd na místo – vyžádán hasičský sbor – vyřešeno na 

místě

- dne 28. 6.08 v pozdní noční hodinu oznámeno rušení nočního 

klidu v ulici Jeronýmova – výjezd na místo – na místě zjištěno, že 

jde o soukromou oslavu narozenin – vyřešeno domluvou

- dne 29.6.08 oznámen nález mobilního telefonu Nokia v ulici 

Levohradecká – zjištěn majitel telefonu, vyrozuměn a telefon mu 

předán

- dne 1.7.08 oznámena dopravní nehoda v ulici Riegrova bez 

zranění – výjezd na místo – zajištění místa, na místě předáno 

přivolané skupině dopravních nehod PČR

- téhož dne oznámeno odcizení os.automobilu tovární zn. Škoda 

Favorit v ulici Spěšného v místě u garáží, předáno na místě PČR, 

provedeno místní pátrání po odcizeném vozidle s negativním 

výsledkem 

- dne 1. 7. 08 v pozdních večerních hodinách oznámen požár 

lesního porostu v místě Na háji – vyžádán hasičský sbor, který 

požár zlikvidoval

- dne 2. 7. 08 oznámeno pálení větví v ulici Za Vodojemem- výjezd 

na místo, vyřešeno domluvou

- dne 2.7.08 ve večerních hodinách oznámen nadměrný hluk 

z U ramp v prostorách dětského hřiště v ulici Obránců míru – 

výjezd na místo, na místě zjednána náprava

- dne 3.7.08 oznámen únik plynu z mrazícího zařízení mrazících 

boxů v prodejně Albert na Tyršově Náměstí - výjezd na místo, 

zjištěno že se nejedná o jedovatý plyn, že se jedná pouze o chladící 

směs, oprava řešena za provozu zaměstnanci této firmy

- dne 6.7.08 v pozdních nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti 

v ulici Masarykova kontrolována posádka vozidla tov. zn. Ford 

Fiesta, při kontrole zjištěno, že řidič není vlastníkem řidičského 

oprávnění – předán PČR 

- dne 7.7.08 oznámeno odcizení měděných svodů z domu v ulici 

Dobrovolného – výjezd na místo, zajištění místa, na místě předáno 

PČR jako podezření z trestného činu

- dne 7.7.08 oznámena krádež tří kusů laviček v ulici Chelčického 

před domem č. p. 2178 – výjezd na místo, vzhledem k výše 

způsobené škody jako podezření z trestného činu předáno na místě 

PČR

- téhož dne v pozdní noční hodinu oznámeno rušení nočního klidu 

před restaurací EMKO v ulici Havlíčkova – výjezd na místo, 

zjednána náprava

- dne 8.7.08 oznámeno napadení volně pobíhajícím psem v ulici 

Spěšného – šetřeno jako přestupek dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb. , 

zjištěn přestupce a věc oznámena správnímu orgánu (přestupkové 

komisi) 

- téhož dne oznámena krádež alkoholu v prodejně OÁZA 

v Masarykově ulici – výjezd na místo, na místě zjištěn pachatel, 

věc kvalifikována jako přestupek proti majetku dle § 50/1 a) z.č. 

200/90 Sb., věc vyřízena na místě v blokovém řízení

- dne 10.7.08 oznámeno loupežné přepadení pobočky Komerční 

banky v Masarykově ulici – výjezd na místo, zajištění místa, 

předáno na místě PČR, provedeno místní pátrání po pachateli dle 

získaného poznatku

- dne 12.7.08 ve večerních hodinách oznámena dopravní nehoda 

v ulici U Zastávky – výjezd na místo, zajištění místa dopravní 

nehody, na místě předáno PČR k jejich další realizaci

- dne 13.7.08 oznámena dopravní nehody v ulici Přemyslovská – 

výjezd na místo, zajištění místa dopravní nehody, na místě 

předáno PČR k jejich další realizaci 

- dne 14.7.08 v ranních hodinách oznámena dopravní nehoda v ulici 

Lidická – výjezd na místo, usměrňována doprava, zajištění místa 

dopravní nehody, předáno na místě PČR k jejich další realizaci

- téhož dne v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu 

v ulici Řachova – výjezd na místo, zjednána náprava

- téhož dne v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu 

v ulici Havlíčkova – výjezd na místo – zjednána náprava, 

- dne 19.7.08 v pozdní noční hodinu v rámci hlídkové činnosti 

nalezeny v ulici Komenského a Opletalova odstavené nákupní 

košíky Tesco – vyrozuměni zaměstnanci Tesca, těmto tyto košíky 

předány

- dne 24.7.08 v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti 

kontrolován v ulici Tiché údolí řidič motocyklu, který před jízdou 

požil alkohol – předáno na místě PČR k další realizaci

- téhož dne v pozdních nočních hodinách na základě žádosti OP 

Velké Přílepy a OOP Libčice provedena součinnostní zajišťování 

pořádku v objektu non-stopu v ulici Kladenská v obci Velké 

Přílepy (výtržnost ze strany hostů) 

- dne 25.7.08 v podvečerních hodinách v rámci hlídkové činnosti 

kontrolovány v součinnosti s členem rybářské stráže u řeky 

Vltavy dvě osoby, které nevlastní rybářské oprávnění, věc 

předána členovi rybářské stráže jako podezření z přestupku k další 

realizaci 

- dne 26.7.08 v pozdních nočních hodinách oznámeno ručení 

nočního klidu v ulici Nádražní - výjezd na místo – zjištěna hlasitá 

hudební produkce z nočního baru Bizzare, zjednána na místě 

náprava

- dne 26.7.08 v brzkých ranních hodinách oznámeny opět 

odstavené nákupní košíky Tesco na křižovatce ulic Opletalova a 

Zaorálkova- výjezd na místo, vyrozuměni zaměstnanci Tesca, 

těmto tyto košíky předány

- dne 26.7.08 v rámci hlídkové činnosti v ulici Přílepská nalezena 

pohozená registrační značka z vozidla – tato zajištěna a zaslána na 

příslušný referát dopravy 

- dne 29.7.08 oznámena odstraněná mříž z větrací šachty krytu 

bývalého CO VÚAB Roztoky v místě stráně Pod městským 

úřadem – výjezd na místo – zjištěna závada, nahlášeno a předáno 

vedoucímu odboru správy budov firmy VÚAB Roztoky, jehož 

zaměstnanci zajistili nápravu

- dne 30.7.08 v nočních hodinách oznámeno poškození sloupu 

pouličního veřejného osvětlení v ulici Přemyslovská – výjezd na 

místo, zjištěno, že k poškození došlo v důsledku provozu 

nákladního vozidla, které ujelo – zajištění místa havárie, předáno 

na místě skupině dopravních nehod PČR, následujícího dne 

zjištěn pachatel

INFORMACE Z RADNICE
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- dne 31.7.08 oznámen požár travního porostu v místě na Holém 

vrchu – výjezd na místo, na místě již hasiči, kteří požár uhasili

- dne 31.7.08 v podvečerních hodinách oznámena potulující se 

nemocná, vyhublá kočka v ulici Kroupka, výjezd na místo, 

proveden odchyt kočky, tato předána OŽP 

- dne 1.8.08 oznámeno, že v ulici Jiráskova neotvírá pečovatelské 

službě starý muž – výjezd na místo, na místě též hasiči, provedeno 

násilné otevření bytu, v bytě nalezen ležící muž, který se nemohl 

hýbat, ale při životě – odvezen lékařskou službou do 

zdravotnického zařízení, provedeno zabezpečení bytu 

a postiženému muži předány klíče od jeho domu

- téhož dne oznámen požár domu v ulici Opletalova – výjezd na 

místo, na místě již hasiči, požár uhašen – na místě předáno 

vyšetřovateli hasičů a PČR

- téhož dne oznámeno odcizení mobilního telefonu z domu 

v Zaorálkově ulici – provedeným šetřením zjištěna podezřelá 

osoba, předáno PČR 

- dne 2.8.08 v nočních hodinách oznámeno vloupání do 

zaparkovaného vozidla VW Passat v ulici Chelčického – výjezd 

na místo, pátrání po podezřelém vozidle a podezřelých osobách 

dle získaného poznatku s negativním výsledkem – na místě 

předáno PČR k jejich realizaci

- dne 3.8.08 ve večerních hodinách oznámeno napadání recepčního 

v hotelu Academic podnapilým agresivním hostem – výjezd na 

místo, v době příjezdu hlídky MP na místě již klid, provedeným 

šetřením na místě zjištěno, že jde o podezření z trestného činu 

ublížení na zdraví dle § 221 t.z. a výtržnictví dle § 202 tr.z., 

vzhledem ke zranění přivolaná lékařská pomoc, na místě předáno 

i s podezřelým PČR k dalšímu řízení

- dne 5.8.08 oznámen požár pole v místě na Holém vrchu – výjezd 

na místo, na místě již hasiči, na místě zjištěno, že jde o rozsáhlý 

požár strniště, požár uhašen, na místě věc převzal vyšetřovatel 

hasičů a PČR

- dne 6.8.08 oznámena dopravní nehoda – čelní srážka dvou os. 

vozidel se zraněním na silnici Roztoky Velké Přílepy v k.o. 

Úholičky – výjezd na místo, na místě též hasičský sbor a RZLS 

Praha-venkov, v součinnosti s OP Velké Přílepy, zajištění místa 

nehody a usměrňování provozu – na místě předáno skupině 

dopravních nehod PČR k realizaci 

- téhož dne v podvečerních hodinách oznámen volně pobíhající pes 

v prostorách restaurace ESO v Jeronýmově ulici – výjezd na 

místo, proveden odchyt psa, pes umístěn do kotce OŽP, 

v následujících dnech zjištěn majitel psa, tomuto pes bez závad 

předán, věc šetřena jako přestupek dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb., 

s odkazem na OZV č. 5/2003, věc vyřešena v blokovém řízení

- dne 7.8.08 oznámen had na pozemku domu ve Václavské ulici – 

výjezd na místo, provedeným šetřením zjištěno, že jde o užovku 

podplamatou – proveden odchyt – vypuštěna do volné přírody 

u řeky Vltavy

- dne 8.8.08 oznámen volně pobíhající pes v areálu nemocnice RHG 

v Tichém údolí – výjezd na místo, proveden odchyt psa, pes 

umístěn do kotce OŽP, ještě téhož dne zjištěn majitel psa, pes 

předán bez závad majiteli, věc přestupku dle § 46/2 z.č. 200/90 

Sb., s odkazem na znění OZV č. 5/2003, vyřešena v blokovém 

řízení

- dne 9.8.08 oznámeno odcizení os. automobilu tov. zn. Honda 

v Braunerově ulici – výjezd na místo, na místě předáno PČR jako 

podezření z trestného činu

- dne 12.8.08 oznámeno odcizení parapetů z objektu restaurace Na 

Vrškách v Lidické ulici – výjezd na místo, šetřeno jako přestupek 

proti majetku dle § 50 z.č. 200/90 Sb. 

- téhož dne oznámeno vloupání do domu v ulici U Hřiště – výjezd 

na místo, provedeno místní pátrání po pachateli, věc na místě 

předána PČR jako podezření z trestného činu

- téhož dne v podvečerních hodinách oznámena sebevražda 

zastřelením mladého muže v domě v ulici Pod Řivnáčem, zajištění 

místa v součinnosti s PČR, která převzala na místě šetření

- dne 13.8.08 v rámci hlídkové činnosti nalezeno odložené kolo 

v ulici Havlíčkova, provedeným šetřením zjištěno, že je zde již 

delší dobu a proto bylo zajištěno, a uloženo v objektu MP Roztoky

- téhož dne oznámena srnka na pozemku domu v Hálkově ulici, 

výjezd na místo společně se členem mysliveckého sdružení, 

v součinnosti s ním a OP Velké Přílepy proveden odchyt pomocí 

uspávacího prostředku – poté členem mysliveckého sdružení 

srnka přemístěna do lesního porostu a vypuštěna do volné přírody

- dne 14.8.08 oznámen poškozený chodník v ulici Jeronýmova 

v důsledku provozu nákladního vozidla (stání na chodníku) - 

provedeným šetřením zjištěn přestupce – vyřešeno v blokovém 

řízení

- dne 15.8.08 ve večerních hodinách oznámeno poškození okna 

domu v Krolmusově ulici – předáno PČR k realizaci

- dne 16.8.08 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu 

v ulici Nádražní – výjezd na místo, vyřešeno domluvou

- dne 18.8.08 v nočních hodinách oznámeno vloupání do objektu 

Sokolovny na Tyršově náměstí – výjezd na místo, na místě 

provedeno místní pátrání po pachateli – na místě předáno PČR 

jako podezření z trestného činu krádeže vloupáním

- dne 21.8.08 oznámen volně pobíhající pes po ulici Komenského 

v prostorách u žalovské trafiky – výjezd na místo, proveden 

odchyt psa, pes umístěn do kotce OŽP, dalším šetřením zjištěn 

majitel psa, pes předán bez závad, věc kvalifikována jako 

přestupek dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb., s odkazem na znění OZV 

č. 5/2003, věc vyřešena v blokovém řízení 

- dne 24.8.08 oznámena delší dobu potulující se tříletá holčička po 

komunikaci ulice Na Vyhlídce – výjezd na místo – zjištěni rodiče, 

předána bez závad rodičům

- dne 25.8.08 oznámen volně pobíhající pes v areálu nemocnice 

RHG v Tichém údolí – výjezd na místo, proveden odchyt psa, pes 

umístěn do kotce OŽ, zjištěn majitel tohoto psa, tomuto pes předán 

bez závad, věc přestupku dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb. s odkazem na 

znění OZV č. 5/2003 vyřešena v blokovém řízení

- dne 26.8.08 oznámen volně pobíhající pes v ulici V Solníkách, 

který následně vnikl na pozemek a do objektu jiného domu – 

výjezd na místo, proveden odchyt tohoto psa, pes umístěn do 

kotce OŽP, zjištění majitele psa, tomuto předán pes bez závad, věc 

přestupku dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV 

č. 5/2003 vyřešena v blokovém řízení

- dne 27.8.08 bylo osobně oznámeno na MP odcizení tašky 

s doklady a finanční hotovostí v ulici Přílepská u areálu firmy 

Renova ze dne 23.8.08 – věc kvalifikována vzhledem k výši 

způsobené škody a způsobu odcizení jako přestupek proti majetku 

dle § 50 z.č. 200/90 Sb., ve věci probíhá šetření na základě 

zjištěného poznatku k osobě pachatele 

Vedle toho v rámci hlídkové činnosti za toto období bylo 

INFORMACE Z RADNICE
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kontrolováno celkem 180 vozidel a 205 osob, a to zejména 

v nočních hodinách, v tomto období řešeno celkem 96 přestupků 

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

27 100,- Kč. 

V případě potřeby a s jakýmkoli poznatkem k protiprávnímu 

jednání se obraťte na policii, ať už městkou ( tel. 22091 0468, 

602/666458, nebo email. adresa: m.policie@roztoky.cz, nebo 

osobní návštěvou) nebo Policii ČR (obvodní oddělení Libčice – 

tel. 23393 0789, popřípadě tísňová linka 158). 

Závěrem zveřejňujeme fotografii jízdního kola, které jak už jsme 

výše uvedli bylo dne 13.8.08 nalezeno odstavené ráno v ulici 

Havlíčkova – jedná se o jízdní kolo zn. AUTHOR – Gang, výrobní 

číslo, bez blatníků, řídítka žluté barvy, přehazovačka Shimano, 

toto kolo je v současné době černé barvy, pravděpodobně 

přestříkané, předtím mělo jinou barvu pravděpodobně bílou. 

