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ÚVODEM

Vážení spoluobčané,

jak si mnozí z Vás již všimli, na Tyršově náměstí se od za-
čátku září konají farmářské trhy. Podařilo se nám na ně od 
ministerstva pro životní prostředí obdržet dotaci ve výši 
150 tisíc Kč, za což velmi děkujeme. S pomocí dotace jsme 
pořídili jednotné dřevěné stánky a rozvod elektřiny. Trhy 
se budou konat každý pátek od 10 do 18 hodin až do konce 
listopadu. Věřím, že produkty drobných pěstitelů a výrobců 
obohatí Váš jídelníček či zkrášlí Vaše domácnosti. Plánu-
jeme pokračování trhů i v příštích letech, aby se tak staly 
tradiční součástí našeho života v Roztokách.
Přelom letošního léta a podzimu bude v Roztokách ve zna-
mení kultury. Minulý víkend jste mohli navštívit již tradič-
ní hudební festival Rozkřik, který organizuje pan Kahle. 
Dovolte mi, abych Vás všechny pozval v sobotu 17. září na 
Slavnosti levého a pravého břehu. Tuto akci pořádáme ve 
spolupráci s městem Klecany a dalšími okolními obcemi. 
Jejím smyslem je setkání u řeky, která nás sice rozděluje, ale 
zároveň i spojuje. Na každém z břehů se bude konat spousta 
vystoupení, atrakcí a sportovních klání. Mezi břehy bude 
jezdit posílený přívoz a bude možnost výletu parníkem 
do Libčic či vyhlídkové plavby. Pro děti bude nachystaný 
bohatý program. Tentýž den se na Tyršově náměstí konají 
Roztocké řemeslné trhy Festero (manželé Královi) a osla-
vy 100 let skautingu (pořádá Junák). Středočeské muzeum 
pořádá v zámečku Jiřinkové slavnosti. Věřím, že si tento 
nabitý den všichni v Roztokách hezky užijeme a že se akce 
budou dobře doplňovat. V neděli 18. 9. bude dopoledne na 
Levém Hradci Svatoludmilská pouť a odpoledne předsta-
vení pro děti Velryba Lízinka a večer detektivka Turecká 
kavárna (pořádá sdružení Roztoky - město pro život). V so-
botu 24. září můžete navštívit Dudácké odpoledne u šraněk 
(pořádá paní Hliňáková). Můžeme se také těšit na Hudeb-
ní cyklus občanského sdružení RR, na Podzimní dětskou 
slavnost pořádanou Rožálkem, či koncert italského klaví-
risty Federica Consoliho (organizuje Roztoč). První říjno-
vý den se uskuteční slavnosti u příležitosti 130. výročí zalo-
žení jednotky Sdružení dobrovolných hasičů v Roztokách, 
jejichž součástí oslav bude i předání obnoveného praporu 
jednotky a další bohatý program. Dne 15.10. proběhne Ble-
ší trh, který pořádá pan Zděblo. S dětmi budete moci na-
vštívit představení divadélka Kvítko Kašpařinky (9. 10. a 23. 
10.). Doufám, že si společně pestrý kulturní a společenský 
program užijeme.
Závěrem mi dovolte, abych všem organizátorům, a to 
nejen akcí, které jsem vyjmenoval, srdečně za jejich obě-
tavou a pro Roztoky velmi významnou práci poděkoval.
S přáním krásného babího léta

Jan Jakob
starosta města Roztoky
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INFORMACE Z RADNICE

Srpnové zastupitelstvo

O čem jednala městská rada

se sešlo ke svému sedmému jedná-
ní 17. srpna v téměř minimálním 
počtu 12 zastupitelů, což je pře-
devším daň sezóně dovolených. 

Minuta ticha za ing. Bohdana Hejduka
Zasedání bylo zahájeno minutou ticha 
za zemřelého člena zastupitelstva, rady 
města a předsedy finančního výboru 
pana Bohdana Hejduka, který nás ná-
hle opustil dne 4. srpna.  Myslím si, že 
bez ohledu na příslušnost k jednotlivým 
volebním stranám, ke koalici či opozici, 
všichni pociťujeme tento nenadálý od-
chod našeho kolegy jako velkou ztrátu.

Plnění městského rozpočtu
Po zprávě o činnosti městské policie 
projednalo ZM plnění rozpočtu za kvě-
ten, červen a červenec. Žádné zásadní 
disproporce v naplňování jednotlivých 
paragrafů se zatím neprojevují, někte-
rým dílčím anomáliím bude věnována 
pozornost (např. výběru poplatku  za 
likvidaci komunálního odpadu). ZM 
dále schválilo rozpočtová opatření, kte-
rá byla víceméně administrativního 
rázu (přesuny částek v rámci paragrafů 
či položek). Jako jediný kolizní bod se 
ukázalo rozhodnutí, jak naložit se 120 
tisíci Kč, které jsme díky přijaté dotaci 
MŽP ušetřili z akce farmářských trhů. 
Původní návrh, aby tyto peníze byly pří-
mo uvolněny na dovybavení kuchyně 
mateřské školy v Havlíčkově ulici, které 
je nutné realizovat z důvodu navýšení 
kapacity o 50 dětí,  neprošel (pro zved-
lo ruku jen 5 zastupitelů). Peníze pak 
byly přesunuty do neadresné rezervy, 
odkud budou čerpány na základě dal-
šího usnesení ZM. Zastupitelstvo též 
muselo vyřešit jednoho „kostlivce ve 
skříni“, a to nedoplatek na dani z převo-
du nemovitostí za rok 2010. Firma Al-
dera, která spravovala městské finance, 
nepodala přiznání k této dani v celkové 
výši více než 700 tis. Kč, což nepřehlédl 

finanční úřad. Daň okamžitě zaplatíme, 
ale zřejmě nás nemine ani penále, kte-
ré nemusí být zanedbatelné. V případě, 
že bude vyměřeno, budeme ho vymá-
hat právní cestou na uvedené firmě. 
ZM pak projednalo zřízení věcného 
břemene pro plynovou přípojku v Je-
ronýmově ulici i prodej zbytkového 
pozemku v Žalově  jedinému zájemci.
 
Diskuse nad předzahrádkou
restaurace ESO
Žhavější diskuse se rozpoutala při pro-
jednávání návrhu na zrušení (starostou) 
pozastavených usnesení rady města, 
týkající se žádosti provozovatele restau-
race ESO v Jeronýmově ulici na zříze-
ní předzahrádky na chodníku . Rada o 
této věci jednala dvakrát a v obou pří-
padech vyjádřila se žádostí nesouhlas. 
V prvním případě však formulovala 
nesprávné zdůvodnění, které bylo shle-
dáno v rozporu se zákonem o silnič-
ním provozu, druhé se sice nesprávné 
argumentaci vyhnulo, ale nerevokovalo 
usnesení předchozí (procesní chyba).  
ZM první usnesení jednomyslně zrušilo, 
na zrušení druhého se neshodlo, zůstá-
vá tedy v platnosti.  Jádro sporu kolem 
předzahrádky má dvě stránky. První 
je v tom, že podle návrhu by měla za-
brat celou šíři již tak úzkého chodníku.  
Tento argument má však svou slabinu 
v tom, že Jeronýmova ulice je v tomto 
úseku značena jako obytná zóna, která 
připouští pohyb pěších i mimo chod-
ník, v komunikaci. Druhou otázkou je 
zachování pohody bydlení pro sousedy 
restaurace. Je známo, že při konzuma-
ci alkoholu se hosté zpravidla nezdrží 
hlasitých projevů, což by mohlo být pro 
majitele okolních domů značně obtě-
žující, zejména ve večerních hodinách.  
Konečně, již před nějakými 8 lety mu-
sela radnice řešit ostrý spor obyvatel 
této části Jeronýmovy ulice s provozo-
vateli restaurace, který se týkal hlu-

ku a pachu z kuchyně tohoto zařízení.

Etický kodex zastupitelů neprošel
Delší diskuse proběhla též nad návrhem 
Etického kodexu člena Zastupitelstva, 
který předtím projednala a doporučila 
ke schválení rada města. Kritické diskusi 
odpovídalo i hlasování, kdy 6 členů ZM 
se vyslovilo pro, 6 členů ZM se zdrželo 
hlasování. Předložená verze měla čistě 
deklarativní charakter, bez konkrét-
ních sankcí vůči členům ZM, kteří ho 
nebudou dodržovat, ačkoliv se k tomu 
svým podpisem zaváží.  I tak zřejmě 
byla tato deklarace pro některé naše ko-
legy svazující.  Uvidíme, zda se časem 
dohodneme na nějaké další verzi …

Svatební obřady
Poměrně čilá diskuse se rozpoutala ko-
lem prostor pro svatební obřady. Roz-
tocký zámek je od poloviny srpna v 
rekonstrukci, plánované na 14 měsíců.  
Vedení muzea vyšlo vstříc městu v tom, 
že za jistých okolností je možné uspořá-
dat svatbu v zámeckém parku nebo v ate-
lieru Zdenky Braunerové (kapacita do 
10 osob).  Obě možnosti prakticky ne-
připadají v úvahu v zimním období.  Za 
standardní obřadní síň proto bude slou-
žit zasedací síň radnice, která si zacho-
vala svou tvář z 80. let minulého století.  
Navíc i přízemí  radnice má projít zá-
sadní stavební rekonstrukcí, takže kolize  
party zedníků se svatebním průvodem  
není vyloučena. Vstoupili jsme proto 
v jednání s vedením hotelu Academic, 
které vyústilo v návrh dohody. Problém 
je jen ve finančních požadavcích hotelu, 
které následně znamenají vysoké poplat-
ky pro svatebčany. Z diskuse jsem nabyl 
nepříjemný pocit, že někteří zastupitelé 
nechápou, že i pořádání svatebních ob-
řadů je v prvé řadě službou veřejnosti.
Příští řádné jednání ZM se uskuteční 
21. září 2011.               Stanislav Boloňský

 místostarosta

V srpnu se RM sešla mimořádně 
ve čtvrtek, 25. 8. 2011.

Předtím ještě vyhlásil starosta dva-
krát mimořádné jednání rady formou 
per rollam.  První se týkala zajištění 
farmářských trhů (nebezpečí z pro-
dlení) a druhý předání osvědčení o 

zvolení členem zastupitelstva panu 
Mgr. Robertu Pejšovi, který nastou-
pil jako první náhradník kandidátky 
TOP 09 za zemřelého Ing. B. Hejduka. 
Agenda jednání byla velmi bohatá.

Na Tyršově náměstí budou farmářské trhy
Rada projednala a s drobnými připo-

mínkami schválila Provozní řád tržiště a 
tržních míst v Roztokách, který je před-
zvěstí konání pravidelných farmářských 
trhů, s nimiž se (počínaje 2. zářím 2011) 
setkáte každý pátek na Tyršově náměstí.
 
Další krok k dostavbě základní školy
RM učinila i další důležitý krok k do-
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stavbě základní školy, když jednohlasně, 
byť s řadou připomínek, schválila zadá-
vací dokumentaci pro veřejnou zakázku, 
kterou je  zpracování projektové doku-
mentace podle ZM schváleného inves-
tičního záměru (verze B 4). Jedná se o 
úspornou, minimální variantu v limitu 
investičních nákladů cca 100 mil. Kč.
I naše stará radnice se dočká rekonstruk-
ce vnitřních prostor s tím, že letos nelze 
překročit limit výdajů v letošním roz-
počtu, tedy 1 400 000.- Kč  včetně DPH.

Masarykovu a Jungmannovu ulici
čeká rekonstrukce
Rada též schválila zadávací dokumen-
taci zakázky na opravu komunikací v 
centrální části města, tj. Masarykovy a 
Jungmannovy ulice a Školního náměstí.

Před vlastní opravou či rekonstrukcí ko-
munikací musí proběhnout rekonstrukč-
ní práce na systému vodovodního řadu, 
zejména výměna vodovodních přípojek. 
Na Školním náměstí je třeba navíc vyře-
šit systém drenáží a vsakovacích jímek 
na dešťovou vodu, takže vlastní oprava 
povrchu se uskuteční až v příštím roce.  
Firma Aspect design s.r.o.  požádala měs-
to o stanovisko k dílčí změně v zástavbě 

Panenské II. První změna se týká výstav-
by jednotlivých domů místo plánova-
ných dvojdomů, druhá by měla připustit 
stavbu (jednotných) přístřešků pro auta. 
RM se v této věci obrátila ke ko-
misi stavební a rozvoje města. 

RM též doporučila ZM přijmout 
dar pozemků na Panenské od spo-
lečnosti Luneta a.s. v likvidaci.

Žádosti o prodej obecních pozemků
Potom se radní museli vypořádat se třemi 
žádostmi o odprodej obecních pozemků.

V prvním případě RM odmítla podpořit 
žádost o odkoupení malého pozemku v 
Solníkách, který jako „apendix“ místní 
komunikace – slouží  jako obratiště ser-
visních vozů TS. O prodeji bude možné 
uvažovat po dokončení ulice Nad Vltavou.

Druhý případ byl zapeklitější, šlo o 
odkoupení obecního pozemku v lo-
kalitě U Křížku (ul. J. Cimrmana), na 
němž se nachází historický křížek z 
roku 1849, nedaleko rozhraní obou 
obcí.  Zde vznikla nevhodná situa-
ce  při přeparcelaci  historické cesty z 
Roztok do Žalova a jejím přeplocení.   

Ani v tomto případě RM nedoporu-
čuje ZM pozemek odprodat,  neboť za 
vhodnější považuje vyčištění prostoru 
a jeho přebudování v klidovou zónu.

Třetí pozemek se nachází rovněž v Sol-
níkách a s jeho prodejem již ZM sou-
hlasilo v roce 2006, zájemce ovšem ne-
akceptoval schválenou cenu a opět se 
proto obrátil na město se žádostí o slevu. 
Vzhledem k tomu, že se ceny pozemků 
v období 2006-2011 nesnížily, ale na-
opak raketově vzrostly, je snížení ceny 
ještě méně logické, než před 5 lety. Pro-
to RM trvá na původní ceně 2 tis./m2.
RM vzala na vědomí též předběž-
ný rozpočet na vnitřní vybavení nové 
modulové školky v Havlíčkově uli-
ci ve výši cca 500 000 Kč a též změ-
nu provozní doby sběrného dvora TS.

Stanislav Boloňský
 místostarosta

Co nás stojí resty minulosti
V posledních měsících jsme se bohu-
žel museli vypořádat s několika resty 
z minulosti, za nimiž stojí nedbale ve-
dené účetnictví města soukromou fir-
mou (Aldera NET). Ta v minulém roce 
opomněla činit důležité věci. O těchto 
pochybeních se bohužel dovídáme po-
stupně, dá se říci, že na nás resty této 
firmy vyskakují jako čertíci z krabiček.
 
V průběhu loňského roku nebyly place-
ny zálohy na provoz autobusové dopra-
vy ROPIDu a ČSAD Kladno. Celková 
dlužná částka činila téměř 600.000 Kč. 
Následně jsme obdrželi od finančního 
úřadu urgenci, že jako město Roztoky 
nemáme uhrazenou daň z převodu ne-
movitostí, která měla být zaplacená v 
polovině roku 2010. Protože loni byla 
prodána nemocnice, dosahuje výše ne-
odvedených daní víc než 715.000 Kč. 
Jasnou povinností oné soukromé firmy 
bylo jak odvedení záloh na dopravu, tak 
zaplacení daní z převodu nemovitostí.

 O těchto nemilých skutečnostech jsme 
bohužel nemohli vůbec vědět, a tudíž 

se s prostředky v celkové výši 1.315.000 
korun v rozpočtu města na rok 2011 
nepočítalo. Finance na tyto dluhy 
jsme museli najít v jiných kapitolách, 
a to konkrétně z peněz na opravy ko-
munikací (naštěstí jsme přešli na lepší a 
úspornější systém oprav výtluk, jak píši 
v dalším článku) a z rezervy rozpočtu, 
která je díky tomu hodně napjatá. Ne-
doplatky jsme již uhradili, ale možná 
nás čekají ještě penále od finančního 
úřadu. Pokud k tomu dojde, budu strikt-
ně trvat na tom, abychom případná pe-
nále vymáhali po oné soukromé firmě.

Na závěr trochu exkurzu do nedale-
ké historie. Firma Aldera NET začala s 
roztockým městským úřadem spolupra-
covat za vedení bývalé starostky Vavří-
nové. Nejprve spravovala počítačové 
sítě. V průběhu svého funkčního období 
se bývalá paní starostka rozhodla, že v 
rámci městského úřadu zruší finanční 
odbor  a vedení městského účetnictví 
bude zajištěno formou outsourcingu. 
Tato zakázka byla přidělena právě fir-
mě Aldera NET. Když jsme jako koalice 

TOP 09, ODS a Sakury převzali radni-
ci, jedna z prvních věcí, kterou jsme 
udělali, bylo znovuobnovení odboru 
financí. Není bez zajímavosti, že už při 
přebírání účetnictví a účetních dokladů 
tyto vykazovaly mnoho nesrovnalos-
tí, a proto jsme na začátku tohoto roku 
podali i podnět policii k prošetření.

Zmiňovaná firma již s roztockým 
úřadem nespolupracuje vůbec. Sprá-
va počítačové sítě byla přesoutěžena, 
přičemž jsme dosáhli úspor větších 
než neuvěřitelných 90 %. Firma Al-
dera NET za všechny své dřívější, 
vskutku nekvalitní služby, vyinka-
sovala od roztocké radnice více než
6.500.000 Kč. Také si kladete otázku, 
co kloudného jsme za tyto peníze moh-
li v Roztokách postavit? Třeba nám 
odpoví bývalá starostka Vavřínová...