Evidencí odcizených věcí dle výrobního čísla neprochází. 

Vevera Petr

ved. strážník MP Roztoky

Program na veřejně prospěšné účely

„Dobré sousedství“
Správa Letiště Praha, s.p. (dále jen „SLP“) se rozhodla realizovat 

program podpory rozvoje občanské společnosti v obcích 

a městských částech v okolí letiště.

Příspěvky programu „Dobré sousedství“ jsou určeny k financování 

kultury, školství, policie, požární ochrany, podpory a ochrany 

mládeže, ochrany zvířat a jejich zdraví, vědy a vzdělání 

a výzkumných a vývojových účelů, a dále na účely tělovýchovné 

a sportovní, sociální, zdravotnické, humanitární, charitativní 

a náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti.

O příspěvek mohou požádat obce a městské části, občanská 

sdružení a obecně prospěšné společnosti, které mají sídlo v dané 

obci nebo městské části a na území obce nebo městské části 

vykonávají svou činnost (např. Sokol, fotbalový klub, spolek 

dobrovolných hasičů apod.). Tyto subjekty podávají žádost 

prostřednictvím obce. 

Celková výše příspěvku pro rok 2008 s možností vyčerpání do 

30. 6. 2009 činí 9 mil. Kč pro výše uvedený okruh žadatelů. 

Maximální finanční rozsah příspěvku na jeden projekt není předem 

limitován,  hodnotící komise ovšem může rozhodnout o úplném 

nebo částečném financování daného projektu. 

Pravidla, formulář přihlášky a informace o jejím podávání 

naleznete na webových stránkách města www.roztoky.cz (stránka 

Aktuality – další – vloženo 26.8.2008).

Jaroslav Drda

(s použitím původního materiálu SLP)

Co nového kolem autobusů

Jak jsme avizovali v Odrazu č.3/2008, situace kolem zlepšení 

dopravní obslužnosti se opět o trochu pohnula. V březnu proběhlo 

místní šetření v ulicích Obránců míru a Masarykově za účasti 

reprezentantů odborů dopravy KÚ a Černošic, Policie ČR, ROPIDu 

a zástupců Únětic a Roztok. Jeho účelem bylo zjistit podmínky 

provozu autobusů na těchto komunikacích a možnosti dopravního 

spojení Roztok a Únětic. Koncem června pak následovalo jednání 

v zasedací síni MÚ v Roztokách, kde už ROPID předložil konkrétní 

návrhy jízdních řádů, jak by od poloviny prosince (celostátní změna 

jízdních řádů) mohly vypadat. Počet autobusových spojů by se 

podle tohoto návrhu rovnoměrně rozdělil mezi linky 340 a 350 

(v současnosti je to cca 2:1), které by byly vedeny takto:

Linka 350 v současné trase s tím, že spoje končící v Roztokách 

(převedené z linky 340), by jezdily v trase Dejvická – Rozcestí 

Žalov a byly obsluhovány kloubovými autobusy. Místní šetření 

v tomto ohledu se uskutečnilo začátkem srpna za účasti zástupců 

odboru dopravy KÚ, Policie ČR, ROPIDu, DP Praha a Roztok. 

Bude třeba upravit většinu zastávek tak, aby řidič kloubového 

autobusu viděl na všechny dveře a zastávku U rybníčku (ve směru 

od Prahy) dokonce posunout. V dnešním rozsahu by zůstalo spojení 

ve směru na Velké Přílepy a dále.

Linka 340 z Levého Hradce by byla vedena přes Solníky na Tyršovo 

náměstí a dále po současné trase na Dejvickou. Všechny spoje linky 

340, které nyní pokračují za Levý Hradec, by byly nadále 

obsluhovány linkou 350, a na Levý Hradec by tedy nezajížděly.

Nově by do Roztok jezdila i linka 359 v nové trase Suchdol – 

Únětice – Roztoky (rozc.Žalov, U rybníčku, Tyršovo nám., 

Solníky). Tato linka by 3 spoji ráno a 4 spoji odpoledne doplnila 

nabídku v chybějícím směru. Její zřízení v této chvíli ještě závisí na 

financování KÚ v rámci základní dopravní obslužnosti a schválení 

zastupitelstvy Únětic a Roztok.

Je zpracováno i přidání autobusů v sobotu dopoledne na 

půlhodinový interval a bude-li to finančně únosné pro městskou 

kasu, lze uvažovat o stejné úpravě i v neděli.

Na jednání byl vznesen požadavek ze strany Roztok na přidání 

jednoho večerního spoje ve 23:45 z Dejvické (a zároveň s tím posun 

autobusu ve 23:10 zpět na 23:00).

V současné době ROPID počítá ekonomickou kalkulaci 

navržených jízdních řádů, která bude projednána na dalším setkání 

a kterou zejména musí schválit zastupitelstvo města.

Uvažuje se i o zřízení autobusových zastávek u Tesca, ale vzhledem 

k technickým problémům s tím spojeným, je jasné, že se to letos 

rozhodně nestihne.

Na závěr ještě trochu statistiky: od roku 2004 v Roztokách přibylo 

1381 obyvatel a tři autobusové spoje v pracovní den (1 ráno, 1 večer 

a 1 v noci).

Michal Přikryl, Vít Calta

Redakční poznámka: Redakční rada si pro lepší orientaci čtenářů 

dovoluje zdůraznit, že výše uvedený článek pouze informuje, o čem 

se uvažuje a jedná, nikoli o tom, co již bylo rozhodnuto. Proběhlá 

jednání a šetření mají za úkol poskytnout více podkladů pro další 

postup. Případné změny v autobusové dopravě v Roztokách budou 

teprve následně projednány v zastupitelstvu a v radě města.

INFORMACE Z RADNICE
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O elektronizaci veřejné správy 

Problematika elektronizace veřejné správy je v poslední době 

hodně diskutovaným tématem, protože se v posledních letech 

ukazuje, že efektivní fungování státu je úzce spjato právě 

s elektronizací procesů ve veřejné správě. Za základní nosné pilíře 

efektivního fungování státu považuji následující čtyři oblasti: 

elektronický oběh dokumentů; základní procesní úkony; jednotný 

systém registrů, jejich vzájemná komunikace a výměna údajů; 

efektivní nakládání s veřejnými prostředky. Základem efektivního 

fungování veřejného sektoru je především možnost elektronického 

oběhu dokumentů. 

Procesní úkony 

Díky iniciativě MV ČR a obcí s rozšířenou působností s názvem 

"Podaná ruka" rozjíždíme projekt elektronických formulářů 

plynule navazujících na úspěšný projekt CzechPoint. Hlavní 

myšlenkou této iniciativy je "podat" ruku občanům, firmám 

i živnostníkům formou připravených formulářů, které je možné 

vyplnit a zaslat dopředu, popř. vyplnit s asistencí. Ve srovnání 

s jinými způsoby podání, například elektronickou poštou, odpadá 

nutnost použití elektronického podpisu. Odpadá rovněž nutnost 

opakovaných návštěv úřadu za účelem doplňování údajů či 

ověřování příloh a komplikace s chybným vyplněním formulářů by 

se tak měly omezit na minimum.

WEBCALL - vyvolávací systém na Internetu 

Systém objednávání pořadových lístků a sledování front 

u přepážek na Internetu WEBCALL nyní obsluhuje pracoviště 

správního odboru a odboru dopravy: příjem žádostí o cestovní 

doklady (pasy), občanské průkazy a řidičské průkazy, výdej 

dokladů, CZECHPOINT, evidence vozidel, ověřování listin aj. 

Systém umožňuje objednat pořadový lístek na požadovaný den 

a hodinu v předstihu prostřednictvím Internetu a vyhnout se tak 

čekání ve frontě. Služba je přístupná na internetových 

stránkách města www.mestocernosice.cz v sekci Objednávání 

klientů. 

MlSYS-WEB 

Geografický informační systém MISYS-WEB zpřístupňuje 

občanům prostřednictvím Internetu důležitá data - územní plány, 

ortofotomapy nebo mapy záplavových území aj. 

Systém MISYS-WEB je včetně návodu k použití přístupný na 

internetových stránkách města www.mestocernosice.cz  v sekci 

Mapy. 

Aleš Rádl

starosta města Černošice 

(Redakčně zkráceno, plné znění naleznete na www stránkách města).
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Prezentace návrhů na dostavbu ZŠ.

Dne 22. 9. od 18:00 hodin v zasedací 

místnosti MÚ proběhne veřejná prezentace 

návrhů na dostavbu základní školy.

MÚ 

Městská knihovna informuje
Výběr nových knih nakoupených do knihovny v červenci a v srpnu

Beletrie

Brown S. Záměna /román pro ženy/

Márquez  G. Pohřeb Velké matky /povídky/

Procházková L. Narušitel /psychologický román ze současnosti/

Šmíd  Z. Lesk a bída čekání /humorně laděné povídky/

Kupka  J.S. Krvavé jahody /skutečný příběh o osudu Čechů 

odvlečených do sibiřského gulagu/

Kuras  B. Klestění zarostlého chodníčku /autorovo osobité 

zamyšlení nad životem a dílem Leoše Janáčka/

Kehlmann  D. Vyměřování světa /životopisný román o 

A.Humboldtovi/

Pekárková  I. Láska v Londýně /povídky/

Boučková T. Rok  kohouta /autobiografický román  na téma 

adopce/

Filip  O. Sousedé a ti ostatní /příběh ze života emigrantů 

v Německu/

Alsanea  R. Děvčata z Rijádu /románový pohled na život 

mladých žen v Saudské Arábii/

Steel   D. Její královská výsost /romantický příběh/

Mailer   N. Lesní zámek aneb Hitlerův přízrak/ románová 

fikce/

Detektivky-thrillery

MacBain  E. Ruská ruleta

Gruber  M. Noc jaguára

Peters  E. Neobyčejný benediktin

Crombie  D. Voda jako kámen

Denton  J.A. Zlatý pentagram

Ficher   W. Domek u fjordu

Historické romány

Waltari   M. Krvavá lázeň  /román z období inkvizice/  I.

Waltari   M. Šťastná hvězda /navazuje na Krvavou lázeň 

a odehrává se v islámském světě 16. století/ II.

Manfredi  V. Korouhev slávy /román ze starověku/

Falcones,I. Katedrála moře /světově proslulý román 

zobrazuje Španělsko ve 14.stol./

Cestopisy

Jazairiová P. Jiná Afrika /cestopisné reportáže/

Toušlová   I. Toulavá kamera 6 /místopisné zajímavosti ČR/

Janoška   M. Nejkrásnější vodopády České republiky

David  P. Za strašidly po Praze 

Pro děti

Brezina  T. Kočičí holka /fantasy/

Brezina  T. Zpěvákův amulet /dobrodružný příběh /

Bachner  A. Poník hrdina /pro malé čtenáře/

Shan  D. Madame Otka /horor  pro starší a otrlé/

Shan  D. Krvavé chodby/ horor pro starší a otrlé/

Lindgren  A. Emilovy další skopičiny /pro malé čtenáře/

Blyton  E. Tajemství anonymních dopisů /dobrodružný 

příběh/

Naučná a odborná literatura

Brizer   D. Děti pro začátečníky/průvodce těhotenstvím 

a péčí o novorozence a batolata/

Davies  R. Jak číst z obličeje /mimika a rysy obličeje jako 

„zrcadlo“ osobnosti/

Dodt  C. Éterické a esenciální léčivé oleje /bylinky pro 

zdraví/

Bradley  I. Fengšuej /velmi stará čínská metoda jak vylepšit 

svůj život/

O těchto a dalších knihách, které má pro vás městská knihovna, 

získáte bližší informace na webových stránkách městské knihovny  

http://knihovna.roztoky.cz. pro vyhledávání na webu knihovny 

použijte INTERNET EXPLORER.

Za městskou knihovnu A.Urxová

Bioodpad podruhé

V letošním roce byla do systému města zařazena pro občany další 

možnost, jak naložit s biologickým odpadem- pronájem hnědé 

nádoby, jejíž obsah  je v pravidelně 1 x  za 14 dní odvážen přímo 

od nemovitostí do kompostárny, kde se dále zpracovává. 

O nabízený svoz bioodpadu byl mezi občany velký zájem, proto 

všech 300 nádob bylo již koncem května rozebráno. Aby město 

vyhovělo dalším zájemcům, podařilo se vyjednat další svozový 

den. Do konce září letošního roku  mohou ti, kteří řádně platí 

poplatky za odpady,  přijít v úředních dnech na OŽP a podepsat 

smlouvu o pronájmu nádoby. Nádoby budou již při podpisu 

smlouvy k vyzvednutí přímo na MÚ. Od října dojde 

k reorganizaci svozu, a to tak, že východní část města bude 

svážena tak jako doposud v lichou sobotu, západní část v sudé 

úterý (celý Žalov a část Roztok). Podrobný rozpis ulic je uveden 

v závěru informace. Avizovaná změna svozového dne se tak 

dotkne jen těch občanů, kteří mají již svoji nádobu na bioodpad 

doma a bydlí v oblasti, která se od října bude svážet v úterý. 

Všichni, kterých se to přímo týká, budou o změně svozu 

informováni telefonicky, zároveň jim bude v průběhu září do 

schránky vhozena tištěná informace o změně termínu svozu. 

Noví zájemci již podepíší smlouvu o pronájmu nádoby, kde bude 

uveden aktuální svozový den. 

Všichni, kdo využívají nádoby na bioodpad, by měli dbát na to, 

aby obsah nádoby nebyl znečištěn nebiologickým odpadem. Je 

nepřípustné biologický odpad odkládat do nádob v igelitových 

nebo mikrotenových obalech!  
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Harmonogram svozu bioodpadu 

od října do konce listopadu 2008

Lichá sobota:

B.M. Eliášové, Bernáškova, Bezručova, Bělina, Bráfova, 

Braunerova, Čechova, Dobrovského, Felklova,  Haškova,Jana 

Palacha, Jungmannova, Krátká, Legií, Libušina, Máchova, Mjr. 

Kašlíka,  MUDr. Tichého, Na Sekeře, Na Vyhlídce, Nad 

Vinicemi,  Nad Vltavou, Nerudova, Olbrachtova, Palackého, 

Plk. Poláčka, Poděbradova, Puchmajerova, Riegrova, Řachova, 

Spěšného, Svobody, Šaldova, Školní nám.,  Tiché Údolí, 

Třebízského, Třešňovka, Tyršovo nám., V Solníkách, Václavská, 

Vraštilova, Vrchlického, Žirovnického 

Sudé úterý:

17. listopadu, Alšova, Borkovského, Bořivojova, Braunerova, 

Burgerova, Čapkova, Hálkova, Havlíčkova, Husova, 

Chalúpeckého, Chelčického, Jeronýmova, Jiráskova, Krásného,  

Krolmusova, Levohradecká, Lidická, Masarykova, Na 

Panenské, Na Pískách, Na Valech, Obránců Míru, Opletalova, 

Pilařova, Přílepská, Pod Koláčovem, Pod Řivnáčem, Pod 

Vodojemem, Přílepská,  Smetanova, Souběžná, Sv. Ludmily, 

Šebkova, U Háje, U Hřiště, U Školky,  V Úvoze,  Zahradní, 

Zaorálkova, Žižkova

V seznamu jsou uvedeny jen ty ulice, ve kterých je uzavřena 

alespoň jedna smlouva.  Noví zájemci již podepíší příslušnou 

smlouvu, ve které bude svozový den uveden.

E. Krautová

Odpadů přibývá. Kam s nimi? 