Jan Jakob
starosta města Roztoky
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Z deníku Městské policie Roztoky : 
V této rubrice bychom rádi občany Roz-
tok informovali o činnosti Městské po-
licie Roztoky, a to za období od 13.7. do 
24.8. 2011. 

- dne 14.7.11 bylo v nočních hodinách 
oznámeno rušení nočního klidu v ulici 
Nádražní pocházející z hotelu Alexand-
ria – výjezd na místo, na místě zjednána 
náprava, 
- dne 15.7.11 v nočních hodinách ozná-
meno rušení nočního klidu v ulici Pří-
lepská – výjezd na místo, zjištěna osoba 
rušící noční klid, na místě zjednána ná-
prava, 
- dne 16.7.11 v brzkých ranních hodi-
nách  oznámeno odcizení vozidla v ulici 
Najdrova – výjezd na místo, na místě též 
PČR, která si věc převzala,
- dne 16.7.11 oznámena chybějící želez-
ná závora v Tichém údolí – výjezd na 
místo, zadokumentováno,  provedeno 
místní pátrání, závora v následujících 
dnech nalezena ve sběrných surovinách 
Horoměřice, předána pracovníkům TS 
Roztoky, zjištěna podezřelá osoba, která 
tuto závoru do sběrných surovin ode-
vzdala, 
- dne 18.7.11 v nočních hodinách ozná-
meno odcizení OA tov. zn Renault Espa-
ce v ulici Lidická z parkoviště před ob-
jektem prodejny Na Sekeře – provedeno 
místní pátrání po odcizeném vozidle a 
pachateli krádeže s negativním výsled-
kem,   
- dne 19.7.11 oznámeno fyzické napa-
dení v domě v ulici Husova – výjezd 
na místo, zde v době příjezdu hlídky již 
klid, provedeným šetřením MP a PČR 
zjištěno, že podezřelý uhodil oznamova-
telku po předchozí hádce pěstí do zad, 
ke zranění nedošlo, věc šetřena a kvali-
fikována jako návrhový Pk proti občan-
skému soužití, 
- dne 22.7.11 v nočních hodinách ozná-
meno rušení nočního klidu v ulici Tiché 
údolí – výjezd na místo,  na místě zjed-
nána náprava domluvou, 
- téhož dne oznámeno rušení nočního 
klidu v ulici Nádražní hlasitou hudbou 
a řevem z nočního podniku Bizzar clu-
bu – výjezd na místo, na místě zjednána 
náprava, vyřešeno na místě domluvou, 
- dne 23.7.11 oznámena krádež zboží v 
prodejně Albert na Tyršově náměstí – 
výjezd na místo, zjištěno, že podezřelý 
si dal v prostoru prodejny zboží do své-
ho batohu a toto pronesl přes pokladnu, 

aniž by tyto věci zaplatil, věc vyřešena s 
podezřelým v blokovém řízení, 
- téhož dne opětovně oznámena krádež 
zboží v prodejně Albert, s tím  že ostraha 
zadržela podezřelou osobu,
 - a téhož dne opětovně oznámena 
krádež zboží v této prodejně, s tím  že 
ostraha zadržela podezřelou osobu – na 
místě zjištěno, že podezřelý si dal v pro-
storu prodejny zboží pod bundu  a toto 
pronesl přes pokladnu, aniž by tyto věci 
zaplatil, vyřešeno s podezřelým v bloko-
vém řízení,  
- dne 24.7.11 oznámena krádež zboží v 
prodejně Albert na Tyršově náměstí, s 
tím  že ostraha zadržela podezřelou oso-
bu – výjezd na místo, zde zjištěno, že po-
dezřelý si dal v prostoru prodejny zboží 
do svého batohu a toto pronesl přes po-
kladnu, aniž by tyto věci zaplatil a v pro-
storu u východu z prodejny byl zadržen 
ochrankou, 
- dne 25.7.11 v nočních hodinách ozná-
meno, že na stavbě VTP jsou prováděny 
hlučné stavební práce – výjezd na místo, 
na místě zjištěn pojíždějící nákladní au-
tomobil a nakladač, zjednána náprava, 
práce zastaveny,
- dne 31.7.11 oznámena olejová skvrna 
na komunikaci v ulici Šebkova – výjezd 
na místo, na místě zjištěna olejová skvr-
na o velikosti cca 1 x 10 m, přivoláni 
hasiči, skvrna posypána absorčním ma-
teriálem, vyrozuměn ředitel TS Roztoky, 
- dne 2.8.11 v nočních hodinách ozná-
meno rušení nočního klidu v ulici Tiché 
údolí z prostor vily Amálky – na místě 
zjištěna hlasitá hudba, zjednána nápra-
va, věc vyřešena domluvou,  
- dne 3.8.11v nočních hodinách  ozná-
meno rušení nočního klidu v ulici Jung-
mannova v místě u pekárny – výjezd na 
místo, zjištěna hlasitá reprodukce hudby, 
zjednána náprava, na místě domluvou,  
- téhož dne v nočních hodinách ozná-
meno rušení nočního klidu v ulici Pod 
Vodojemem –zjištěna hlasitá reproduk-
ce hudby, zjednána náprava, hudba vy-
pnuta, věc vyřešena na místě domluvou,  
 - dne 5.8.11 v nočních hodinách ozná-
meno rušení nočního klidu ze stavby 
firmy Bláha v ulici Lidická –zaměstnanci 
prováděli dokončovací práce, vyzváni k 
jejich ukončení, věc vyřešena na místě 
domluvou, 
- téhož dne v nočních hodinách oznáme-
no rušení nočního klidu v ulici Nádražní 
– výjezd na místo, na místě zjištěno, že 

jde o hlasitou reprodukovanou hudbu 
z nočního podniku Bizzard, zjednána 
okamžitá náprava,  
- dne 7.8.11 oznámen požár myslivecké 
klubovny na Holém vrchu – výjezd na 
místo, na místě již hasiči, kde bylo zjiště-
no, že jde o hustý dým z ohniště u mysli-
vecké klubovny,
- téhož dne ve večerních hodinách ozná-
men volně pobíhající pes v ulici Bořivo-
jova, který štěká a doráží na oznamo-
vatele, šetřením zjištěno, že šlo o psa 
hlídače objektu VTP Roztoky, který ute-
kl z pozemku dírou v oplocení, 
- téhož dne ve večerních hodinách ozná-
mena osoba jedoucí na nárazníku vla-
kové soupravy na nádraží v Roztokách 
– výjezd na místo, výpravčí mezi tím 
zastavil vlakovou soupravu podezře-
lá osoba nalezena v prostorách nádraží 
Roztoky, provedena lustrace, věc kvalifi-
kována jako Pk dle § 46/1 z.č. 200/90 Sb. 
s odkazem na znění § 50 z.č. 266/1994 
Sb. o drahách,  věc bude oznámena dráž-
nímu úřadu, 
- dne 9.8.11 oznámena krádež zboží v 
prodejně Albert a Tyršově náměstí a za-
držení podezřelé osoby –zboží pronesla 
přes kasu, aniž by jej zaplatila, vyřešeno 
v blokovém řízení,  
- téhož dne ve večerních hodinách ozná-
mena žádost PČR o spolupráci po pátrá-
ní posádky terénního vozidla v ulici Nad 
Vinicemi a nejbližším okolí, které při 
pronásledování vozidla hlídkou PČR z 
vozidla utekla – výjezd na místo, na mís-
tě PČR,  provedeno pátrání po posádce 
vozidla s negativním výsledkem, zjištěno 
že vozidlo bylo odcizeno v Praze 6-Such-
dole, věc šetřena PČR  
- dne 10.8.11 oznámen nález peněženky 
s doklady v autobuse linky z Prahy do 
Roztok – peněženka zajištěna, po vyro-
zumění majitele vrácena, 
- dne 12.8.11 v brzkých ranních hodi-
nách oznámeno vloupání do os. auto-
mobilu Škoda Fabia v ulici Tiché údolí 
– výjezd na místo, zjištěn a vyrozuměn 
majitel tohoto vozidla, věc předána PČR 
k jejich realizaci, 
-   v rámci hlídkové činnosti v ulici Ná-
dražní zjištěn přestupek v dopravě - par-
kování na chodníku, dodávkové  vozidlo  
Ford Tranzit, přiloženo TPOZ ( tzv. bo-
tička), věc řešena jako přestupek v do-
pravě, 
- dne 15.8.11 v nočních hodinách bylo v 
rámci hlídkové činnosti nalezeno vedle  
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komunikace ulice Na Vyhlídce v místě 
kopce Lukešák, na začátku chatové osa-
dy U Jezu jízdní kolo s kaluží krve. Na 
místě se nikdo nenacházel, provedeno 
místní pátrání po zraněné osobě, vy-
rozuměna PČR, v následujících dnech 
zjištěna provedeným šetřením osoba, 
která havarovala, předáno skupině do-
pravních nehod PČR,
- dne 16.8.11 oznámeno náhlé úmrtí v 
bytě ve Felklově ulici – výjezd na místo, 
na místě rychlá lékařská pomoc a PČR, 
která si věc převzala, 
-dne 18.8.11 oznámena krádež mědě-
ných svodů z domu v ulici Pod Vodojem 
– výjezd na místo, zadokumentováno, 
kvalifikováno jako Pk proti majetku, 
provedeno místní šetření ve sběrných 
surovinách s negativním výsledkem, 
- téhož dne v nočních hodinách ozná-
meno narušení občanského soužití na 
ubytovně firmy Renova v Přílepské
ulici  mezi zde žijícími občany  -  vý-

jezd na místo, vyřešeno  domluvou, 
- dne 19.8.11 oznámeno odcizení mě-
děného svodu z domu v Husově ulici 
– výjezd na místo, zadokumentováno, 
provedeno místní šetření ve sběrných 
surovinách s negativním výsledkem, 
- dne 20.8.11v nočních hodinách ozná-
meno rušení nočního klidu v ulici Jung-
mannova – výjezd na místo, na místě 
zjištěno, že jde o hluk z objektu restau-
race Ajmovka, zjednána náprava domlu-
vou, 
- dne 23.8.11 oznámeny osoby, pohybu-
jící se v ulici Komenského a Mühlber-
gerova a zvonící na zvonky – výjezd na 
místo, provedena kontrola těchto osob, 
zjištěno, že jde o obchodní zástupce fir-
my FA Bohemia Energy, nabízející lev-
nou elektřinu, 
- dne 24.8.11 oznámeno, že v ulici Masa-
rykova v bytovém domě neotvírá starší 
žena a je slyšet za dveřmi nářek – výjezd 
na místo, zde též hasiči a rychlá lékař-

ská pomoc, využito ustanovení § 16 zák.
č. 553/91 Sb. a hasiči bylo provedeno ná-
silné otevření bytu. Uvnitř bytu na zemi 
ležela zraněná starší žena, která upadla, 
předána do péče lékařské služby, která jí 
převezla do nemocničního zařízení.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky 
můžete nalézt na webových stránkách 
MP Roztoky a to na www.mproztoky.cz. 
                        
Pokud byste svým poznatkem mohli 
pomoci při šetření výše uvedených udá-
lostí, obraťte se prosím buď osobní ná-
vštěvou nebo telefonicky Obvodní oddě-
lení policie ČR Libčice (tel. 974882730), 
nebo na Městskou policii Roztoky, 
tel. 22091 0468, popřípadě 
e-mail: info@mproztoky.cz. 
Děkujeme předem za spolupráci.    
                                                                                              

 Vevera Petr                                                                               
ved. str. MP Roztoky

Městská knihovna informuje
mány Cesta do Jeruzaléma  a Templář)
Gregory  P.:  Červená královna (děj ro-
mánu se odehrává v Anglii v 15. století  a 
hlavní postavou je ctižádostivá dědička 
rodu Lancasterů)
Obermeier  S.:  Láska a smrt ( životopis-
ný román o Francois Villonovi)

Cestopisy
Smetanová  P. :  Korfu (místopisné in-
formace, zajímavosti, řecká kuchyně, 
historie)
Allison  P.:   Ať se děje cokoli, hlavně 
neutíkat (africké safari očima průvodce 
turistů)

Pro děti
Kinney  J.:    Deník malého poseroutky . 
Psí život. (4. díl)
Braunová  P. :  Ema a kouzelná kniha  

Nabízíme vám výběr z nových knih, 
zakoupených do městské  knihovny   v 
srpnu 2011.

Beletrie
Keleová-Vasilková  T. : Duhový  most 
(psychologický román o hodnotách v 
životě)
Körnerová  A.M.:   Dům U Tří borovic 
(romantický příběh z Francie 19. století)
Fielding  J.:  Nebezpečná zóna (psycholo-
gický román o vztazích, rivalitě a strachu)
Roberts  N.:  Kouzlo okamžiku (roman-
tický příběh o lásce)
Wood  B.: Zlatá země (román z doby 
osídlování Austrálie )

Historické romány
Gillou  J.:   Království na konci cesty 
(závěrečný díl trilogie  navazuje na ro-

(moderní pohádka o desetileté holčičce, 
která si vytvoří vlastní kouzelný svět)
Gosinny  R.:   9 nových sešitů o dobro-
družstvích Asterixe a Obelixe
Ježková   A. :  Prahou kráčí lev (pohád-
kový průvodce Prahou)
O těchto a dalších knihách získáte infor-
mace na webových stránkách městské 
knihovny,  nebo  přímo   v  knihovně. 
Pozvánka na literární pořad pro děti 
ve věku 3-6 let . V úterý 20.9. v 16.00 
hodin. „Příhody medvídka Pú.  Jak se 
klokánek poučil“ na námět knihy A.
Milneho. Vstup zdarma
“ Čteme dětem“ vždy ve středu od 17.00 
do 17.30 hodin. Začínáme číst z knihy 
M.Kratochvíla  Kočkopes Kvído.    Popr-
vé ve  středu  21.9.  Pro děti  ve věku  4-6 
let. Vstup zdarma.

           A.Urxová
Městská knihovna Roztoky

Jsem opravdu moc rád, že jsme uspěli 
ve výběrovém řízení na tisk roztockého 
časopisu, protože jsem po těch třiceti le-
tech, která jsem v Roztokách prožil tak 
trochu patriot. Věřím, že se vám naše 
práce bude líbit a oceníte naši profesio-
nalitu. Rád bych vám stručně představil 
historii Tiskárny KAVKA nyní KAVKA 
PRINTu a.s. protože si myslím, že part-
neři se mají poznat a my se budeme mi-
nimálně rok potkávat každý měsíc. Začí-
nali jsme v garáži roztockého domečku 

s jedním strojem, bez zaměstnanců a 
velkého ponětí, co podnikání obnáší ale 
o to s větší láskou k tisku. Po několika 
letech jsme se přestěhovali do objektu 
bývalé drogerie v Jungmannově ulici, 
přikoupili stroje a zaměstnali první za-
městnance. Poté co nám i tento objekt 
začal být malý, následovalo stěhování do 
areálu v Podbabské ulici. Tam jsme pro-
žili povodně 2002, zjistili jaké to je mít v 
tiskárně pět metrů vody a všechny stroje 
zničené. Povedlo se nám tiskárnu udr-

žet, přestěhovali jsme se do Šáreckého 
údolí a znovu tiskli jako o život. Poslední 
a největší předěl přišel v roce 2009, kdy 
jsme koupili nové vybavení a z menší 
provinciální tiskárny jsme se stali jednou 
z pěti největších tiskáren v Česku. Pro 
vaši představu máme čtyřikrát větší stroj 
než konkurence, to nám umožňuje být 
velmi produktivní a nabízet nízké ceny 
na polygrafickém trhu.  To s sebou při-
neslo i značnou závist a velkou nelibost 
konkurence, některé reakce nás opravdu 
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překvapily, ale to není téma do tohoto 
článku. Opravdu jsem velmi rád, že se 
Odraz zařadí mezi sedmdesát titulů, kte-

ré v současné době tiskneme a přeji mu 
spoustu zajímavých článků a polemik, 
vždyť to je to, kvůli čemu jsme v roce 

89 cinkali klíči na Václavském náměstí.

Zdeněk Kavka

K provádění prací byl použit speciální 
silniční stroj, který je určen k opravám 
výtluků, prasklin a jiných poruch asfal-
tových vozovek s využitím metody ITHR 
(Infra Termo Homogenizační Renova-
ce). Tento stroj získal v roce 2009 na Sta-
vebním veletrhu v Brně zlatou medaili 
a to pro jeho ojedinělý přístup k řešení 
oprav asfaltových komunikací, přičemž 

porušená komunikace je uvedena do 
původního stavu. Oproti jiným techno-
logiím je metoda ITHR nepoměrně kva-
litnější a ve svém důsledku i podstatně 
levnější. Další velkou výhodou je využití 
odpadu z frézování asfaltových vozovek, 
tzv. recyklátů. V izolovaném ohřívacím 
zásobníku se recyklát nahřívá na teplo-
tu 150 – 160°C, aniž by se starý asfalt 

spálil a tím znehodnotil. Takto nahřátý 
recyklát se v této technologii znovu vy-
užívá a je přibližně ve stejné kvalitě jako 
živice opravované vozovky. Technologie, 
kterou používá stroj, zajišťuje zcela nový 
způsob opravy asfaltových vozovek, kte-
rý dává opravené vozovce nové užitné 
parametry. Tím se výrazně prodlužuje 
životnost opravené vozovky. Použitím 
tohoto stroje navíc nevzniká přechodová 
spára, která je průvodním jevem součas-
ných oprav a potenciálním místem pro 
vznik další poruchy. Oprava se na závěr 
ošetřuje asfaltovou penetrací. Město 
Roztoky objednalo opravu 120 m2 oprav 
výtluků za cenu 58 200,- Kč bez DPH.  
Dodavatel poskytuje na tyto opravy zá-
ruční dobu 24 měsíců. Za málo peněz 
jsme pořídili víc než hodně muziky.