Při větším úklidu, reorganizaci či menší přestavbě domácnosti se 

v jednom okamžiku nahromadí doma více odpadů, než je 

obvyklé. Lidé potom řeší, jak s tímto odpadem naložit. Do 

popelnice se to nevejde, tak co s tím? Slušní lidé se zeptají, ti 

druzí odpad pohodí k popelnicím nebo k nádobám na separovaný 

odpad a mají dojem, že tím pro ně starost končí. Odložením věcí 

mimo určená místa se však lidé dopouštějí přestupku, který může 

být „ohodnocen“ pokutou až 50 tis. Kč. To však platí v případě, že 

se podaří přestupce zjistit. V opačném případě na takového 

člověka doplácejí všichni slušní lidé, kteří společně zaplatí nutný 

úklid takto odložených věcí z rozpočtu města.  

Přitom obyvatelé Roztok mají poměrně slušné možnosti, jak 

legálně s odpadem naložit. Především zde funguje sběrný dvůr, 

kam lze odložit téměř cokoliv – použité elektrospotřebiče, 

jednotlivé kusy starého nábytku, suť (do objemu ½ m3 1 x za 14 

dní), staré oblečení, hračky, nebezpečné odpady, železný šrot, 

papír, plasty, bioodpad. Sběrný dvůr má otevřeno i v sobotu, 

takže jej mohou využít i lidé, kteří za prací dojíždějí. 

Provozní doba sběrného dvora

Od 1.4. do 31.10. Od 1.11. do 31.3.

Pondělí:  9–11 a 13-17 hod.  9–11 a 13–16 hod.

Úterý: 10-11 a 14-15 hod. 10-11 a 14-15 hod.

Středa:  9-11 a 13-18 hod.  9-11 a 13-16 hod.

Čtvrtek: 10-11 a 14-15 hod. 10-11 a 14-15hod.

Pátek: 10-11 a 14-15 hod. 10-11 a 14-15hod.

Sobota:  8-13 hod. každou třetí sobotu v měsíci

Neděle: zavřeno zavřeno

Sběrný dvůr není otevřen ve dnech státních svátků.

Ing. Eva Krautová, vedoucí OŽP

Přemnožené kočky? Nekrmte je!

Majitelé koček nemají vůči obci žádnou ohlašovací povinnost 

a za vlastnictví kočky neplatí žádné poplatky. Kočka domácí je na 

rozdíl od psa zvíře svobodomyslné, které si trochu dělá co chce, 

a proto se  ráda toulá. Nelze ji nechat pobíhat na zahradě a 

spoléhat na to, že tam zůstane, případně, že ji nenavštíví jiný 

kočičí kamarád. Zdravá kočka může mít koťata i vícekrát ročně, 

takže kontakt volně pohybujících se koček většinou nezůstane 

bez následků v podobě nechtěných koťat. Geometrickou řadou 

tak přibývá zvířat, které nikdo nepovažuje za vlastní a které se 

potulují po okolí a zkoušejí, kde dostanou něco k jídlu.  Dobrá 

duše, která v dobré víře začne bezprizorní kočky krmit, tak záhy 

zjistí, že se zpráva o zdroji potravy mezi kočkami roznese 

rychlostí blesku a nešťastník brzy neví kudy kam. Koček přibývá 

a úměrně tomu vysychají finance „milovníka koček“.  To je 

většinou okamžik, kdy se takový člověk rozhodne dojít na 

„úřad“, aby někdo zakročil. 

Město neprovozuje kočičí útulek a odchycení všech toulavých 

koček a jejich odvezení do útulků provozovaných jinými 

subjekty je nereálné. Všechny útulky jsou již tradičně přeplněné. 

Kdo někdy navštívil kterýkoliv kočičí útulek, dá mi jistě za 

pravdu, že polodivokých koček je v nich nepočítaně a zájemců 

o takové kočky je zoufale málo. Odchycené kočky jsou tak ve 

většině případů odsouzeny prožít celý zbytek života v takovém 

zařízení bez naděje na získání stálého domova. Je to jen 

přehození problémů města na další subjekty, a to ještě za 

poměrně velkou finanční náhradu (za každou umístěnou kočku 

se předem zaplatí poplatek na kastraci, zdravotní péči, očkování 

a další náklady). Proto se jeví jako příznivější varianta pro kočky 

i město, omezit nekontrolovatelné množení koček postupnou 

kastrací volně žijících zvířat a jejich vracením do míst, odkud 

pocházejí. Vykastrované kočky si do jisté míry pohlídají své 

teritoriu s přísunem potravy, do kterého nepouštějí ostatní 

(nekastrované) kočky, které tak nemají příhodné podmínky

k úspěšnému vychovávání dalších generací nechtěných

 koťat.

Město Roztoky má vyčleněny finanční prostředky, z kterých je 

možné kastrace bezprizorních koček hradit. U MP je k dispozici 

sklopná klec, kterou je možné po dohodě zapůjčit a pomocí které 

je možné odchytit i divoké kočky. Při odchytu je však potřebná 

součinnost toho, kdo kočky pravidelně krmí. Aby bylo možné 

kastraci toulavých koček uhradit z rozpočtu obce, je nutné 

dohodnout  předem konkrétní postup s pracovníky OŽP na tel. 

číslech 220 400 264 nebo 220 400 239.

Ing. Eva Krautová, ved. OŽP



Podsklepená stavba pravidelného křížového půdorysu čp. 98 se 

nachází v těsné blízkosti výše zmíněné vily. Průčelí směrem do 

ulice je zdůrazněno rizalitem a vstupní halu zvnějšku napovídá 

portikus s balkonem směrem do ulice a ze zahrady schodiště 

s balustrovým zábradlím. Balkon byl zdůrazněn vázami a v patře 

velkými trojdílnými prosklenými dveřmi. Střecha je mírná 

sedlová a štít s motivem akroterií ze stříhaného plechu, 

převzatých z antiky. V přízemí byl vlevo vstup po schodech do 

domu a postranní schodiště pokračovalo do prvního patra. Po 

straně schodiště byl umístěn kromě kuchyně a dalšího pokoje 

velký pokoj s arkýřem, užívaný nejspíše jako jídelna a salon, 

z něhož se mohlo vycházet napravo na dřevěnou verandu. V patře 

byly pak další dva pokoje, možná k pronajmutí nebo ložnice, 

a komora. Po Rosenbergových bydlela ve vile od počátku 

20. století rodina Hartlova.

Třetí vila, tzv. Bráfova, čp. 99 zaznamenala mírné úpravy až 

teprve v nedávné době. Vila je orientována dle světových stran, 

a to jak vnější, tak vnitřní dispozicí. Na jižní stranu, kde byla 

okrasná zahrada, směřuje nejzdobnější průčelí s terasou 

a dřevěným balkonem, který je přístupný z prvního patra a tvoří 

zároveň zastřešení terasy,  přes kterou vedl hlavní vstup (po 

pískovcovém schodišti) do domu. Zvýšený středový rizalit 

rozděluje celou stavbu do tří traktů s křížovým půdorysem a třemi 

samostatnými sedlovými střechami, s charakteristickým mírným 

sklonem a vyřezávaným přesahem krokví.  Výrazným prvkem 

fasády jsou dvoukřídlá okna s vyzdívanou hlubokou špaletou, 

vnitřní křídla jsou prosklená a doplněná původně kazetovými 

vnitřními okenicemi. 

Přízemí je asymetricky rozděleno dlouhou chodbou spojující 

západní vchod s východní částí domu. V severní byla spíž, 

kuchyň, zázemí pro služku, v jižní části orientované do přední 

zahrady byly zřejmě dva pokoje, vstupní obytná hala a salon. 

V suterénu byl byt domovníka, velká prádelna, uhelný sklep, 

chodba a druhé WC v domě. Přízemí a první patro je spojeno 

mohutným pískovcovým schodištěm s jednou podestou 

a litinovým zábradlím.

Stavební zajímavostí, kromě krásných cihelných kleneb, je 

systém odvětrávacích prostorů, tedy jakási izolace vzduchem. 

Vila čp. 99, současný stav (foto V. Svoboda)
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Roztocké vily (3)

Další zajímavá vilová zástavba ze 70. let 19. století se nachází při 

silnici od Prahy po levé straně. Jsou to tři vily čp. 97, 98, 99. Byly 

postaveny na rozparcelovaném pozemku rodiny Čáslavských 

patřícím k čp. 4. Stavební plány pocházejí z roku 1874 

a projektantem všech tří vil byl stavební inženýr Antonín 

Rosenberg, který pozemky koupil a dva projekty zřejmě obratem 

prodal.

Dvoupatrová vila čp. 97 v Riegrově ulici  s postranní věží je 

jediná v Roztokách dokládající doznívání vlivu tzv. italského 

typu a prvky historizujícího interiéru. Vnější průčelí je však 

novorenesanční s bosovaným nárožím a nápadnými 

suprafenestrami. Mírný sklon střech  zase připomíná vily 

švýcarského typu, ovšem bez charakteristických podstřešních 

křížů. Menší klasicizující dům byl postaven roku 1874. V přízemí 

byl dvoupokojový byt s předsíní kuchyní, spíží a otevřenou 

verandou, v podkroví pak tři pokoje, pravděpodobně 

k pronajmutí na letní byty. Roku 1890 vilu rozšířil a přestavěl 

nový majitel Sigmund Schlesinger, zástupce společnosti Kotva 

v Praze. Nastavěl patro a postavil věž. V suterénu se rozšířilo 

zázemí domu o kuchyň, pokoj pro služku, prádelnu a spíž, 

zatímco další podlaží byla určena již jen k obývání. V přízemí se 

zvětšila plocha na čtyři pokoje, z nichž krajní měl oblíbený arkýř 

do zahrady v „podvěží“ a byl využíván jako salon nebo jídelna. 

První patro bylo rozšířeno o další prostory. 

Vila čp. 98, cca kolem 1920 (fotoarchiv SMR)
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Prvním majitelem byl Leopold Kraus, obchodník se zbožím 

prýmkařským a podšívkovým i bavlnou k pletení, zástupce 

berlínské lučební přádelny. Roku 1903 vilu zakoupil JUDr. Albín 

Bráf s manželkou Libuší Bráfovou, rozenou Riegrovou, která 

umístila v interiérech vily část svých národopisných sbírek. 

Bráfovi trávili v Roztokách letní období i před rokem 1903, buď 

ve mlýně u Braunerů, nebo u Pavíkovských v čp. 103. Po smrti 

Bráfových dostal vilu čp. 99 z části Fr. Palacký mladší a z části 

Studentská nadace Václava Bráfa.

Všechny tři stavby dokládají první vlnu výstavby letních vil 

v Roztokách.

V Riegrově ulici se nachází i asymetrická klasicizující vila čp. 

103 postavená podle letopočtu na průčelí roku 1877. Majitelem 

v 19. století byla rodina pražského stavitele Františka 

Pavíkovského, jenž byl stavitelem několika dalších roztockých 

vil. Původně měla vila po stranách boční lodžie s terasami, na 

které vedla štukem bohatě zdobená okna, lemovaná šambránami 

s uchy a bohatými suprafenestrami s klasicizujícími festony. 

Předstupující rizalit do ulice je opatřen v přízemí a patře po 

stranách rozšířenými okny. Náročný štuk průčelí vrcholí 

v trojúhelném štítě, prolomeném kruhovým oknem na půdu, 

s motivy akantové rozviliny. Výměna oken na bočním průčelí 

pozměnila jeho původní ráz. 

Vila čp. 103, současný stav (fotoarchiv SMR, foto A. Hůlka)

Vila čp. 106 s původní dřevěnou verandou 

ve švýcarském stylu, kolem 1920 (soukromý archiv)

V sousedství stojí další dvě vily švýcarského typu z počátku 80. 

let 19. století. Dr. Vincenc Micko, c. k. dvorní dodavatel pian 

a majitel obchodu s piany v Praze, dal postavit v roce 1882 dům 

čp. 106 s původní uzavřenou dřevěnou verandou v patře se třemi 

okny. Veranda časem (asi ve 30. letech 20. století) podlehla 

přírodním vlivům a dřevokazné houbě. Současně s domem byl 

postaven i domek pro zahradníka. Sousední vilu čp. 107, 

vystavěnou ve stejné době, s původně otevřenými verandami 

projektoval stavitel Pavíkovský pro Morice Ohrensteina, 

společníka firmy Moric a Jindřich Ohrenstein, obchod s indigem, 

barvivy, lučebninami v Praze. Kolem roku 1900 dům koupil 

Em.Hercík, který ji vlastnil až do 30. let 20. století, dal přistavět 

skleník, byt pro domovníka a lázeň.

Za cenné připomínky a fotografie děkujeme panu Ing. Václavu 

Svobodovi a paní Kateřině Opatové.

(Pozn.: autoři předem děkují za případné korekce a doplnění 

předkládaného textu)

M. Šášinková, Z. Scholzová, M. Vlk

sasinkova@muzeum-roztoky.cz

Vila čp. 107 (fotoarchiv SMR)

Výřez ze stavebního plánu čp. 107, 1881 (SÚ Roztoky)

19



20

Roztocký obránce Saint–Gondonu

Boje československých jednotek ve Francii v červnu 1940 jsou dnes 

zcela neprávem tou nejméně známou fází zahraničního odboje, 

přesto, že šlo o největší vojenské vystoupení naší armády na západní 

frontě za druhé světové války. Zmatek a rozklad francouzského 

odporu, provázející nasazení obou čs. pěších pluků jsou důvodem, 

proč v této problematice existuje stále řada „bílých míst“. Jednou 

z nich je například celkový počet československých ztrát. 

Jednoznačně prokázáno je jen něco přes čtyřicet padlých, i když 

hlášení z té doby hovoří až o čtyřech stovkách. Jedním z těch, kteří 

mimo jakoukoliv pochybnost položili při obraně Francie život, byl 

šestadvacetiletý roztocký občan Kurt Neurad. Smrt jej zastihla 

18. června 1940 během prudkých bojů, které sváděl s německou 

přesilou 2. československý pěší pluk při obraně obce Saint Gondon 

na Loiře. 

Kurt Neurad se narodil 12. června 1914 v Praze I v židovské rodině. 

Jeho otec Jaromír, díky kterému získal později vazbu na Roztoky, 

pocházel z obce Zámostí-Rožďalovice v politickém okrese Jičín. 

S první manželkou Paulou Kleinovou měl dva syny, kromě Kurta 

ještě o dva roky staršího Viléma (Willyho). Manželství však nebylo 

šťastné a krátce po skončení 1. světové války bylo rozloučeno. Dne 

8. ledna 1922 se Jaromír Neurad oženil podruhé s taktéž rozvedenou 

Janou Ettingerovou, roz. Weisovou. V létě 1925 se nastěhoval do 

vily č. p. 18 v Tichém údolí v Roztokách, která byla vlastnictvím 

jeho ženy. 

Kurt vyrůstal u matky v secesním činžáku na rohu dnešní ulice 

Elišky Krásnohorské a Bílkovy (č. 6/122), na pražském Josefově. 

Vychodil české školy (pět tříd obecné a čtyři měšťanky) a vyučil se 

obchodním příručím v cukrářství. Byl české národnosti a ještě v roce 

1936 se hlásil k židovskému vyznání (později uváděl, že je ateistou).

 Před vojnou pracoval jako elektrotechnik a později účetní u firmy 

Novák-Faraco a spol., ústřední jatky, Praha VII. Dne 1. října 1936 

nastoupil základní vojenskou službu u 12. (kulometné) roty pěšího 

pluku 22 „Argonského“ v Jičíně. Prošel výcvikem jako kulometčík. 

Od února 1938 konal přechodně službu v pohraničí (zřejmě jako 

vojenská posila Stráže obrany státu). Do civilu byl propuštěn 

v hodnosti vojína v záloze 28. února 1939. Zřejmě ještě v době své 

nezletilosti zažádal o domovskou příslušnost v Roztokách, kde v té 

době bydlel jeho otec. I když zde trvale zřejmě nikdy nežil, trávil 

v roztockém Tichém údolí své vojenské dovolené: Vánoce 1936 

a Silvestry 1937 a 1938.  Po návratu z vojny však bydlel znovu u své 

matky, která se mezitím přestěhovala do Dělnické ulice č. 67/1481 

v Praze VII-Holešovicích (policejně tam byl hlášen od 2. března do 

12. září 1939). Krátce po okupaci požádal o vydání cestovního pasu 

a v září 1939 legálně (v rámci Eichmannovy „vystěhovalecké akce“) 

emigroval do Palestiny. Již během transportu, nebo krátce po 

příjezdu se přihlásil do československé zahraniční armády. 

Z Palestiny odjel do syrského Bejrútu a 14. listopadu 1939 dorazil do 

Marseille. O dva dny později byl presentován v jihofrancouzském 

Agde, které se stalo střediskem československých pozemních 

jednotek. Nejdříve sloužil u 8. roty 1. pěšího pluku a 9. ledna 1940 

byl (v souvislosti s vytvořením 1. čs. divize) přemístěn 

k 1. protitankové dělostřelecké rotě 2. pěšího pluku, se kterou pak 

počátkem června odjel na frontu. Kurt Neurad byl spolu s dalšími 

padlými československými vojáky na hřbitově v St. Gondon. 

Později byly jeho ostatky přeneseny na čs. vojenský hřbitov 

v Targette (Neuville-Saint-Vaast) u Arrasu.

Konce války se nedožil ani nikdo z Kurtových blízkých: otec 

zahynul spolu se svou druhou ženou v koncentračním táboře 

Sobibór-Ossowa, matka v ghettu v Rize, švagrová Hana s pětiletým 

synovcem Oldřichem v Osvětimi, kde skončil život i jeho nevlastní 

sestry Steffi, provdané Wertheimerové a jejího manžela Pavla. Bratr 

Vilém zemřel za blíže nezjištěných okolností 30. června 1944 ve 

Varšavě. 

Kurt Neurad v roce 1932 (foto NA)

Prameny: Vojenský historický archiv Praha, fond (f.) Evidence čs. 

vojenských osob v zahraničí, odvodní protokol Kurta Neurada 

z 14. 11. 1939. Národní archiv (NA) Praha, f. Policejní ředitelství 

Praha II-všeobecná spisovna-1931-1940, sign. N 1016/9, Neurad 

Kurt, k. 7907. Vojenský historický archív Bratislava, f. Kmenové 

listy, Kurt Neurad (nar. 1914). 

PhDr. J. Plachý
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Na Řivnáč (21. srpna) podruhé

Tak jsme podruhé pokořili Řivnáč. Opět během jediného dne a bez 

použití kyslíku.

 Propozice pořadatelů vešly již zřejmě všem účastníkům do krve, 

neboť krok všech byl neobyčejně pevný a rozvážný. Žádné koroptví 

pobíhání, žádný spěch, jak vidíme všude jinde. Také zákaz sbírání 

hub při výstupu na vrchol, které účastníky zbytečně rozptyluje 

a znevažuje poslání celé akce, sportovci respektovali.

 Též zpěv písně ,,Ach synku, synku“ na vrcholu Řivnáče zněl plně 

a majestátně do vltavského údolí. Jisté malé nedostatky lze spatřit 

pouze v tom, že zdaleka ne všechny účastníky se tentokrát podařilo 

shromáždit k pořízení vrcholové fotografie. Mnozí byli totiž na 

vrcholu poprvé, kde je úžas nad pohledem do údolí přiměl k pořízení 

vlastních fotografií přírody a tak se rozeběhli do všech stran….

Výstup absolvovali poutníci všeho věku – od  třínedělního dítka 

MUDr. Cebecauerové, po 76 letého K.Šerpána, který tím završil 

trénink na Velkou Kunratickou a (v listopadu) osmdesátníka –malíře 

K.Marxe.

Pořadatelé se tentokrát rozhodli nezanechat na vrcholu zabodnutý 

rýč, neboť jej při minulém ročníku nějaký bezzemek ještě tentýž den 

v podvečer pro jistotu ukradl, a vynechali tentokrát experimentálně 

vrcholovou občerstvovací stanici. To se obešlo bez velkých protestů, 

protože lahodné občerstvení je čekalo ihned po sestupu ve 

zrenovované ,,Restauraci Na Hřišti“.

A tak jsme znovu tiše a důstojně v krásném podvečeru vzpomněli 

předků, kteří vycházeli každoročně na Řivnáč , aby poprosili za 

trochu deště (Odraz 7/8, str. 20). Stejně tak jsme tiše vzpomněli 

40 výročí přepadení naší země bolševiky, které připadlo na den 

našeho 2.výstupu.

A tak za rok, 21. srpna (tentokrát) v 18. hod. nashledanou.

 P.S. A ještě jednu poznámku,  vpravdě šokující, ač samozřejmě 

pořadatelé akce neměli o takových důsledcích ponětí a samozřejmě 

to v žádném případě nebylo záměrem těch,kteří loni celou akci 

vymysleli. Naše seriózní počínání má samozřejmě rysy ptákoviny, 

ale že by to zajímalo někoho ve světě? I když to má svou logiku, 

uvádí mne to v úžas a tak pro jistotu předávám slovo odborně 

zdatnější kolegyni Janě Chržové .

Ladislav Kantor

Textová i fotografická dokumentace k Výstupu na Řivnáč 21.8. 

během jednoho dne bez použití kyslíku byla 

k dispozici na internetových stránkách již 

od prvního ročníku proběhlém v minulém 

roce (www.janachrzova.net). Samozřejmě 

i v angličtině(Climb of Rivnac Hill without 

supplemental oxygene). Jakmile máte v titulu 

akce tyto pojmy ( viz tučně), stanete se na  webu 

středem nemalého zájmu i v dalekých krajích, 

což je sice šokující, ale vlastně i pozbudivé 

a hlavně se s tím nedá nic dělat.

Z návštěvnosti stránek je zřejmé, že lezectví, 

dobývání vrchů, a to zejména alpským stylem, je 

ve světě stále oblíbenější aktivitou. Ostatně je 

všeobecně známé, že jedině alpský styl výstupu 

nejen v himalájských, ale i v přívltavských 

podmínkách můžeme pokládat za nejčistší 

a nejsportovnější formu horolezectví. Alpský 

s tyl  však  lze  provozovat  pouze  na  

méně frekventovaných vrcholech a často 

v prvovýstupu. Obě tyto podmínky jsou u nás 

naplněny (proto se letos obměnila část lezeckého 

týmu, přičemž ti, co letos absolvovali 

druhovýstup, zásadně inovovali vybavení 

a celkovou image).

Vezmeme-li v potaz exoticky znějící název 

našeho vrchu "Řivnáč" (cti[rivnac], respektive 

[rivnak]) a skutečnost, že ani významní lezci 

zvučných jmen jakými jsou např. Jožka 

Rakoncaj, Zdeněk Hrubý, Radek Jaroš, Petr 

Mašek, natož Reinhold Messner nebo Peter 

Habeler, nikdy neměli šanci se na náš vrch 

podívat natož jej dobýt, nijak nepřekvapuje, že 

zejména fotodokumentace se těší obzvláštnímu 

zájmu. Je obtížné kvantifikovat počet návštěv, 

ale odhaduji je tak na 300 denně! Skutečností zůstává, že celé 

fotogalerie jsou opakovaně navštěvovány (a fotografie stahovány) 

zejména návštěvníky z Číny (frekvence návštěv se výrazně zvýšila 

v období před a kolem Olympijských her), dále Nepálu, Malajsie 

a Koreje. Letos - aktuálně v měsíci srpnu a září (tedy v období 

2. ročníku našeho výstupu) zaujal návštěvníky z USA, Nizozemí (je 

tedy pravda, že tam speciálně člověk o kopec nezakopne), Polska, 

Belgie, Slovinska a Slovenska.

Nelze než organizátorům akce popřát mnoho úspěchů do dalších 

ročníků.

Jana Chržová 

administrátorka webu

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ

foto: Stan. Marušák,
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III. ROZTOCKÉ ŘEMESLNICKÉ 

TRHY

Konec léta se blíží, a proto si vás opět po roce dovolujeme pozvat 

Roztocké řemeslnické trhy. V příjemném prostředí parku na 

Tyršově náměstí se 20. září sejdou řemeslníci a výtvarníci nejen 

z Roztok, ale tentokrát opravdu z celých Čech. Budete si moci 

prohlédnout a koupit mnoho zajímavých a originálních výrobků 

(keramika, trička, šperky, dřevěné hračky a mnoho dalšího), 

podívat se jak se věci vyrábí (dlabané misky, šperky, malované 

hedvábí nebo košíky), nebo si namalovat vlastní tričko. Výběr 

řemesel bude výrazně větší, než loni a tak si zde najde to své 

skutečně každý.

Součástí tržiště bude i stánek s vínem a hlavně burčákem, 

medovina, koření, medovník, koláče a další občerstvení.

Jako každý rok nebude chybět doprovodný program. Už teď se 

můžete těšit na dvě hudební skupiny, šermíře, tanečnice, divadla, 

irské tance a step a velké divadelní představení pro děti. A stále 

jednáme s dalšími.

Pokud byste si chtěli připomenout předchozí ročníky, fotogalerie 

najdete na www.trhy-roztoky.estranky.cz. 

Přijďte tedy strávit příjemný den plný zážitků a krásného počasí, 

které jistě bude.

David Král

SHROMÁŽDĚNÍ A AKCE 

V  HUSOVĚ SBORU CČSH 

V ROZTOKÁCH

Pravidelná shromáždění:

NEDĚLE    - 9 hod. - bohoslužby Husův sbor

SOBOTA    - 9.30 hod. - bohoslužby v Penzionu pro seniory              

      Horizont v Suchdole (lx za l4 dní)

ÚTERÝ      - l5 hod. - biblická hod. Suchdol

STŘEDA    - l0 hod. - biblická hod. Husův sbor

ČTVRTEK - l5 - l7 hod. KŘESŤANSKÁ KAVÁRNA 

PÁTEK      - l5 hod. - duchovní péče 

                     (křesťanská výchova) děti od 5 let

Ostatní akce:

Výstava obrázků namalovaných dětmi z MŠ Přemyslovská 

v klubovně Husova sboru potrvá až do 25.9. Otevřeno: neděle l0 - 

l4 hod., ve všední dny po, út, čt, pá - l5 - l7 hod.

V neděli 28.9. v l5 hod. - Legenda o sv. Václavu a Legenda o sv. 

Ludmile. Účinkují: V. Pavlík – recitace, hudební doprovod 

V. Mašková a Z. Petráň. Součástí programu je rovněž vernisáž 

obrazů Pavla Jirmuse, M. Ondrašová – housle, a malé občerstvení.

Neděle 26. října v 9 hod. slavnostní bohoslužba k 78. výročí 

postavení Husova sboru.

Jarmila Kučerová

Sbírka šatstva 

Husitská diakonie CČSH  organizuje v pátek 19. září 2008 od 15 

do 17 hod. sbírku šatstva pro humanitární pomoc. Prosíme, noste 

věci čisté v krabicích nebo pytlích.

Jarmila Kučerová

Zpříjemněte si stárnutí!

S přibývajícím věkem se každému z nás zhoršuje fyzická kondice 

a pohyblivost. Ke slovu se hlásí nové neduhy a ty staré se postupně 

ještě zhoršují. Tyto fyzické změny se nepříznivě odrážejí 

i v psychice člověka, zejména ve snížení sebedůvěry, vedoucím 

k dalšímu poklesu tělesných i duševních aktivit.

Těmto škodlivým změnám lze čelit přiměřenou tělesnou a duševní 

činností, která zpomalí stárnutí. Aktivní jedinci se dožívají vyššího 
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Kandidát do krajského zastupitelstva

Vážení spoluobčané, vážení 

Roztočané,

dovolte mi, abych se Vám 

představil jako roztocký kandidát 

do krajského zastupitelstva 

Středočeského kraje. Bylo by mi 

velkou ctí prosazovat zájmy 

našeho města. Asi mě mnozí 

neznáte. Ač mi je 25 let, je za mnou 

více než šestiletá práce ve státní 

správě. Nyní pracuji jako tajemník Stálé komise Senátu pro 

sdělovací prostředky. Přistěhoval jsem se k Vám před třemi lety, 

ale již tenkrát jsem věděl, že se stěhuji do nejpříjemnější obce 

v okolí Prahy. Po krátké době jsem si naše městečko víc než 

zamiloval. Má svou velmi dlouhou historii, je překrásné, ideální 

pro život a především zde vládne naprosto jedinečná atmosféra, 

kterou pozná každý, kdo k nám zavítá. To ovšem neznamená, že 

zde není co zlepšovat. Rád bych byl naší spojkou vůči krajským 

orgánům. Nemusíme si nic nalhávat, klíčové je podílet se na 

čerpání peněz z krajských, resp. evropských fondů, a to hlavně 

z regionálních operačních programů, kde doslova leží miliony. 

Zasadím se o to, aby naše městečko z těchto fondů čerpalo co 

nejvíce peněz. Můžete ode mě očekávat plné nasazení. 

Nepochybuji o budoucí velmi dobré spolupráci s paní starostkou 

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ

Změna ve vakcinaci domácích zvířat 

proti vzteklině

Od 1.7.2008 vstoupila v platnost novela veterinárního zákona, 

která mimo jiné upravuje povinnost majitelů domácích zvířat 

v souvislosti s vakcinací proti vzteklině. Od této doby již není 

povinnost každoročního očkování proti vzteklině, ale je povinnost 

očkování provádět v intervalech, které předepisuje výrobce 

vakcíny (u běžně používaných vakcín je tato doba  1-3 roky). Zvíře 

musí být poprvé očkováno proti vzteklině ve stáří 3-6 měsíců. 

Majiteli, který nemá psa řádně naočkovaného proti vzteklině, 

může krajská veterinární správa udělit pokutu až 10 000 Kč, 

podnikající osobě (např. majiteli služebního psa) až 300 000 Kč!

Znamená to tedy, že budeme chodit na očkování pouze jednou za 

3 roky? 

Ve většině případů ne. Výše zmíněná úprava se totiž vztahuje jen 

a pouze na očkování proti vzteklině. Ale drtivá většina psů je 

zároveň očkována proti celé řadě jiných nakažlivých chorob, 

kde je nutné přeočkování každý rok. Toto očkování sice není 

ze zákona povinné, ale pro chovatele by mělo být samozřejmostí.

MVDr. Jan Šavrda

Každý máme svého anděla

Nadpis tohoto článečku je mottem letošního Adventu a Vánoc 

a zároveň názvem připravované výstavy andělů v Husově sboru.

Pozvánka pro jednotlivce, skupinky, MŠ a školy - vytvořte nebo 

nakreslete anděla, jak si ho představujete. Jako materiál můžete 

použít papír, perníčky, dřevo, kov, látku, keramiku apod. (fantazii 

se meze nekladou).

Další informace poskytne Vlaďka Drdová - v.drdova@volny.cz, 

tel. 606 893 292, nebo na faře, tel. 220 951 051 - J. Kučerová. 

Společná andělská dílna bude otevřena ve čtvrtek 13.11. od 

l5 hod.-Křesťanská kavárna (Husův sbor). Uzávěrka přijímání 

výrobků 20.11. 2008, vernisáž výstavy se bude konat 30.11.2008 

v 15 hodin.        