Jan Jakob
starosta města Roztoky
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„Co ve městě se povídá… o revitalizaci dětského hřiště“
Vážení spoluobčané,

v minulém čísle Odrazu pan Jaromír 
Kaláb otevřel otázku revitalizace dět-
ského hřiště na konci Masarykovy ulice. 
Velmi mu za to děkuji. V dubnu 2011 se 
rada města obrátila na komise (po-
radní orgány rady města) se žá-
dostí o posouzení tohoto záměru.
Ráda bych vás seznámila s postojem 
zdravotní a sociální komise, která se 
touto věcí zabývala na své květnové 
schůzi. Místostarosta René Šefr infor-
moval přítomné o možnosti poskytnout 
obecní pozemky firmě Babyguard s.r.o. 
pro vybudování dětského hřiš-
tě, restaurace, kavárny a další-

ho zázemí pro rodiče s dětmi.
Dále cituji ze zápisu: „Po diskusi členů 
se SK jednoznačně usnesla na následu-
jícím: 
1. SK doporučuje RM otevřít širší dis-
kusi o možnostech využití výše disku-
tovaných obecních pozemků, poté de-
finovat záměr města a vypsat regulérní 
výběrové řízení. Pro: 9, proti: 0, zdržel 
se: 0
2. SK doporučuje RM posuzovat před-
ložený projekt jako ryze komerční, ne-
boť podle názoru SK dle předložených 
materiálů kromě bezplatného využití 
sociálního zázemí nemá pro občany 
města jiný sociální charakter. Pro: 9, 
proti: 0, zdržel se: 0“
Školská i kulturní komise také vyjádři-

ly nesouhlas s tímto záměrem. Komise 
stavební a životního prostředí vznesly k 
projektu řadu připomínek. Přesné znění 
zápisů z komisí můžete najít na strán-
kách města.  
Je třeba dodat, že od jara se věcí městská 
rada nezabývala, záležitost nikdy neby-
la projednávána na zastupitelstvu. Po-
kud by tento záměr i nadále trval, bude 
projednáván na radě města i na zastupi-
telstvu. Jsem si jista, že tak zásadní věc 
nemůže zůstat stranou veřejného zájmu, 
včetně široké veřejné diskuze.

Marie Šlancarová
předsedkyně zdravotní a sociální komise 

slancarova@roztoky.cz

Oprava výtluk roztockých komunikací s pomocí nové technologie

Kulturní komise k úvahám o proměně dětského 
hřiště v ulici Obránců míru
Považuji za správné reagovat  na podnět 
pana Jaromíra Kalába, který v prázdni-
novém Odrazu kriticky hodnotí nápad 
na využití stávajícího dětského hřiš-
tě a jeho okolí k částečně komerčním 
aktivitám.Jistě nebudu jediný z vede-

ní města, kdo tuto věc okomentuje.
Již na městské radě, kde byla tato my-
šlenka někdy zjara předložena, jsem 
požadoval  projednání v komisích  i 
veřejnou prezentaci záměru. Řada ko-
legů radních mne v tom podpořila. 

Kulturní komise, které předsedám, vy-
dala jako poradní orgán městské rady 
toto stanovisko: Komise  se domnívá, 
že předložený záměr „Revitalizace DH 
a realizace multifunkčního komplexu“ 
v ulici Obránců míru v Roztokách není 
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„Co se ve městě povídá…“ aneb dětské hřiště
a multifunkční park
Vážení rodiče,
domníváme se, že po článku pana Jaro-
míra Kalába (v rubrice báby Kelišové), 
by bylo vhodné informovat o našem 
skutečném záměru a o celém dění kolem 
dětského hřiště na Masarykově ulici z 
našeho pohledu – pohledu investora.
Předně bych chtěl upozornit, že myš-
lenka na obnovu dětského hřiště přišla 
z důvodu, že my (také rodiče), co jsme 
vypracovávali tento projekt, tak i ostatní 
rodiče, jež s námi toto konzultovali, jsme 
zděšeni z toho, jak v Roztokách vypada-
jí dětská hřiště, co se vybavení, údržby 
a hlavně zázemí týče. Pokud bereme v 
potaz, že hřiště na Masarykově ulici, je 
to nejlepší co město může pro děti na-
bídnout (jak někteří tvrdí), tak to pak 
ukazuje na tragikomičnost celé situace. 
Tedy z důvodu, aby maminky s dětmi 
měli skutečně hezké a plnohodnotné 
hřiště s odpovídajícím zázemím a ne-
museli na WC „za keř“ rozhodli jsme se 
proto něco udělat. Samozřejmě, že jsme 
se mohli „schovat“ za „neziskovku“, 
trošku si zanadávat a zkusit pustit městu 
žilou, ale proč? Raději jsme vypracovali 
studii (zadarmo, bez grantů a dotací), ve 
které je navržená celá řada změn. 
Předně se jedná o přebudování stáva-
jícího dětského hřiště,  osazení nových 
herních prvků, laviček, zeleně, a pokud 
legislativa a finance dovolí, tak brou-
zdaliště pro menší děti. Dále se jedná 
o rekonstrukci skateparku, který bude 
uzpůsoben v zimním období tak, že bu-
dou prvky přesunuty a na tomto místě 
by vzniklo veřejné kluziště. Skatepark 
bude oddělen od dětského hřiště horo-
lezeckou stěnou, kde dospívající mládež 
může zkusit nové aktivity, ale zároveň 
menší děti budou ušetřeny o někdy ve-
lice „peprné“ výrazy. Vedle skateparku 
by bylo v budoucnu vybudováno mul-
tifunkční hřiště s umělým povrchem a 

zázemím (šatny, sprchy, WC). Hřiště by 
sloužilo např., pro fotbálek, basketbal, 
pozemní hokej, nohejbal atd., jež můžou 
využívat všechny věkové kategorie.
Součástí celého areálu je plánována pat-
rová budova ze stavebnicového systému, 
tady snadno demontovatelná (odstra-
nitelná). V budově by se nacházela ka-
várna – cukrárna - palačinkárna, vnitř-
ní dětské hřiště s možností hlídání dětí 
(krátkodobě či dlouhodobě), venkovní 
a vnitřní toalety s přebalovacím pul-
tem. V prvním patře by byly prostory 
pro kroužky a zázemí provozovny. U 
budovy by se nacházelo ještě místo pro 
skákací a jiné atrakce (pokud bude zá-
jem). Celý areál by byl oplocen, byly by 
zde vybudovány nové přístupové cesty, 
chodníčky, zeleň a vzrostlé stromy, nové 
travnaté, písečné a umělé povrchy. Jedná 
se o to, aby celý areál sloužil v různých 
částech roku jako jakási oáza klidu, ale 
i zábavy a relaxace, ve které se budou 
bavit jak ty nejmenší děti, tak i dospí-
vající a jejich rodiče. Troufám si tvrdit, 
že toto by bylo pro většinu maminek a 
hlavně dětí daleko větším přínosem, než 
cokoliv jiného. A teď finance. Po městu 
jsme pouze žádali pronájem pozemků 
a jakousi synergii pro úspěšnost celé 
akce. Město by pozemky pouze prona-
jalo (tedy nepřišlo by o ně jako při akci 
„náměstí“ apod.). Veškeré otázky finan-
cování pro vybudování celého parku by 
byly pouze na nás, bez toho, že bychom 
město jaksi „dojili“.Co se týká údajných 
poplatků, tak jen blázen nebo „politik“ 
může dětem zpoplatnit dětské hřiště.
Ale vážně, dětské hřiště by zůstalo samo-
zřejmě i nadále zdarma a to vč. případ-
ného brouzdaliště, stejně tak skatepark. 
Zpoplatněny by byly případně jen prvky, 
u kterých je nutná obsluha, tedy např. 
horolezecká stěna, která by ovšem moh-
la být též zdarma např. za konzumaci 