Jarmila Kučerová - Církev československá husitská 

Vlaďka Drdová

věku a déle si udrží lepší fyzickou i psychickou kondici.

Ve spolupráci s CČSH jsme připravili pravidelná setkání pro méně 

pohyblivé seniory a pro lidi se sníženou pohyblivostí v následku 

úrazu či nemoci. Jejich hlavní náplní bude nenáročné cvičení 

(vsedě na židli), doplněné hudebními a výtvarnými aktivitami.

Setkání se budou konat od 3.10.2008 každý pátek od 9 do 11 hodin 

v Křesťanské kavárně Husova sboru.

Případné další informace Vám poskytneme na tel. 606 893 292. 

Těšíme se na vás.

Vlaďka Drdová

Vavřínovou, se kterou mám přátelské vztahy. Naleznete mě na 

kandidátce Koalice pro středočeský kraj na 11. místě.

Neváhejte se na mě obrátit s jakýmkoliv dotazem či připomínkou: 

jakobj@senat.cz, www.janjakob.cz.

Váš Jan Jakob
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KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUSE

Kterak strategický plán 

svého klidu došel

Někteří z čtenářů Odrazu možná vědí, že máme Integrovaný akční 

plán rozvoje města (IARPM) a možná vědí i to, že jsme za něj 

slušně zaplatili, asi víc, než je roční příjem někoho z vás. Pokud jste 

se podívali na internetové stránky města, víte taky, za co. Jádrem 

plánu je stejný soupis dobře míněných úmyslů, jaký jsme pořídili 

před třemi lety amatérsky sami. Nový plán s tím vznešeným 

názvem se liší samozřejmě lepší štábní kulturou a mnoha 

zajímavými, ale pro praktické použití skoro nadbytečnými 

tabulkami a statistikami, a je připojen k němu soupis projektů 

s vyhodnocením jejich stavu. Má také realizační část – jenže 

nefunkční.

Současná podoba IARPM je ušita podle vzoru, kterým jsou 

koncipovány strategické plány rozvoje statutárních měst a měst nad 

50 000 obyvatel, které mohou čerpat právě na základě podrobných 

strategických plánů rozvoje výraznou pomoc z evropských fondů, 

konkrétně z regionálních operačních programů. Tato velká města 

mají pro naplňování strategických plánů dostatek jak úředníků 

(a tedy zázemí pro vytváření podkladů), tak odborníků v komisích 

i zastupitelstvech. Z vlastní zkušenosti vím, že podobně 

propracovaný systém je velmi problematické naplňovat už v obcích 

s rozšířenou působností s řádově stovkou úředníků a obvykle 

početnějšími odbornými týmy. Pro obce s pověřeným úřadem 

a relativně úzkým okruhem lidí, kteří jsou ochotni se trvale 

(a zadarmo) angažovat ve prospěch obce, je takový způsob 

realizace plánu už zcela nepřiměřený.

Realizační část IARPM či jiného „souboru dobrých úmyslů“ 

nemůže být dlouhým soupisem jednotlivých oblastí s přidělováním 

kompetencí a odpovědností komusi (který to stejně nemůže 

zvládnout), ale jednoduchým, koncepčním materiálem, který zváží, 

které z bohulibých záměrů obsažených ve strategickém dokumentu 

jsou skutečnou prioritou, kolik by jejich realizace stála a kde na to 

vzít. A na základě zhodnocení těchto tří základních podmínek 

stanoví – samozřejmě přibližný – harmonogram zásadních akcí, 

které by město mělo v nejbližších dvou, třech letech provést, a to 

tak, aby se mu podařilo v co největší míře využít opravdu 

neopakovatelnou šanci čerpat z nabízených dotačních prostředků.

Předpokládal jsem, že – třeba ve spolupráci s odbornou firmou – 

nějaký takový koncepční pokus předloží nové vedení města. Za 

půldruhého roku se to nestalo a co hůř, podobné pokusy „zvenčí“, 

tedy od jednotlivých zastupitelů, byly s pomocí různých 

procedurálních kliček odmítány a odsouvány.

Leč zázraky se dějí i v Roztokách. Na první jednání nově zřízené 

komise pro dotace jsme se přímo od starostky dozvěděli, že IARPM 

se aktualizovat nebude, že svou roli splnil a že je teď potřeba se 

snažit získávat dotace – právě na základě takového koncepčního 

materiálu, který bude z již připravených (zpod stolu vylovených) 

podkladů dopracován.

Kdybych uměl stříhat ušima, stříhal bych. Ale protože se v našem 

městě zpravidla dějí věci dle vůle Nejvyšší, vypadá to opravdu tak, 

že vznešený strategický dokument nalezne své spočinutí, a to na 

internetových stránkách města, aby nám při podání nějaké žádosti 

o evropskou dotaci přispěl pár bodíky v hodnocení. Doufejme, že 

bude mít k tomu už brzy příležitost.

Jaroslav Huk

Ještě dovětek…

Rád bych doplnil pár slov k článku „Bude roztocká škola po roce 

2010 dostačovat potřebám“ uveřejněnému v této rubrice 

v ODRAZu č.6/2008.

Nelze než poděkovat těm, kteří si dobře pamatují historii vzniku 

žalovské školy, za jejich připomínku jmen a podílu dalších 

občanů, kteří stáli v roce 1957-1958 u zrodu projektu výstavby 

této školy. Rád jejich připomínku uveřejňuji a současně se 

omlouvám čtenářům ODRAZu – lidská paměť je někdy 

děravá.

„S prvotním podnětem postavit konečně v Žalově vlastní 

školu, a to svépomocí přišel Ing. Ladislav Kantor, tehdejší 

žalovský občan a místopředseda ONV Praha-západ. Byl to 

on, který prosadil i výstavbu do okresního plánu akci „Z“ 

a zajistil finanční dotaci na realizaci. Statické posouzení 

projektu a statické výpočty konstrukce stropů provedl Ing. 

Martin Zálešák. Na zpracování projektové dokumentace se 

vedle Zdenky Kratochvílové podílela i Helenka Freimanová-

Minaříková.“

Tolik k doplnění uvedeného článku.

Ing. Zdeněk Karas, Csc.
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Milí čtenáři a příznivci našeho „okénka“,

prázdniny utekly jako voda a my jsme tu opět s naší pravidelnou 

rubrikou o aktivitách školy. Školní výuka má za sebou teprve pár 

dní a mnoho aktivit neproběhlo, proto bude toto okénko zaměřeno 

spíše obecně.

Stejně jako loni jsme i letos otevřeli tři první třídy, tak doufáme, 

že se našim novým žáčkům bude u nás líbit. Všichni se již budou 

učit podle nového školního vzdělávacího programu tak jako druhá, 

šestá a sedmá třída. Na škole působí výchovný poradce pro volbu 

povolání i speciální pedagog pro děti s individuálním vzdělávacím 

plánem. Také nabízíme nápravu řeči – logopedii.

Pro první i druhý stupeň naše škola nabízí mnoho zájmových 

kroužků a volitelných předmětů, v prosinci bude opět Den 

otevřených dveří a po celý rok i školní soutěže, noční čtení a spaní 

ve škole, sportovní kurzy, výlety, exkurze, návštěvy divadélek či 

výstav a školy v přírodě. Kontakt na školu, informace o aktuálním 

dění, fotografie z akcí a možnost posílání svých námětů 

a připomínek hledejte i letos na našich webových stránkách 

„www.zsroztoky.cz“.

Celá budova se díky péči města neustále „vykrášluje“ novými 

barvičkami na stěnách (na DOD navštivte naši vínovou učebnu 

informatiky) i školním nábytkem, koberci a moderními 

pomůckami. Také školní družina má pěkná nová oddělení a jídelna 

se uzpůsobuje na výdej ze dvou nabízených jídel. 

Ještě rychlý přehled kroužků, prvňáčkům za všechny pedagogy 

hodně úspěchů a na čtenou o našich dětech příště se těší 

Věra Zelenková

Nabídka kroužků pro školní rok 2008/09 - 1. st.:

Keramika, Pastelka, Pohybové hry, Modelářský kr., Angličtina, 

Němčina, Aj drama, Aerobik, Turistický kr., Zpíváme si rádi, 

Taneční kr. /lidové tance/

Nabídka kroužků pro šk. rok 2008/09 - 2. st.:

Florbal, Nohejbal, Volejbal, Košíková, Modelářský kroužek, 

Zdravotník, Angličtina, Francouzština, Němčina, Ruština, Stolní 

tenis, Aerobik, Turistický /ekologie/, Nic není nemožné aneb 

Pojďte si hrát

ZŠ Roztoky nabízí možnost návštěvy kurzu

SEBEOBRANA PRO ŽENY

Kurz v délce čtyř měsíců bude probíhat od října 2008 vždy 

v neděli od 20 hod. do 21 hod. ve fitness centru vedle 

školní jídelny. Náplň obsahuje psychologickou přípravu, 

právní stránku sebeobrany, taktiku a sebeobranné 

techniky. Kurz povedou zkušení instruktoři Policie ČR, 

cena činí 900 Kč. Bližší informace Vám rádi poskytneme 

na sebeobranaroz@seznam.cz nebo na tel. 604 204 571.

Nejkrásnější foto z letních prázdnin 

Milí žáci, milí rodiče!

V měsíci září vyhlašujeme fotografickou soutěž. Své 3 fotografie 

označené jménem soutěžícího, třídou, případně adresou vložte do 

schránky ZŠ Roztoky. Uzávěrka soutěže je 30. 9., vyhlášení 

výsledků 6. 10. Nejlepší snímky budou oceněny.

Školní vzdělávací program

Ten, kdo si myslel, že ŠVP je dokument již napsaný a tím pádem 

hotový, je na omylu. V květnu se nad jeho obsahem znovu sešli 

všichni pedagogové, kteří na škole působí. Zaměřili se na 

průřezová témata a jejich aplikaci v jednotlivých předmětech. 

Aktualizovaná část ŠVP je již zpracovaná a připravená k tisku 

a svázání jako příloha dokumentu ŠVP „Škola pro všechny“. Tato 

příloha bude vyvěšena na webové stránce školy.

Žákovská knihovna

Knihovna otevře své dveře 15. září. Během školního roku 

nabídneme žákům i několik nových titulů k zapůjčení, ale 

i možnost zhlédnout zajímavý film, setkání s cestovatelem, malou 

výstavu výtvarných prací žáků školy a možnost zúčastnit se 

literárních soutěží. Chceme poděkovat paní V. Čermákové za 

knihy, které věnovala naší knihovně.

Marie Bartulíková

Hodně štěstí, naši prvňáčci!

Mateřský klub Rybička 

Mateřský klub Rybička nabízí již druhým rokem služby rodinám s 

malými dětmi. Letos se naše mateřské centrum stalo členem Sítě 

mateřských center.

Co jsme pro vás připravili?

Nový školní rok zahájíme dnem otevřených dveří v pondělí 

8. 9. 2008. 

Dopolední kroužky pro děti s rodiči budou vedeny stejnými 

zkušenými lektorkami jako v minulém pololetí. Kromě toho 

plánujeme jednorázové akce pro maminky s dětmi i pro celou 

rodinu.

Každé pondělí vítáme děti (2 - 4 roky) v kroužku Žabky od 9.00 

a od 10.15 hod.

Úterky od 9.00 patří mimiklubu Hvězdičky, kde si na své přijdou 

maminky s miminky 0 -1 rok.

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc
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Každou středu od 9.30 připravujeme křesťansky laděný kroužek 

Želvičky (1,5 - 3 roky).

V pátek od 9.30 zase čeká na malé neposedy (1 - 2 roky) medvědice 

s malým medvídkem.

Kromě těchto pravidelných dopoledních kroužků pro děti máte 

možnost navštívit přednášky klinické psycholožky Mgr. Kamily 

Wawroszová, výtvarné dílny pro maminky pod vedením Zuzky 

Krumpholcové, přednášky o prevenci bolestí zad, masáže 

kojenců a aromaterapie.

Spolu s tatínky se můžete zúčastnit drakiády (21. 9.) nebo si 

zasoutěžit a vydovádět se  během bramborového dne (29. 9.).

V říjnu budeme opakovat kurz první pomoci zaměřený na situace 

s malými dětmi, který se v květnu setkal s velkým zájmem ze strany 

maminek.

A už teď si můžete připravit oblečení, hračky a dětské sportovní 

potřeby na prodej v říjnovém bazaru.(Podrobnější informace 

najdete na webových stránkách 

nebo na tel. 603 461 893 -Jitka Kafková).

Pravidelní návštěvníci mohou využít zvýhodněných permanentek. 

Hodina je pak vyjde na zhruba 30 Kč, ostatní účastníci zaplatí za 

hodinu 40 Kč.

Rádi vás uvidíme, tak neváhejte a přijďte se podívat.

Mateřský klub Rybička najdete v Praze 6 – Sedlci, v budově 

nakladatelství Advent-Orion, Roztocká 5.

L.Poláková

www.klubrybicka.blog.cz

Srdečně vás a vaše děti zveme k návštěvě roztockého mateřského 

centra, zde je náš čerstvě sestavený harmonogram pro nový školní 

rok:  

Pondělí 9-11h SLUNÍČKA – pro děti (cca 3-4roky staré) 

bez doprovodu rodičů 

Úterý 10-11h VÝTVARKA a volná herna pro nejmenší 

Středa 10-11h CVIČENÍ pro ženy s hlídáním dětí 

15.30-16.30h MIMINKA – Základy orientálního 

tance pro maminky „s miminky v náručí“

16.30-17.30h Základy orientálního tance pro 

děvčata (vhodné pro předškolní a mladší školní 

věk) 

Čtvrtek 10-11h  VÝTVARKA a volná herna pro nejmenší 

19-20h  RELAXAČNÍ CVIČENÍ pro ženy 

(bez dětí)

Pátek 9-10.30h  MIMINKA – masáže, říkanky, 

volná herna

Jelikož jsme připravily několik nových (či staronových) aktivit, 

dovolte nám je ve stručnosti představit. Pondělní program 

Sluníčka je zaměřen na děti předškolního věku, zejména ty, které 

se nedostaly do mateřské školky a jsou již zralé k postupného 

osamostatňování se od rodičů. Dopolední program bude 

obsahovat tvořivé činnosti, pohybové aktivity, říkanky, písničky 

i volnou hernu. Další informace vám rády poskytneme na níže 

uvedeném telefonním čísle či emailem. Děti je nutno předem 

telefonicky objednat. Cena za jeden program: 1dítě – 2hodiny – 

120,-Kč. 

Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu o výtvarku pro nejmenší, 

otvíráme tento kroužek jak v tradiční úterý od 10hod, tak ve čtvrtek 

od 10hod. Vítány jsou i děti, které zatím nevydrží delší dobu tvořit, 

a tak většinu času spíš stráví v naší herničce. Výtvarka bude každý 

měsíc tematicky zaměřena, září věnujeme „Vzpomínkám na léto“. 

Oblíbené cvičení pro ženy (aerobic, posilování, strečink) bude 

probíhat každou středu od 10hod. Děti vám rády pohlídáme v naší 

malé herničce. 

Odpoledne pak zveme maminky i s miminky, zkusíme rozvlnit své 

boky a bříška za zvuků orientální hudby, zatímco miminka budou 

(možná trochu udiveně) pozorovat, poslouchat a chvílemi se 

nechají unášet ve vašem náručí. Kurz základů orientálního tance 

otvíráme též pro všechny malé příznivkyně tancování (o hodinu 

později).  

Ve čtvrtek večer protáhneme naše těla při jógových cvicích, 

společně zrelaxujeme a pozor tuto hodinku věnujeme pouze sami 

sobě milé ženy - tentokráte tedy přijďte bez dětí.  

MATEŘSKÉ CENTRUM 

    Roztoky u Prahy
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Páteční dopoledne strávíme s našimi nejmladšími návštěvníky – 

s miminky. Maminky u nás mohou na chvíli vydechnout, zatímco 

miminka budou prozkoumávat naší hernu, poznávat nové tváře… 

Pro vaše nejmenší budou připraveny vonné oleje, kterými se 

postupně naučíme masírovat = jemně hladit miminka a dodávat 

jim pocit bezpečí a důvěry. 

Všechny programy, kromě Sluníček, začínají ve 3.zářijovém 

týdnu,tj. od úterý 16.9. a obvyklý příspěvek je 50Kč/hod. 

Sluníčka začnou až v pondělí 29.9.!!! Scházíme se buď 

v herničce nebo v malé tělocvičně v suterénu budovy školní 

jídelny v Havlíčkově ulici. 

V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat na níže 

uvedeném telefonu či emailem. 

Pokud byste, milé ženy, našly čas a chuť zapojit se aktivně do 

vedení našich programů (a to i zcela nových!) či podpořit naše 

mateřské centrum jiným způsobem, neváhejte nás kontaktovat! 

Rády se necháme inspirovat a poskytneme vám prostor pro vaše 

iniciativy 

Těšíme se na společná setkávání !!! 

Lucie Machačová a Vendulka Bromovská 

Tel: 606842157

Email: centrumrozalek@seznam.cz

www.centrumrozalek.org
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Výstava Lidové hračky 

v českých zemích

Středočeské muzeum, 18. září 2008 – 8. únor 2009

Jedním z témat, kterému se Středočeské muzeum dlouhodobě 

věnuje, je dětství jako etapa lidského života, která byla v různých 

obdobích a sociálních a kulturních prostředích také různě 

vnímána. Dalším příspěvkem k tomuto tématu z oblasti tzv. 

tradiční kultury je výstava představující hračky lidových vrstev 

od 19. století do poloviny 20. století, na jejichž kvalitu navazovali 

také mnozí výtvarníci poválečného období.

Hračky patří neodmyslitelně k dětství a podobně jako dnes, tak 

také v minulosti provázely děti všech kultur. V miniaturizované 

podobě odrážely svět dospělých a umožňovaly tak dětem se s ním 

seznámit. Příležitostně, s různou mírou technologické náročnosti 

a estetické úrovně, zhotovovali dětem hračky jejich rodiče či 

příbuzní. Ty nejjednodušší hračky si děti vyráběly samy, když 

přizpůsobily ke hře dostupné předměty ze svého okolí. Konečně 

byly dětem – v závislosti na sociální příslušnosti rodiny – 

kupovány profesionálně vyrobené hračky, ať už řemeslně 

provedené na základě individuální objednávky nebo vyráběné 

sériově. 

Někteří řemeslníci (hrnčíři, cínaři, truhláři, řezbáři) zhotovovali 

hračky jako doplněk svého obvyklého sortimentu, avšak jako 

zvláštní obor se výroba hraček začala rozvíjet v Holandsku 

a Německu od 17. století, v průběhu 18. století se rozšířila také do 

zemí střední Evropy. Tato řemeslně náročná produkce však byla 

cílena pouze majetným zákazníkům. Vedle toho se od 18. století 

začala šířit hromadná výroba levnějších hraček formou domácké 

práce, určených pro venkovské spotřebitele i pro městské trhy. 

Skutečnému pronikání hraček do všech společenských vrstev 

napomohl až rozvoj domácké manufakturní výroby v 19. století. 

Také v Čechách se od sklonku 18. století začala objevovat 

domácká výroba hraček, která se naplno rozvinula od druhé 

čtvrtiny 19. století. Byla soustředěna v několika centrech, jejichž 

produkce byla do určité míry typologicky podobná (panenky, 

husaři na koni, povozy, ptáčci apod.), přitom však vykazovala 

osobité rysy, kterými se jednotlivá výrobní střediska lišila. Její 

vrchol spadá do přelomu 19. a 20. století, některé dílny pracovaly 

však ještě krátce po 2. světové válce. Převažujícím materiálem 

domácké výroby bylo dřevo, opracovávané soustruhováním 

a vyřezáváním, jedinou významnější výjimku tvořily Klatovy se 

svými hračkami ze sušené hlíny, ovoce a dalších přírodních 

materiálů. V některých střediscích, například v Příbrami či 

v Králíkách, se kromě dřeva pracovalo i s těstovou hmotou, buď 

samostatně nebo v kombinaci se dřevem. K dalším významným 

oblastem patřil Skašov v západních Čechách, Hlinecko 

a Horácko na Českomoravské vrchovině, horské obce na 

Šumavě, Hora Svaté Kateřiny a okolní obce v Krušných horách, 

Jizerské hory a z moravských oblastí zejména Valašsko a obec 

Archlebov na Hodonínsku. Větší a starší centra vznikla 

v západních oblastech země, na východě byla menší a mladší a 

bylo jich méně. Tato skutečnost nepochybně souvisí s celkovým 

vývojem naší lidové kultury, kdy Čechy a část Moravy patřily do 

rámce středoevropské kultury, zatímco východní oblasti se 

rozvíjely pod vlivem karpatského kulturního okruhu. Teprve ve 

20. století, tedy daleko později než jinde, začal u nás vznikat 

hračkářský průmysl. 

Již od počátku 20. století se promítla snaha o výrobu kvalitních 

českých hraček inspirovaných lidovou tradicí do spolupráce 

výtvarníků s Hořickým družstvem pro výrobu hraček a zejména 

s Artělem – družstvem pro uměleckou práci (1908 – 1934), pro 

které navrhovaly hračky výrazné umělecké osobnosti (např. 

V. Špála, J. Čapek, M. Podhajská a další). Po 2. světové válce bylo 

založeno Ústředí lidové umělecké výroby, které podchytilo 

dosud existující výrobu některých středisek a i v nových 

autorských návrzích vycházelo z tradičních materiálů a vzorů. 

Dnes se věnuje lidové hračce řada výrobců, z nichž ale jen 

několik navazuje na rodinné tradice.

Všechna nastíněná témata budou ve zkratce představena, 

a návštěvník tak bude moci posoudit odlišnosti v produkci 

jednotlivých regionů i naznačené tendence v dalším vývoji 

hračky. Pro zpestření bude výstava doplněna o hrací koutek 

s lidovými hračkami a malou přehlídku toho, s čím si hrály 

některé osobnosti současného veřejného a kulturního života 

(např. herečka Bára Štěpánová, spisovatel Ludvík Vaculík, 

výtvarnice Iva Hüttnerová a další)

Ivana Kubečková

Salon Zdenky Braunerové

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, město Roztoky, 

občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové, Vyšší odborná škola 

oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní v Praze-

Holešovicích pořádají dne 21. září 2008 od 14 do 17 hodin v areálu 

muzea

Salon Zdenky Braunerové podruhé …

„Jiřinkové slavnosti“
(u příležitosti 150. výročí narození umělkyně)

Setkání se Zdenkou, módou a květinami 

Těšit se můžete na pěvkyni Zdenu Kloubovou a sólisty Národního 

divadla, paní Gabrielu Vránovou, kostýmního návrháře 

a scénografa Jana Růžičku, PhDr. Milenu Seckou z Amerického 

klubu dam. Vázání květin povedou profesionální odbornice a svou 

tvorbu představí módní přehlídkou mladí oděvní návrháři. 

V závěru odpoledne proběhne dražba vázaných kytic ve prospěch 

nově vzniklého fondu Zdenky Braunerové.

Těšíme se na Vás!

Možnost občerstvení v areálu Středočeského muzea

Prosíme pěstitele květin a zahrádkáře, kteří mají na své 

zahrádce jiřinky a byli by ochotni je věnovat na tuto akci, aby 

květiny laskavě donesli do pokladny muzea ve dnech 19. - 20. 9. 

nebo přímo na Salon v neděli 21. 9. ve 14 hodin. 

Předem všem děkujeme!

M. Šášinková
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Hra na západoafrické 

bubny - jednodenní 

workshop

sobota  13. 9. 2008 od 10.00 – 12.00 

a 14.00 – 17.00 v ateliéru sdružení 

Roztoč, Havlíčkova ulice 713, Roztoky 

u Prahy, 252 63 

O kurzu: Kurz je určen pro začátečníky děti od 15 let  a dospělé. 

Nahlédneme do základů západoafrické rytmiky, seznámíme se 

s africkými bubny djembe, sangban, kencereni a doundoun,  

povíme si o jejich roli v hudbě a seznámíme se s technikou hraní na 

ně. Krátce se dozvíte o západoafrické hudbě jako takové 

a o pravidlech, která v ní platí. Většinu času pak již budeme 

věnovat tradičnímu rytmu a vlastnímu bubnování. Vlastní buben 

(djembe) výhodou! Možnost zapůjčení bubnu na místě.

Lektor Tomáš Marek: Student Fakulty humanitních studií UK. 

Západoafrickou hudbou a hrou na djembe a ostatní africké hudební 

nástroje se aktivně zabývá již několik let. V současné době působí 

v kapele Pararingapatam prezentující nejen západoafrickou 

hudbu.  Zajímá se o hudbu jako takovou, ale i o kulturní kontext 

rytmů, písní a tanců, o tradice a zvyky. Svým působením 

v kapelách a dalšími hudebními projekty se snaží o popularizaci 

a bližší informovanost lidí o západoafrické kultuře. 

Cena: 300,-, studenti 200,-

Rezervace místa a více info na tel.: 607 171 932, e-mail: 

kuktarata@centrum.cz 

D. Votavová

Pozvánka do divadla – Na správné 

adrese 

Po beznadějně vyprodaném představení Divadla Járy Cimrmana 

Vražda v salónním coupé zavítá do kongresového sálu hotelu 

Academic Divadelní společnost Háta, která zde poslední neděli 

v září sehraje úspěšnou francouzskou komedii Na správné adrese. 

Hra nabízí řadu vtipných situací a dialogů, plynoucích ze 

základního nedorozumění – zájemci reagující na jeden ze tří 

inzerátů sice přicházejí na správnou adresu, ale aniž by to tušili, 

hovoří vždy s nesprávnou inzerentkou.

Je to ideální oddychová zábava na nedělní večer.

Hrají: Lucie Zedníčková, Vladimír Čech, Ivana Andrlová, Zbyšek 

Pantůček, Ludmila Molínová, Michal Jagelka, Daniel Rous a Olga 

Želenská.

Pro naše malé diváky jsme připravili klasickou českou pohádku 

Nebojsa podle Boženy Němcové. Toto představení Divadla 

Neklid začíná v neděli 21.9. od 15 hodin.

Předprodej vstupenek na obě představení probíhá v recepci hotelu 

a ve stříbrnictví na Tyršově náměstí v Roztokách. Hromadné 

objednávky a rezervace na tel. 736 524 650. Těšíme se na vás.

Jaroslav Drda

ROZKŘIK  27. 9. 2008

Areál TJ SOKOL Roztoky, Tyršovo nám., 16.00 – 24.00 hodin

Změna je život, a tak na vědomí se dává, že v pořadí již šestý 

koncert hudebního festivalu ROZKŘIK konati se bude na 

travnatém prostoru za roztockou sokolovnou, před fotbalovým 

hříštěm.

Nebojte se, o chlazené nápoje a různé laskominy ochuzeni 

nebudete, nedílnou součástí akce budou i stánky (nikoli na 

levnou krásu…), kde se budeme moci vesele občerstvovat.

Hudební program bude opět velmi zajímavý, tentokrát vyloženě 

alternativně folk-rockově pojatý v duchu „co v TV ani v rádiu 

neuslyšíš…“ (mimochodem, na příští Rozkřik v červnu 2009 

bych chtěl dostat vynikající slovenskou kapelu ŽIVÉ KVETY, 

jejichž CD jsme už minule pouštěli v přestávkách při přestavbě 

scény a budeme jej pouštět i nyní; mají výborné texty – s výše 

uvedeným souvisí např. jejich refrén „Doba je zlá – ako všetko čo 

sa v rádiach hrá…“). 

Hned první interpret – NIKOLA BRASKO –  by měl navodit 

tuto „alternativní“ atmosféru svým osobitým stylem, který se dá 

nazvat punkfolk. KRASUBERRY jsem toužil mít na programu 

už loni i předloni, vyšlo to až nyní, i když časově ne podle mých 

představ – musí hrát už v 17.00 hod., protože mají večer ještě 

jedno hraní, ale aspoň se odpoledne rozjede ve svižném stylu. 

JIŘÍ KONVRZEK, samorost z Velvar, známý svým 

nonkorfomním přístupem k hudební tvorbě, nás o tom jistě 

přesvědčí i nyní. SESTRY STEINOVY, rozpustilé ďáblice 
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(pohribny@volny.cz nebo starosta@unetice.cz). Více informací 

o aktivitách Spolku a obce také na http://www.unetice.cz/.

Budeme potěšeni vaši brzkou odpovědí. Díky.

za Spolek (s dírou v kapse)

Jan Pohribný (prezident Spolku), Vladimír Vytiska(starosta)

Co se to chystá mezi Žalovem 

a Úněticemi ?

Milí diváci, tanečníci a posluchači!!!

Udělejte si čas 4.10. 2008, protože divadlo Tichý Jelen a sdružení 

Roztoč pořádá první ročník festivalu ŘíjeN Tichého Jelena – 

festivalu loutkového divadla, hudby, tance a poezie. Koná se na 

rozhraní Únětic a Roztok  v šapitó divadla Dno. Začátek 

v 16.hodin a konec v nedohlednu.

Můžete se těšit na divadelní kusy  Tichého  jelena-  Richarda 

3, Kuře, Město – syn city hladovému nevěří (totální 

premiéra), na divadelní představení pro děti v podání 

světoznámé loutkářky Hanky Voříškové a souboru Filomena 

a Apolena, na objev této loutkářské sezóny Teatro Hugo 

a jejich představení  Hugo, světem protřelé,vavříny 

ověnčené Divalo Líšeň s rakvičkárnou Domovní Requiem-

zlá hra, kapelu Happy Sapiens(tanec do zemdlení). 

Festivalem provází žonglérská  dvojce Joker  a BetyMen, 

slavnostní předcvičení TJ Tichý Jelen, kavárna Srnková 

káva, autorské tlení Zuzany Vítkové a její básnické sbírky 

Plevel.

Aby toho nebylo málo…..

můžete zahájit multikulturní odpoledne již ve 13.00 v Úněticích 

na vernisáži Nových objevů únětické kultury. V letošním roce 

bude Spolek pro obnovu únětické kultury ve Špejchaře 

vystavovat díla z Doby děravé. I zde bude k vidění a slyšení  

i muzika a divadlo. A protože nejen duchovní stravou živ jest 

člověk, jste zváni i na únětický burčák a domácí kuchyni 

hostince v Sokolovně.

Jitka Tichá a Vladimír Vytiska

PřeDivO 08

Letos má náš regionální festival významného hostitele. Je jím  

staroslavná Budeč. Ve dnech 27.-28. září zde bude probíhat již 

tradiční Svatováclavská pouť, jejíž součástí bude i naše 

Přemyslovská Divadelní Orba. V průběhu tohoto víkendu 

můžete navštívit Poutní mši svatou, uvidíte a uslyšíte řadu 

divadel i muziky, seznámíte se se starými řemesly, ale především 

můžete strávit jeden či dva příjemné dny na místě, které svou 

historií i polohou má zcela mimořádnou atmosféru a energii. 