v kavárně. Stejně tak by bylo zdarma 
vnitřní hlídané dětské hřiště, pokud by 
se rodič nacházel v kavárně či na multi-
funkčním hřišti. Multifunkční hřiště by 
bylo za poplatek z důvodu, vysokých in-
vestic zahrnující i sprchy, šatny a toalety. 
Toalety jak vnitřní tak i vnější, by byly 
zcela zdarma a to i pro maminky s dětmi 
které kavárnu nenavštíví. Na nás, jako 
investorovi, by byla i veškerá údržba hři-
ště i atrakcí a stejně tak úklid a zajištění 
bezpečnosti.
Zcela chápu některé občany, jako je pan 
Kaláb, které stíhá jakási roztocká para-
noia, že se někdo snaží zabavit dětské 
hřiště a vybudovat zde továrnu na pení-
ze, ale my nejsme „developeři“, ale jsme 
spíše ti pragmatici, co se snaží udělat 
něco pro rodiče s dětmi, to „co Roztoky 
opravdu potřebují „.
Situace pro nás, ale i pro Vás je nyní 
nijaká, neboť s námi nikdo oficiálně z 
města od podání studie nekomunikuje 
(již několik měsíců), pouze se „šušká“, že 
někteří jsou striktně proti, a proto tento 
„brambor“ dostali komise, které celou 
věc v podstatě jednoduše zavrhly (kro-
mě komise stavební) bez rozumného 
zdůvodnění, ale to nám jistě v budoucnu 
vyjeví záznamy z těchto jednání (zřejmě, 
kdo nic nedělá, nic nezkazí). Pokud se 
někdo domnívá, že se v takovémto po-
jetí dětského hřiště jedná o velký byznys, 
nechť si vezme tužku a papír, spočítá si 
pravděpodobné náklady na vybudování, 
provoz vč. mezd a energií (že bychom 
přece jenom udělali neziskovku?). Po-
kud se v Roztokách najde investor, kte-
rý by stejný či lepší projekt dokázal za 
ještě lepších a výhodnějších podmínek 
pro děti, rodiče a město vytvořit, jsme 
ochotni náš záměr přehodnotit.
Pokud Vás zajímá celá studie tohoto ná-
padu, je k dispozici na webových strán-
kách www.babyquard.cz.  Můžete nám 

pro navrženou lokalitu vhodný. Komise 
preferuje, aby bylo zachováno stávající 
dětské hřiště jako volně přístupný pro-
stor. Předložená studie stavby není pod-
míněna skutečnou potřebností  města 
a není podpořena ani žádnými dalšími 
studiemi, např. sociodemografickým 
průzkumem. Dosavadní navržené vyu-
žití v územním plánu je považováno za 
optimální s tím, že veškeré návrhy bu-
doucího využití by jej měly plně respek-
tovat. Komise apeluje na vedení města, 

aby stávající prostor kultivovalo ozele-
něním a dalším městským mobiliářem a 
nedopustilo jeho zastavení další stavbou. 
Toto stanovisko bylo schváleno osmi  
členy komise, jeden se zdržel. Podotý-
kám, že zápis  vzala městská rada na 
vědomí stejně jako stanoviska ostatních 
komisí. Dále se o věci výstavby zmíně-
ného „komplexu“  nehovořilo, aktuál-
ních zpráv v tom smyslu nemám. To, že 
by o výstavbě rozhodla pouze městská 
rada, je vyloučeno. Jednak jsem opravdu 

zaznamenal vůli po veřejné diskusi (po-
kud bude záměr nadále trvat), jednak by 
majetkovou transakci takového rozsahu 
nutně muselo projednat zastupitelstvo 
města.
Osobně bych si přál, aby bylo bezezbytku 
naplněno to, co je psáno ve stanovisku 
kulturní komise

Tomáš Novotný, zastupitel za Sakuru
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také zaslat vaše připomínky, náměty a 
popřípadě nás podpořit např. na naší 
emailové adrese či dopisem adresova-
ným na radnici.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří se na tomto nápadu podílejí a těm, 
kteří nás přímo i nepřímo podporují. 

Ještě jeden veliký dík jediné osobě z MÚ 
Roztoky, která nás pochopila a snažila se 
nás podpořit a tou je pan místostarosta 
René Šefr.
Autoři:  Viktor Krejča ml., David Dittrich 
+ Joník(2), Daník(3), Víťa (5), Janička 
(12), Dorinka (13)

Dostavba Základní školy v Roztokách 
V posledním vydání Odrazu jsem se 
dočetl, jak letošní dubnové jednání za-
stupitelstva „pohřbilo“ tříleté úsilí sdru-
žení DOST o dostavbu ZŠ. Přestože se 
prý minulé vedení města snažilo najít 
konsenzus pro koncepci dostavby, tak 
nám teď hrozí nemalá platba z městské-
ho rozpočtu za každé dítě přihlášené – z 
důvodu nedostatečné kapacity – do jiné 
školy. S brilantní lehkostí text odvedl 
pozornost od toho hlavního: co vlastně 
vedlo zastupitele k tomu, že se v pomě-
ru hlasů 14 : 3 rozhodli zastavit další 
přípravné práce na dostavbě ZŠ podle 
zpracovaného projektu atelieru Chalupa 
architekti s.r.o., a poměrem hlasů 15 : 2 
schválili nový investiční záměr dostavby 
Základní školy Roztoky s limitem in-
vestičních výdajů ve výši 91 mil. Kč bez 
DPH.

Autorka příspěvku Jiřina Roškotová 
(DOST) byla po celé předchozí volební 
období nejen jednou ze sedmi radních, 
ale i předsedkyní finančního výboru, 
který dohlíží na hospodaření města, 
proto zmíním zejména finanční aspekt 
„pohřbeného“ projektu.

Autorkou použitý výraz „dostavba“ si 
žádá vysvětlení. Dostavba není zcela 
přesná charakteristika akce podle ode-
vzdaného projektu, „protlačeného“ až 
do této fáze DOSTem. Podle projektu 
jde totiž o celkovou přestavbu a rekon-
strukci školní budovy, tj. o přístavbu k 
celému zadnímu (zahradnímu) traktu 
školy, spojenou se stavebními zásahy do 
nosné obvodové zdi a s vytvořením no-
vého atria. Dále jde o sejmutí současné 
valbové střechy a její nahrazení střechou 
rovnou; po sejmutí valbové střechy na 
bočním křídle školní budovy mělo být 
dostavěno patro (s nutnou injektáží zá-
kladů), hlavní vchod do školy by měl být 
přemístěn a přízemí přestavěno na cen-
trální šatny. Většina těchto stavebních 
úprav by začala probíhat už při první 
etapě výstavby, přičemž by se při inves-
tici těžko stlačitelné pod dostupné zdro-
je města získalo několik akutně nutných 

učeben při fakticky celkově rozestavěné 
budově (připravené na další etapy vý-
stavby, tedy bez tělocvičny).

Jak chce získat DOST finance pro jimi 
prosazovaný ambiciózní projekt se opo-
zice marně snažila dozvědět celé před-
chozí volební období (z původně sli-
bovaného pro město reálného objemu 
nákladů totiž náklady postupně vzrostly 
až na 360 mil. Kč, nakonec byly reduko-
vány na 240 mil. Kč). Dotazy, z jakých 
zdrojů bude výstavba financována, pře-
cházeli zastupitelé za DOST mlčením 
(písemný podklad, že městu stačí pou-
ze jen 7,5 %  nákladů, tedy cca 21 mil. 
Kč, bylo obtížné považovat za relevantní 
odpověď). Na zastupitelstvech opakoval 
DOST nekonečnou mantru, že je třeba 
dostat projekt do fáze schváleného sta-
vebního povolení a zastupitelstvo proto 
musí odsouhlasit finance na zpracování 
projektu pro stavební povolení (popsat 
toto období, i jen v základních rysech, 
by vydalo na samostatný publikační titul 
– proč ten, kdo získal na základě poptáv-
kového řízení na zpracování studie a do-
kumentace k územního řízení v objemu 
1,5 mil. Kč vlastně zakázku za deseti-
násobek, tedy i na dokumentaci ke sta-
vebnímu povolení a projektovou doku-
mentaci, proč se neprosadila minimálně 
milionová úspora za zpracování projek-
tu pro stavební povolení, proč nedostala 
opozice a veřejnost odpověď na otázku, 
jak konkrétně se bude zajišťovat výuka v 
době přestavby, kterou by nebylo možné 
stihnout za dva měsíce prázdnin, kde by 
se tedy další měsíce děti měly učit, kam 
by dojížděly, a samozřejmě jak by to bylo 
finančně náročné). Když jsem opakova-
ně nedostával odpověď ani na dotaz, 
jaký je alespoň úvěrový rámec města 
(abychom se mohli dobrat k tomu, s ja-
kým finančním objemem je reálné počí-
tat spolu s vlastními zdroji města a re-
álnou dostupnou dotací) a odmítl jsem 
akceptovat opakované vysvětlení, že ta-
kový údaj není k dispozici, zkusil jsem 
se doptat sám. Stačilo na to pět minut, 
kdy jsem se během tří telefonátů dostal 

k příslušnému kompetentnímu pracov-
níkovi banky, který požadované údaje 
zpracoval a předal. Obdržený úvěrový 
rámec města Roztoky jsem všem zastu-
pitelům přeposlal (v polovině roku 2009 
činila maximální úroveň simulovaného 
úvěru na 25 let (!) pouhých 50 milionů 
Kč, při kratší splatnosti a nezbytné re-
zervě pro případ, že by se město dosta-
lo do situace, kdy by nutně potřebovala 
profinancovat např. nějakou havarijní 
situaci, by se částka úměrně snižovala). 
Překvapivě i přes tato zjištění však otáz-
ka financování výstavby ZŠ a diskuse s 
opozicí na toto téma zůstaly prostě tabu.
Zcela odpovědně mohu prohlásit, že ni-
komu ze zastupitelů, kteří v dubnu od-
mítli nereálnou vizi DOSTu a hlasovali 
pro nový investiční záměr dostavby ZŠ, 
není její osud lhostejný. Osobně hodno-
tím rozhodnutí zastupitelů jako výraz 
zdravého rozumu a odpovědnosti, neboť 
je zřejmé, že zastupitelé odmítají utopit 
další miliony do zpracování realizač-
ního projektu a souhlasit se zahájením 
rekonstrukce, která několikanásobně 
překračuje finanční možnosti města a 
nemá naději na dokončení v reálném 
čase. Současně toto rozhodnutí bere 
ohled na žáky, učitele i rodiče, protože 
nebylo doloženo, jak by byla zajišťována 
výuka v době, kdy by se škola změnila ve 
staveniště.
Článek, na který reaguji, nenápadně in-
klinuje k probouzení zbytečných vášní, 
a současně vytváří dojem, že po praco-
vitém a starostlivém DOSTu dnes měs-
tu vládnou jen nezodpovědné politické 
subjekty, jejichž zastupitelé podlehli ja-
kémusi zlovolnému doporučení (rozu-
měj závěrům odborné komise). Chápu, 
že DOST se těžko vyrovnává se zbyteč-
nou ztrátou času a hledá příčiny, proč 
došlo k promrhání financí za dosavadní 
přípravu projektu. Jeho škoda, že se vy-
hýbá otázce, kdo a proč projekt do slepé 
uličky nasměroval a dostal.