Experimentální část našeho programu, která se nazývá 

Přemyslovská noc, Vám nabízí přidat k dennímu poutnímu 

programu ještě noc ze soboty na neděli v přemyslovském stanu, 

nebo pod širým nebem na bývalé akropoli. V rozjímání, či tanci 

i něžné víly, rozhodně však žádné zatraceně pozitivní naivky, a to 

se mi na nich líbí. MAJEROVKY (neboli Majerovy brzdové 

tabulky) představí nové písně z nedávno vydaného alba Noc 

ozvěn, ale hlavně Vám představí svou novou zpěvačku, stálého 

hosta z Hradišťanu, vynikající Alici Holubovou.

Koncert se koná pod záštitou starostky města Roztok, paní Olgy 

Vavřínové, které velmi děkuji. Dále patří dík partnerům 

festivalu, bez nichž by se akce nemohla konat – společnostem 

Eurocert, Vyšehrad 2000, roztocké firmě Pohl, společnostem 

Adjust art, Nowaco, Velkopopovický Kozel, Coca-Cola, Jiřímu 

Vydrovi (autorovi grafické podoby plakátů a letáků), TJ Sokol 

Roztoky za poskytnutí plochy a v neposlední řadě Městskému 

úřadu v Roztokách, který festivalu udělil dotaci.

Zároveň se tímto předem omlouvám těm roztockým občanům, 

kteří bydlí v těsném sousedství areálu Sokola a nemají příliš 

v lásce hudební festivaly. Budeme se zvukařem dbát na to, aby 

hladina hluku nepřesáhla neúnosnou míru a nikdo nemusel být 

převezen do zařízení naproti přes řeku…. Každopádně, pódium 

bude situováno směrem dolů k zatáčce, aby zvuk nešel přímo do 

okolních domků.

S pozdravem „BIGBÍTOVÉ DUNĚNÍ NENÍ ŽÁDNÉ UMĚNÍ“

Vít Kahle

producent festivalu ROZKŘIK

Doba děravá

Přátelé, zajisté nemáte hlavu děravou a nezapomněli jste, že 

v Úněticích zase jako každý rok bude co objevovat.

Pomozte nám objevit nové černé díry ve vesmíru, novou díru 

v kánoji Old Shatterhanda či nové díry ve vlastních ponožkách. 

Nové objevy únětické klultury jsou tentokrát nejen o dírách 

i dirkách všeho druhu a velikosti.

Namísto díry do hlavy vašeho oblíbeného souseda přispějte 

zásadními dírami do našeho vždy děravého programu a zejména 

do multimediální výstavy Doby děravé, která proběhne v sobotu 

4. října 2008 v prostoru tereziánského špejcharu i po celé obci. 

Díru do světa můžete udělat právě u nás, těch na silnici máme už 

dostatek. Buďte kreativní, zahoďte vaše digitály a foťte dírkovou 

komorou, dírky vaší košile zalátejte a budete in. A svou 

performanci připravte jako pořádnou perforaci - papíru, železa, 

vzduchu (a třeba si udělejte dirku v uchu). Vše dovoleno.

Zahájení děravé výstavy, spojené s bohatou nabídkou 

doprovodných akcí (koncerty, zpěvy, zvuky, divadlo, pojídání 

ementálu atp.) bude 4. 10. 2008 od 14 hod. K této výstavě 

připravujeme na sobotu 27. 9. tvůrčí workshop fotografování 

dírkovou kamerou pod vedením renomovaného lovce světla.

Bližší informace, prostorové dispozice, materiální zajištění (kam 

se podíváte, samá díra...), vaše prezentace na vernisáži - koncert, 

performance atd. s vámi velmi rádi projednáme osobně nejlépe 

při vaší návštěvě ve špejcharu v Úněticích, prostřed-

nictvím děrovaných štítků, telefonomobilně či emajlem 
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při muzice, kterou si můžete sami vybrat a z přinesených desek 

sami tanečníkům s příslušným komentářem pustit. Vaše 

Podzimní taneční kurzy v Roztokách

Připomínáme, že začátkem října budou znovu zahájeny taneční 

kurzy v hotelu Academic v Roztokách.

Kurzy budou probíhat již tradičně každé pondělí, od 18.30 pro 

začátečníky, od 20.30 pro pokročilé. Začátečnický kurz je 

vhodný i pro ty, kteří do tanečních již kdysi chodili, ale už 

všechno zapomněli.

Kurz, který opět povedou oblíbení taneční mistři manželé 

Broučkovi, má deset dvouhodinových lekcí. V současné době 

máme ještě místo pro tři začátečnické a dva pokročilé páry. 

Kurzovné za pár činí 3.100 Kč včetně DPH.

Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu produkce@academic.cz 

nebo poštou – Hotel Academic - produkce, Tyršovo náměstí 

2222, 252 63 Roztoky, případně je možno se přihlásit osobně 

v recepci hotelu. Přihláška by měla obsahovat jména a příjmení 

obou partnerů, kontaktní mobilní telefon, e-mailovou adresu 

a výběr kurzu (začátečníci x pokročilí).

Případné další informace můžete získat uvedené e-mailové 

adrese nebo na tel. 736 524 650.

Těšíme se na Vás, přijďte, je to skvělá zábava

Jaroslav Drda
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Obec Velké Přílepy slaví 20. září 780. 

výročí …

První písemné zmínky o obci. 19. září vycházejí v 18.30 

lampionové průvody od přílepské i kamýcké kapličky.  

Průvod má připomenout sloučení obcí Velké Přílepy a Kamýk. 

Průvody se sejdou na fotbalovém hřišti u vatry. 20. září bude 

vysvěcena nově zrekonstruovaná kaplička v Kamýku. Obřad a 

koncert začíná v 10.30, pokračuje malým komorním koncertem.  

Od 13.00 v prostoru bowlingu odstartuje hudební maratón 

hudebních skupin různých žánrů a své stánky otevře Staročeský 

jarmark.. Hudební produkce je plánována do 23.00. Pro děti bude 

u autobusové otočky kolotoč. V sále restaurace U Korychů začíná 

v sobotu 20. září od 10.00 výstava Velké Přílepy 780 let. K vidění 

budou historické fotografie a listiny, pohledy malířů i fotografů 

na současné Velké Přílepy. K výročí bude vydána publikace 

„Velké Přílepy, průvodce od minulosti po současnost“. 

Věra Čermáková

Záchrana zámku v Kolči

Ubelliové vybudovali ve vsi jako náhradu za tehdy již 

nevyhovující renesanční tvrz nový barokní zámek. Jeho výstavba 

spadá do let 1711-13, kdy byla přistavěna zámecká kaple 

nejsvětější Trojice, vysvěcená o rok později Josefem de Mallern. 

Vlastní zámeckou stavbu tvoří hlavní patrové obdélné stavení 

s užším křídlem. Dvorní průčelí, členěné obdélnými okny, vrcholí 

středním trojosým rizalitem, zakončeným trojúhelným štítem. 

Přízemí budovy je zaklenuto valeně s výsečemi, v patře se 

dochovaly zbytky barokních stropů se štukovými zrcadly.

Zámecká kaple proměněná později na farní kostel a v letech1898-

99 přestavěná, má plochostropou loď s oltářem z roku 1783. 

Kolem zámku se rozkládá velká zahrada, jejíž vznik spadá do 

dvacátých let 18. stol.

Po roce 1945 sloužil zámek k zajištění provozu Státního statku 

Zvoleněves. Ten ho využíval až do roku 1989. Poté zámek 

postupně koupilo několik zájemců připravujících jeho obnovu 

a využití jako hotelové zařízení. Žádný z nich však nezačal objekt 

opravovat, takže je dnes v havarijním stavu. 

V dnešní době to je poslední zámek nacházející se na 

Kladensku, který má takovou historickou hodnotu a je v tak 

špatném stavu!

Nadačního fond Koleč Vás tímto velice žádá o zaslání 

jakýchkoliv finančních částek na účet fondu

Číslo účtu veřejné sbírky: 222 790 378 / 0300

Děkujeme všem, kterým není osud zámku lhostejný a rozhodnou 

se přispět.

www.zamekkolec.ic.czZa Nadační fond Koleč

S úctou

Magdaléna Jakubíčková 

Kdysi...

... a dnes.
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Roztocké poháry mají své majitele

Roztocký dirtpark zdá se být snad začarovaným co se počasí týče. 

Na letošních závodech se na něj ale usmálo alespoň z poloviny 

štěstí. Díky blížícímu se lijáku se musel upravit časový 

harmonogram, a tak se finále jeho v trošku vyhroceném stylu. 

Možná že právě díky tomu byly k vidění ty nejobtížnější triky. 

Backflipy, 360 a double tailwhipy na největším dirtu se jen tak 

nevidí, ba tím byly pokřtěny. Do dirtového městečka, které okolo 

dráhy vyrostlo, se opět sjela česká dirtová špička, kromě 

zraněných. Kategorii BMX vyhrál s přehledem Pavel Caha za 

double tailwhip, 360 a supermany, čímž potrvdil, že patří mezi ty 

nejlepší BMX ridery u nás. Za ním se umístil opět Štěpán Herink 

za 360 s X-upem a třetí dopadl Tomáš Kudrnáč. 

Kategorii velkých kol MTB vládnul stejně jako na jiných letošních 

závodech Leader aka Tomáš Zejda, za těžké technické triky jako 

double tailwhip, superman tailwhip, backflip či can-cany si 

vysloužil nejen první místo, ale i cenu best-trick. Druhé místo 

obsadil Daniel Frank, který neměl jediný skok bez triku, se svými 

stylovými no-hand one-foot či no-foot can can. Třetí místo pak 

patřilo Tomášovi Voříškovi, který se svým backflipem na prvním 

dirtu také nenechal zahanbit. Díky všem návštěvníkům, kteří dali 

přednost dirtové parádě před koupákem v tom děsném vedru, 

závod doprovázela skvělá atmosféra. Fotografie a video ze závodů 

můžete shlédnout na www.dolecop.com a 23.8. na TV Óčko 

v pořadu Contest byl odvysílán záznam ze závodů.  Aktuálně se 

dolaďují nedostatky na dráze, které se objevily, a na příští rok pro 

vás přichystáme opět něco více. Děkujeme za podporu všem 

partnerům akce, městu a TS Roztoky. 

Jan Kolář

Co se děje v areálu  TJ 

Sokol Roztoky u Prahy

Možná, že jste zaregistrovali koncem 

prázdnin stavební činnost v našem areálu TJ 

Sokol Roztoky. Po mnohaletém úsilí rozšířit 

zázemí areálu se podařilo získat dotaci 

alespoň na část z plánované rekonstrukce od MŠMT, což je 

výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem. 

Rekonstrukcí stadionu se výrazně zlepší podmínky pro mladé 

sportovce při počátku jejich sportovní kariéry, napomůže prevenci 

sociálně-patologických jevů, projevům vandalství a dalších 

nežádoucích jevů ve společnosti, způsobených zejména 

nedostatečným využitím volného času mládeže. Po dokončení 

rekonstrukce počítáme s vymezením dostatečného prostoru pro 

aktivity veřejnosti a základní školy.

Rekonstrukce zvýší zájem o sportovní přípravu všech členů TJ 

Sokol, umožní kvalitnější podmínky pro sportování žáků ZŠ 

Roztoky, vytvoří podmínky pro sportování tělesně postižených 

spoluobčanů, a to v kterémkoliv ročním období.

Zrekonstruovaná plocha o rozměrech 45 x 28 m bude mít umělý 

vodopropustný povrch,  bude vybaveno kompletním stacionářem 

pro všechny druhy sportů, budou na něm vyznačena hřiště pro 

házenou, tenis, odbíjenou a košíkovou (viz plánek rozmístění 

sportovních ploch).

Hřiště bude  ohrazeno po celém obvodu plotem.

Vážení občané, budeme Vás dále informovat o probíhající akci 

a  o zahájení provozu i pro veřejnost. Jako každé hřiště, přístupné 

veřejnosti, bude mít svůj provozní řád, s kterým Vás seznámíme.  

Jsme rádi, že mnohaleté úsilí o získání dotace, se i přes složité 

administrativní řízení podařilo. Víceúčelové hřiště není konečné 

řešení, máme v plánu a snažíme se získat další dotace na  

rekonstrukci atletického areálu včetně tribun a samozřejmě zázemí 

pro nově vybudované hřiště (soc.zařízení, byt pro správce, šatny 

apod.) V průběhu září a října 2008 bude využita i dotace získaná od 

Středočeského kraje na vybudování hřiště pro plážový volejbal.

za výbor TJ Sokol Roztoky u Prahy

R. Kolářová - jednatelka
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K dispozici jsme měli kurty u roztocké sokolovny, hrát se začalo 

po 9. hodině, hrálo se na 2 hrané sety každý s každým. Pořadí 

zápasů:

Sokol Komárov – Sokol Příbram 1:1 (25:22, 25:27)

Team snů – Sokol Roztoky „C“ 1:1 (23:25, 25:17)

Sokol Příbram – Sokol Roztoky „B“ 2:0 (25:15, 25:16)

Sokol Komárov – Sokol Roztoky „C“ 2:0 (25:10, 25:14)

Sokol Roztoky „B“ – Team snů 2:0 (25:20, 25:19)

Sokol Příbram – Sokol Roztoky „C“ 2:0 (25:19, 25:17)

Sokol Komárov – Team snů 2:0 (25:15, 25:10)

Sokol Roztoky „B“ – Sokol Roztoky „C“ 2:0 (26:24, 33:31)

Sokol Příbram – Team snů 2:0 (25:19, 25:7)

Sokol Roztoky „B“ – Sokol Komárov 0:2 (16:25, 8:25)

Turnaj se uskutečnil za pěkného počasí a po celý den bylo zajištěno 

bohaté občerstvení. Výkony družstev byly hodně vyrovnané, 

o umístění na prvním a druhém místě rozhodoval jediný bod. 

Poslední zápas se dohrál po 17. hodině, všechna družstva byla 

odměněna za sportovní výkony cenami.

Konečné pořadí: 1. Sokol Komárov

2. Sokol Příbram

3. Sokol Roztoky „B“

4. Team snů

5. Sokol Roztoky „C“

Marcela Bláhová

vedoucí odb. sportů, TJ Sokol Roztoky
Přebor župy Jungmannovy 

v odbíjené smíšených družstev

V sobotu 5. července 2008 uspořádalo družstvo odbíjené ženy „B“ 

TJ Sokol Roztoky již čtvrtým rokem přebor Sokolské župy 

Jungmannovy v odbíjené smíšených družstev. Přeboru se 

zúčastnilo pět družstev:

- Sokol Příbram

- Sokol Komárov

- Sokol Roztoky „B“

- Sokol Roztoky „C“

- Team snů

SPORT, INZERCE

Oddíl orientačního běhu OK TOM Roztoky 

pořádá nábor žactva 3. – 5. třída

Hledáme kluky a holky 3.- 5. třída (bereme ale i starší), které už 

přestalo bavit vysedávání u compu a chtějí pro změnu vyzkoušet 

nějakej ten outdoor. 

Tréninky jsou každou středu 17:00 – 19:00, přes léto běháme po 

Ticháči, přes zimu hrajeme všechno možné v žalovské tělocvičně. 

V létě pořádáme týdenní soustřeďko, v zimě běžky, jezdíme na 

závody v okolí a občas vyrazíme i na závody do ciziny (teď zrovna 

se chystáme v listopadu na městský OB do Benátek a v létě do 

Norska). Bereme ty, kdo chtějí běhat jen občas a pro radost, i ty, 

kdo chtějí běhat pořádně a vyhrávat. Středočeské žákovské 

družstvo loni vyhrálo Mistrovství ČR žákovských družstev.

Co jsou to orienťáky? Dostanete mapu a máte podle ní v lese ulovit 

kontroly, takové oranžovobílé lampióny. Kdo je najde nejrychleji, 

vyhrál. Prostě bojovka. Možná jste si všimli, že se letos 

v Olomouci konalo Mistrovství světa v OB a Češka Dana 

Brožková se tam stala Mistryní světa. 

První trénink bude 17. 9., sraz u Skautské základny na okraji 

Ticháče. Raději nám ale dejte předem vědět, že přijdete. Těšíme 

se.!

Kontakt: Fanda Pašek: frantisek_pasek@yahoo.com, Jitka 

Klinkerová: jitka.klinkerova@ecn.cz, tel.: 603844690.

Jitka Klinkerová
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Soukromá inzerce
Angličtina pro malé i velké školáky, doučování / výuka. 

Tel: 604 914 799.

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

Dám za odvoz 2 skříně s nástavcem, 2 prosklené knihovny, 

kuchyňský stůl, kredenc, sedačka a 2 křesílka. 

Tel.: 723 846 380, 728 937 316.

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

Hledáme doučování matematiky pro žáka 9. třídy ZŠ – příprava 

na střední školu. Tel.: 736 235 119.

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

Hledáme spolehlivou paní na úklid RD ve Velkých Přílepech, 

1x týdně 4 hodiny. Tel.: 602 826 516.

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

Hledáme zodpovědnou osobu pro úklid domácnosti a žehlení

 v Roztokách – Žalově. Dlouhodobě. Angličtina výhodou. 

Kontakt: 776 355 228.

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

Hledám milou slečnu/paní na hlídání dětí. Cca 2x týdně 

3-4 hodiny. Tel.: 777 140 410.

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

Hledám paní (Češku) na brigádu v Roztokách. Nepravidelně 

3-5x týdně (na 2-4 hod. dopoledne). Měsíční výdělek min. 

2.000,- Kč (nárazově až 4.000,- Kč/měs.). Tel.: 603 198 237.

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

Hledám šikovnou paní na výpomoc v domácnosti - běžný úklid, 

žehlení, občasné pohlídání dětí. Cca 2x týdně 4-5 hod. 

Tel.: 777 140 410.

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

Kdo zařídí stavební povolení (případně jen ohlášku, či co je 

potřeba) - v Roztokách - pro stavbu skleněné zimní zahrady 

a bazénu. Časem ještě povolení pro stavbu garáže. 

Prosím volejte tel.:  603 198 237.

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

Koupím byt, rod. dům a nebo staveb. pozemek v lokalitě 

Roztoky, Žalov. Tel.: 603 108 227.

Společenská kronika

Poděkování p.starostce a MÚ za blahopřání k narozeninám, 

výročím sňatku atd. zaslali:

Aronová Anna, Bláha Václav, Francírek Antonín, Hamplová 

Zdenka, Herinková Anna, Hůlková Jiřina, Jágr Zdeněk, Janoušková 

Emílie, Jeništová Regina, Klacák Antonín, Kolenský Jaroslav, 

Lorencová Marta, Lorenz Vladimír, Luža Elemír, MUDr., 

Maderová Věra, Marečková Marie, Matějáska Ladislav, Meixner 

Jiří, Mejzr Jiří, Mžík Josef, Ing., Pařízek Eduard, Pízová Věra, 

Polačincová Eva, Rychtecký Ladislav, Suchá Blažena, Svatoň 

Vladimír, Svatoňová Ilja, Valdová Hana, Vojtěchovský Rudolf, 

Zelenková Hana.

Zvláštní poděkování zaslali manželé Julie a Vratislav Štifterovi, 

kteří oslavili neuvěřitelnou, tzv. kamennou svatbu.

Poděkování

Ráda bych prostřednictvím Odrazu ještě jednou poděkovala panu 

Nietschemu z Prahy 4 - Krče, který našel na chodníku v Solníkách 

ztracenou kabelku mé babičky, jenž jí vypadla z košíku kočárku. 

Vážím si takových lidí jako je pan Nietsche, kteří se dokážou vcítit 

do situace těch, co něco ztratili, a nalezené věci poctivě vrátí. Ivana 

Hrušová.

Za Jiřím Skružným

V paměti ho budu mít natrvalo: usměvavého, většinou dobře 

naladěného muže, který se dívá silnými skly svých brýlí a chutě 

debatuje…

Jiří Skružný mi před pětadvaceti lety přivedl do turistického oddílu 

postupně všechny čtyři své děti. Živě se zajímal o to, co na 

výpravách podnikáme, rád pomohl s přípravou táborů, nesčetněkrát 

zorganizoval levnou dopravu, a když jsme stavěli ubytovnu, 

pověstný likusák, neváhal přiložit ruku k dílu.

Spolupracoval jsem s ním vlastně až do posledních chvil – tu 

pravidelně, když se po revoluci ujal vedení obnoveného Sokola 

a s nekonečnou trpělivostí hledal smír mezi znesvářenými 

nástupnickými skupinami, tu alespoň sporadicky, když se před 

dvěma lety stal členem kulturní komise. I tady se angažoval 

v oblasti, která mu byla blízká, totiž ve sportu a v práci s mládeží, i 

zde hledal kompromis a uměl se vcítit do potřeb roztockých spolků.

Jiří Skružný odešel v 66 letech, zcela náhle a předčasně.  Bude nám 

chybět. Známým a kamarádům, roztockým i přespolním 

volejbalistům, jejichž zápasy dlouhá desetiletí soudcoval,  ale 

hlavně své početné rodině, vnoučatům, s nimiž měl prožít ještě 

spoustu let. 

Vzpomínky na něj budou ale jen dobré…

Tomáš Novotný

Nenadálý odchod Jiřího Skružného bolestně zasáhl členy 

roztockého Sokola – spolku, jemuž Jiří dlouhých  třináct let po 

revoluci předsedal. Ujímal se vedení roztockého Sokola v těžké 

době, kdy nebylo jednoduché vypořádat majetkové vztahy spojené 

s obnovením ČOS a učinit zadost názorům všech, kdo se chtěli 

v nově obnovované organizaci angažovat. Nebál se ostrých debat, 

hledal ale kompromis –a nalézal jej.  Jiří Skružný významně přispěl 

k tomu, že  se  největší sportovní spolek obce záhy konsolidoval 

a dnes pracuje stabilně a bez otřesů.

Bral se za zájmy Sokola na obci i na úrovni župy. 

Měl jsem tu čest s ním spolupracovat dlouhé roky jako 

místostarosta, později jsme si role vyměnili. 

Nemalá byla jeho práce ve volejbalovém svazu, kde se angažoval 

jako oblíbený rozhodčí dlouhá desetiletí. Získal nejvyšší 

rozhodcovskou kvalifikaci, řídil utkání republikové úrovně.  Na  

utkáních všech úrovní, která „pískal“, prožil tisíce hodin – tahle 

práce byla zároveň jeho koníčkem.

V poslední době se angažoval i v disciplinární komisi Českého 

volejbalového svazu. 

Jménem roztocké České obce sokolské i jménem jeho sportovních 

přátel chci vyjádřit celé rodině tu nejupřímnější soustrast. Jméno 

Jiřího Skružného ani jeho práce nebudou zapomenuty. 

Jaromír Prokeš, starosta Sokola
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Koupím byt v osobním vlastnictví v Roztokách. 

Tel.: 605 106 350.

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

Koupím domek nebo pozemek v Roztokách, Žalově a okolí. 

Tel.: 736 674 553.

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

Koupím ihned stavební pozemek v Roztokách, Žalově a okolí. 

Tel.: 603 705 944.

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

Koupím stavební pozemek v Roztokách, Žalově a okolí. 

Tel.: 220 910 173.

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

Koupím v Roztokách byt 1+1 (+kk) v osobním vlastnictví. 

Tel.: 776 094 336.

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

Kožená bunda pánská hnědá vel. XXL – 1.300,- Kč, zrcadlo 

v obrazovém vyřezávaném rámu výš. 130 cm šířka 100 cm, 

péřové peřiny prošívané nové – kus 300,- Kč, montérky nové 

vel. XXL – 250,- Kč, pracovní prošívané bundy zimní nové – 

300,- Kč, žehlící prkno nové velké 300,- Kč, pračka 4 roky stará 

automatická 100% funkční – 2.000 Kč nutno vidět, válenda na 

nožičkách starší – 100,- Kč, kompletní selská jizba – nutno vidět 

– dohodou. Tel.: 728 012 708 nebo 776 340 421.

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

Kurzy orientálního tance pro začátečníky - každé úterý od 

18 – ti hod., v suterénu školní jídelny v Roztokách. 

Eva Koktanová – 602 519 680.

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

Matka se třemi dětmi ml. škol. věku hledá pronájem 2+1, 3+kk 

v Roztokách (Žalově) do 8.000,- Kč. Spěchá. Tel.: 723 278 061.

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

Nabízím hlídání dětí, jsem učitelka Angličtiny a zdravotnice, na 

mateřské s 5měs. dítětem. Babysitting - an English teacher and 

a former nurse (physiotherapist), on maternity leave with

 a 5-month-old baby. Tel.: 604 775 076.

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

Odkoupím starší Čtyřlístky (do č. 150), ABC (do r. 1991), 

případně i některé komiksové časopisy z první poloviny 90. let 

(Kometa apod.). Pište na komiksy@seznam.cz nebo 

tel.: 724 715 514.

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

Pohlídám dítě od září 2008 spolu se svým denně od 7.30 - 13.00 

hod., od 2 let věku v rodinném domě se zahradou. Pedag. 

vzdělání, praxe v mat.šk., zkušenost. 

Kontakt: 604 123 389. Roztoky.

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

POUZE ZA ODVOZ přenechám funkční PRAČKU s vrchním 

plněním Whirlpool E560. Tel.: 602 263 960.

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

Příležitost pro lidi se zdravotním postižením. Agentura ProVás 

přijme na zkrácený úvazek do kafírny v roztockém zámečku 

laskavého člověka. Domluva na tel.: 224 819 359.

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

Prodám odsávačku mateřského mléka MEDELA HARMONY, 

skoro nepoužitá, původní cena 1.420,- Kč, nyní 900,- Kč, 

originální balení. Těhotenské oblečení: kalhoty – 2x plátěné 

khaki 500,- Kč/ks, džínové 3/4 za 700,- Kč, džínová šatovka 

za 350,- Kč, vše na výšku 170 cm. Tel.: 737 366 944.

Prodám béžový koberec - běhoun šíře 67 cm, délka 440 

a 550 cm, cena 100,-Kč/bm. Tel.: 723 532 796 večer.

--------------
2Prodám domek v Žalově. Pozemek 214 m , 3+kk, malá 

zahrádka, terasa. Tel.: 602 328 500.

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

Prodáme dětské kolo pro malé slečny ve věku 2-4 roky, jen 

velmi málo využívané. Kolo má přídavná kolečka a je 

v perfektním stavu cena původní 3500Kč. Nyní 1.900,- Kč. 

Tel.: 604 705 188.

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

Prodám kočárek – sportovní 4-kolka po 1 dítěti, zn.: I´COO. 

Cena: 2.500,- Kč – dohoda možná. Tel.: 602 878 084.

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

Prodám levně okno 88x150 P. dvojsklo, osinkocementová roura 

17x190 cm. Tel.: 606 269 117.

Prodám na Favorita mírně ojetou sadu zimních pneu na discích. 

Rozměr: Radial 165/70/R-13. Cena: 2.000,- Kč. 

Kontakt: 723 909 806.

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

Prodám nějaké náhradní díly na Škoda Felicia a Favorit. 

Tel.: 602 123 253.

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

Prodám sportovní kočárek Knorr: nafukovací kola, dobře 

odpružená konstrukce, velká lehací plocha, výškově nastavitelné 

madlo. Barva šedo-béžovo-černá, potah snadno udržovatelný, 

cena vč. tašky, pláštěnky a nánožníku 3500,- Kč. K tomu věnuji 

v případě zájmu golfový kočárek zdarma. Prodám hrazdičku 

Chico, jako nová, cena 550,- Kč; přikrývku Classic Scan Quilt 

do dětské postýlky (130x90 cm), nepoužitá, p.c. 500,-, nyní 

380,- Kč; klasickou zavinovačku na miminko s krajkou a 

vyndavací zimní vložkou za 290,- Kč; přebalovací pult vlastní 

výroby z borovicových palubek za 350,- Kč a dále různé 

zachovalé hračky a oblečky na věk 0-12 měsíců, levně; dívčí 

letní boty vel. 22, zn. Bata za 120,- Kč a dívčí plné boty, vel. 23 

za 180,- Kč. Tel. kontakt: 737 766 665.

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

Pronajmu podkrovní 1+1 46m v rod. domě v Roztokách.Byt je 

moc hezký, má samostatný vchod, elektroměr i vodoměr. Topení 

přímotopy, elektrický bojler, sprchový kout. 3 střešní okna, 

1 klasické ve štítě, dřevěná podlaha, byt je částečně zařízen: 

pračka, lednice, dvojpostel, nádobí atp. pejsci do domu nesmí. 

9000 včetně poplatků. 728081302

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

Pronajmeme byt 2+1 (velké místnosti, balkon, kompletní 

vybavení) v rodinném domě se zahradou v Roztokách. Lůžka 

pro 3 osoby. Cena 12 tis. Kč/měsíc. Tel.: 736 202 994.

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

Pronajmeme byt 2+kk - 60 m2 v novostavbě na Jungmannově 

ulici v Roztokách u Prahy. Zařízeno kuchyňskou linkou se 

sporákem a digestoří, k dispozici prostorný sklep a užívání 

zahrady. Možnost sjednání garážování či stání auta v zahradě.

Nájem včetně všech poplatků Kč 13.900,-- měsíčně. Volné 

ihned. Tel.: 736 434 065.

--------------
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2Pronajmu byt 1+kk/B (35m ) v Solníkách v ulici Chelčického ve 

druhém patře nového bytového domu. Byt má v chodbě 

vestavěné skříně, koupelnu se sprchovým koutem a malou 

kuchyňskou linku s vestavěnými spotřebiči. Na podlahách je 
2dlažba a koberec. K bytu náleží i velký vyzdívaný sklep 10m . 

Cena pronájmu 7.000,- Kč + poplatky. Byt volný od září 2008. 

Tel.: 733 342 310. Michaela Růžková (ne RK)

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

Pronajmu ½ bytu 3+kk jedné osobě – nejlépe nekuřákovi či 

nekuřačce (není však podmínkou) v Roztokách na Tyršově 

náměstí. Cena: 6.000,- Kč měsíčně. Tel.: 721 114 449.

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

Vyměním udržovaný dům se zahradou v Roztokách 3+1/balkon, 

2+1, podsklepený, garáž, za byt v Roztokách v novostavbě 3+1 

nebo kk/B,L,T, výtah, OV. Doplatek. Tel.: 737 409 386.

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

Včelí med z letošní snůšky, přímo od včelaře (květový a lesní). 

Kontakt: 220 911 665 (Roztoky).

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

Vyměním byt v OV 2+1 v Roztokách za 3+1 (3+kk) – nejlépe v 

Roztokách. Zn.: doplatím. Tel.: 777 812 812.

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

Zednické práce: betóny, omítky, štuky, vyzdívání, voda v umělé 

hmotě, kopáčské práce. Tel.: 728 175 336.

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

Prosím případné svědky dopravní nehody zeleného citroenu 

Berlingo dne 23. 3. V 0.25 hod.o kontakt na telefonní 

číslo 722-619290



foto: Stan Marušák

Řivnáč 2008