Jaroslav Kubečka, zastupitel za Sakuru

Stanovisko místostarosty R. 
Šefra, které jsme obdrželi po 
uzávěrce tohoto čísla, najdete 
na webových stránkách města
www. roztoky.cz.

red
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Komise z řetězu utržená

Roztoky jsou čím dál upravenější a učesanější  

V minulém čísle Odrazu mě zaujala pro-
myšlená polemika pana Drdy. Byť jsem 
původně chtěl psát o něčem jiném, jde o 
text, který stojí za debatu.
Jak známo, už několik volebních období 
rozděluje dotace a granty v Roztokách 
kulturní komise jakožto poradní orgán 
Rady města a to formou doporučení, 
které Rada schvaluje. „Doporučení“ má 
podobu tabulky se seznamem žadatelů 
a částek, které KuKo navrhla. Nic moc 
víc, ostatně usnesení jsou k nahlédnutí 
na webu. Není těžké si domyslet, nako-
lik může Rada města s „doporučením“ 
v této podobě pracovat, nechce-li sama 
zabřednout do opětovného vyhodnoco-
vání žádostí. Z výše uvedeného plyne, 
že faktická moc KuKo nad příslušnou 
položkou rozpočtu je značná a sotva to 
zakryje poněkud alibistická výmluva, 
že přece jde o „pouhý poradní orgán“. 
My za nic nemůžeme, my tu jen tak tro-
chu rozdělujeme peníze. Komise má při 
rozhodování o tom 1,1 mil. v podstatě 
volnou ruku. Existuje sice jakási „zdra-
vice“ o podpoře kultury, spolků, volno-
časových aktivit a bla bla bla…, ale to je 
zadání tak gumové, že se pod něj vejde 
naprosto cokoliv (což se projevilo ku-
příkladu při diskusi, co že kulturního je 
na roztockém blešáku). Proto si komise 
časem vytvořila jakási vlastní pravidla, 
postupy a kulturní politiku (její součás-
tí je obrovská spousta tacitních, ale zato 
silně zažitých pravidel jako např. zmí-
něné „cukrování“) a tu provozuje. Její 
duch proplouvá volebními obdobími 
nedotčen, hlasy voličů netestován (pro 
něco velmi podobného jsem kdysi slyšel 
vtipný výraz „prorůstání chapadel ob-
čanské společnosti do demokratických 
institucí“). Osobně jsem toho názoru – a 

v tom se možná s panem Drdou míjíme 
– že odborníci mají radit, zatímco roz-
hodovat o politických záležitostech (a 
rozdělování rozpočtových peněz – málo 
platné – politikum z principu je) mají 
politici a to z toho dobrého důvodu, že 
politiky lze na rozdíl od odborníků mi-
nimálně jednou za čtyři roky odměnit 
otiskem podrážky na zadnici. Samozřej-
mě je nepraktické, aby radní zkoumali 
každou jednotlivou grantovou žádost. 
Měli by ale kulturní strategii města (na 
jaké typy projektů ano, na jaké ne, co 
chceme podporovat, co nechceme a za 
jakých podmínek) a nějaká jasná pra-
vidla definovat a pole působnosti KuKo 
přesněji vymezit. Komise by takovou 
strategii měla pouze vykonávat, nikoliv 
razit vlastní.
A konkrétněji: pan Drda zpochybňuje 
jeden z mých návrhů – přepočet dotace 
na člena či vstupenku a následné porov-
nání takového ukazatele mezi jednotli-
vými žadateli. S řadou jeho argumentů 
nelze než souhlasit. Jenže já jsem nikdy 
netvrdil, že má jít o hlavní či snad do-
konce jediné kritérium výběru. Psal 
jsem jen, že by bylo dobré takový indiká-
tor sledovat a ptát se, co za těmi čísly je. 
Jde v daném případě opravdu o tak kva-
litní a drahý projekt nebo jenom někdo 
neumí řídit své náklady? Proč nás – jak 
už jsem tuším kdysi uváděl – jeden teni-
sta stojí víc než čtyři skautíci? OK, tenis 
má asi vyšší náklady, ale mají rozdíl do-
rovnávat daňoví poplatníci? Jde mimo-
chodem o jednu z otázek, na kterou by 
měli (samozřejmě v obecné rovině) od-
povědět zvolení politici, nikoliv kulturní 
komisaři, podobně jako zda podporovat 
projekty menšinové nebo spíše naopak 
ty velké a úspěšné typu Masopustu (à 

propos Masopust: stál by – když už ho 
mermomocí musíme mít – každoročně 
takový ranec, kdyby na něho město vy-
psalo standardní výběrové řízení, místo 
toho aby automaticky přispívalo „tradič-
nímu“ pořadateli?). Ale čert vem nějaké 
přepočítávání! Zkrátka si myslím, že by 
se mělo mimo jiné přihlížet i k ekono-
mické smysluplnosti jednotlivých pro-
jektů, jako k jednomu z faktorů. Prostě 
porovnávat náklady a přínosy. A to se, 
tvrdím, neděje (leda snad možná na 
nějaké velmi intuitivní úrovni), ba do-
konce proti podobným iniciativám v ko-
misi cítím značný odpor. Že pro dotace 
a podpory všeho druhu mé srdce zrov-
na neplane, není žádným tajemstvím. 
Stejně tak bych si dovedl představit ten 
více než milion lépe investovaný např. 
v  městských komunikacích, protože ty 
si na rozdíl od lístku na festival nebo 
kroužku pro děti sám nikdo zaplatit ne-
může. Z toho důvodu samozřejmě su-
mou vyčleněnou v rozpočtu na dotace 
osobně nejsem nadšen, ale je to jeden z 
kompromisů, díky kterým vznikla stáva-
jící koalice, která je dle mého pro město 
přínosem. Politiku bez kompromisů dě-
lat nelze a jsou-li racionální, dá se s tím 
žít. To ale na druhou stranu neznamená, 
že se prostředky takto vyčleněné mohou 
rozdat jakkoliv. Stále jsou to peníze da-
ňových poplatníků a neexistuje žádný 
důvod, proč by podmínky a procedury 
rozdělování grantových peněz v Roz-
tokách neměly být obdobné, jaké např. 
běžně používají grantové agentury. A 
těm se, marná sláva, dosavadní praxe 
kulturní komise nepodobá ani vzdáleně.

Tomáš Šalamon
člen kulturní komise za ODS

Roztoky patří k oblíbeným výletním cí-
lům. Braunerův mlýn, Roztocký záme-
ček, muzeum, Tiché údolí, stejně jako 
půvabná cesta kolem Vltavy vždy lákaly 
k návštěvě. Poslední dobou se město ne-
musí stydět ani za úroveň služeb, které 
se především v okolí náměstí rozrůstají 
jako houby po dešti.        
Městu nepochybně prospělo, když se 
před časem odstěhovala pošta do no-

vých reprezentativních prostor, zatímco 
na jejím starém působišti vznikla stylová 
kavárna. K podobné změně došlo také 
v průběhu deštivého léta neléta, kdy se 
obchod s levnými oděvy, proměnil v 
kadeřnický a zkrášlující salón na profe-
sionální úrovni, který nabízí celou řadu 
služeb nejen pro dámy, ale i pro pány. Jen 
pro zajímavost zmíníme laserové ošetře-
ní, kosmetické služby, P. Shine, anebo 

gelové nehty. Kromě toho Kadeřnický 
salón No.1 nabízí příjemné prostředí a 
při využití služeb nad tisíc korun dosta-
nete dokonce hodnotný dárek.  
  

Ing. Markéta Tomášková
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Nový pivovar v Úněticích  

Nejproslulejší roztocký starosta

Více jak 40 let se zabývám historií i sou-
časností pivovarnictví v Českých ze-
mích. V letech 1967-1977 jsem vytvořil 
první knihu se seznamem pivovarů v 
Čechách za období posledních 100 let a 
v roce 1977 vyšla i kniha o pivovarnictví 
na Moravě a na Slovensku.

Byl jsem mile překvapen, že se obnovila 
činnost bývalého pivovaru v Úněticích. 
Ten starý ukončil činnost v roce 1949 
jako součást kladensko-rakovnických 
pivovarů. Před tím tam vládl pan J. Fied-
ler. Toho už jsem nezažil, ale v pivovaru 
žila ještě jeho vdova, kterou jsem navští-
vil. Za pana sládka Fiedlera se vystavo-
valo asi 7000 hl piva ročně. Znal jsem i 
posledního hostinského ve vedlejší re-
stauraci pana Kratochvíla a v „penicilín-
ce“ i jeho syna. Z Únětic jsem měl hodně 
poznatků, které jsem zaslal hospodářce 

nového pivovaru, stal jsem se pro něj 
zdrojem informací.
Nový pivovar sídlí na starém místě. Je 
zde celkově 5 pracovních míst – hos-
podářka, sládek a další tři zaměstnanci. 
Vaří se 2 500 hl. moku pro 13 hospod v 
Praze a okolí (se 6 druhy etiket). Ve staré 
době to byly 2 sudové a 2 lahvové etikety 
– a jedna krásná etiketa, která byla vy-
dána ke stavbě školy, a tu měl jedině pan 
Kratochvíl. To nové pivo jsem i pil, syn 
mě ho donesl. Pivo bylo první den zaka-
lené a další den již průhledné. Chutnalo 
dobře.
Pro pořádek uvádím všechny pivovary, 
které tu kdy v okolí bývaly (podle abe-
cedního pořádku). Všechny, až na jedi-
ný, stály na Únětickém potoce.
Roztoky – zámecký pivovar, majitel Josef 
Leder, zrušen před rokem 1900. Výstav 
asi 4 000 hl. Stával na místě výstavních 

prostor a ozařovny muzea. V jeho sbír-
kách jsou zachovány lahve.
Statenice – zámecký pivovar Dlouhov-
ských z Dlouhé Vsi. Zrušen 1900, výstav 
400 hl. Nalezena lahev ve strouze do Vel. 
Přílep.
Tuchoměřice – Pivovar J. Řehořovský. 
Zrušen v roce 1924, výstav 2 500 hl. Sta-
ré lahve a další památky na pivovar nale-
zeny v zahradě.
Únětice – Parostrojní pivovar J. Fiedlera, 
poté Kladno-rakovnické pivovary. Zru-
šen 1949, výstav 7 000 hl., láhve a etikety 
– vzácné tisky
Po zrušení těchto pivovarů ovládl kraj 
Staropramen.
Při zkoumání pramenů o Trojanově mlý-
ně jsem objevil též malý pivovar v Praze 
6 – Suchdole (starý Suchdol), který vařil 
pivo kolem poloviny 19. století. 

Michal Janský

Rok 2011 přináší řadu „kulatých“výročí 
spojených s významnými událostmi a 
osobnostmi veřejného i kulturního ži-
vota.
Před 400 lety zemřel Petr Vok, poslední 
mužský (legitimní) potomek z rodu Ro-
mžberků, který o pouhé tři měsíce pře-
dešel na věčnost císaře Rudolfa II. Úmr-
tí nejpřednějšího z českých velmožů,
6. listopadu 1611,  jakoby předznamena-
lo završení renesance a nástup nové epo-
chy zrozené v krvi třicetileté války. 
Rok 1811 byl pro nás významný hned 
dvojím způsobem.  Před dvěma sty lety, 
v dubnu 1811, byla založena Pražská 

konzervatoř, ctihodná instituce, která 
trvá dodnes. Nemělo by se ale ani zapad-
nout výročí jiného formátu, a totiž státní 
bankrot, který byl v Rakousku vyhlášen 
pouhý měsíc předtím! Aktuálně je třeba 
zmínit i to, že v roce 1811 byla postavena 
Pittermannova (později Petrova) bouda 
na hřebenu Krkonoš, kterou nedávno 
stihl osud naší restaurace Maxmiliánka 
v Tichém údolí.
Rok 1911 byl památný i díky počinům, 
které předznamenaly nástup doby mo-
derní - např. první let J. Kašpara z Par-
dubic do Prahy, ale ovšem i drtivá po-
rážka našeho hockey teamu od Kanady 
v poměru 0:12.
Podobně symbolická, jako smrt posled-
ního Romžberka (i když v jiné rovině), 
se jeví předčasná smrt hudebního skla-
datele Gustava Mahlera, od níž uplynulo 
11. května sto let, a který byl typickým 
produktem středoevropského prolínání 
česko-německo-židovské kultury.  
V rovině místní historie pak považuji za 
vhodné připomenout úmrtí Matěje Vo-
šáhlíka (20. 6. 1911), nejproslulejšího a 
nejdéle sloužícího starosty Roztok. Také 
jeho odchod v předvečer I. světové války, 
která zbořila „starý svět“, má v sobě cosi 
symbolického. Pojďme si tuto výjimeč-
nou postavu místní politiky a historie 
krátce připomenout.
Matěj Vošáhlík byl poprvé zvolen sta-
rostou v roce 1867, coby první starosta 

samostatné obce Roztoky na Vltavě.
V tomto roce totiž došlo k opětovnému 
administrativnímu rozdělení Roztok a 
Žalova (předtím byly spojeny za jose-
fínských reforem). V úřadě setrval do 
roku 1870.  V roce 1878 byl opět zvolen 
starostou, a to na dalších 31 let!!! Úřad 
starostenský tedy vykonával celkem 35 
let, což je rekord, který bude sotva kdy 
překonán. 
V roce 1864 zakoupili Matěj a Apolonie 
Vošáhlíkovi grund č. 25 (v dnešní Ná-
dražní ulici), a to za velmi výhodných 
podmínek, za necelých 1 tis. zl., zatímco 
cena majetku byla zhruba šestinásobná. 
Tento podnikatelský úspěch předzname-
nal i další životní dráhu Matěje Vošáhlí-
ka. Brzy poté byl zvolen zastupitelem a 
radním a tři roky nato již poprvé i sta-
rostou. V obecní kronice se píše, že byl 
zvolen pro své „vědomosti a přímost“. 
Dokázal se energicky postavit i majiteli 
roztockého panství Josefu Lederovi st., 
který svévolně uzavřel starou veřejnou 
cestu z Roztok do Prahy přes Velký háj, 
který byl jeho majetkem. Ostrá stížnost 
Vošáhlíkova z 22. 7. 1869 skončila soud-
ním sporem,  který  však zřejmě ukonči-
la náhlá smrt J. Ledera 13. 8.1869.
Když byl M. Vošáhlík zvolen starostou, 
zřídil v přízemí zadního traktu svého 
gruntu obecní úřadovnu. Tato první roz-
tocká radnice, dá-li se to takto říci, byla 
zbořena v roce 1992 po smrti poslední 
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obyvatelky tohoto domu. Vošáhlík už 
jako radní velmi usiloval o to, aby do-
šlo k opětovnému rozdělení vsí Roztoky 
a Žalov. Toho bylo s podporou majitele 
panství Ledera a s pomocí intervence 
poslance Dr. Braunera dosaženo v roce 
1867.  Za pukmistra Vošáhlíka, jak byl 
titulován, byly Roztoky povýšeny na 
městys (1893), byla zbudována nová sil-
nice na Velké Přílepy, včetně serpentiny, 
byla rozšířena obecní škola (1897), po-
staven obecní chudobinec, zpustlé obec-
ní pozemky byly osázeny stromy a keři. 
Jako statkář obnovil vinice na jižních 
svazích Tichého údolí a vybudoval zde i 
vinné sklepy. Vošáhlík měl rozsáhlé kon-
takty mezi vlivnou a majetnou pražskou 

společností, která si v této době stavěla 
v Roztokách své letní vily. Traduje se, 
že Václav Brožík ho zpodobnil na svém 
slavném obraze Hus před koncilem kost-
nickým, jako jednoho z českých pánů.
Vošáhlík byl v roce 1897 vyznamenán 
císařem Františkem-Josefem I. zásluž-
ným zlatým křížem a dostalo se mu i 
dalších poct. Není bez zajímavosti, že se 
obecní zastupitelstvo při této příležitosti 
usneslo, že ho obdaruje 600 zl. z obecní 
pokladny. M. Vošáhlík za dar poděkoval, 
ale s ohledem na stav obecních financí si 
ho nevyzvedl.  Matěj Vošáhlík již v roce 
1885 ovdověl a neměl vlastní děti. Jeho 
statek přešel na adoptivního syna An-
tonína Jánského - Vošahlíka.  23. února 

1905 byl stařičký Vošáhlík opět zvolen 
starostou, avšak již v průběhu roku 1906 
se nechal zastupovat svým náměstkem 
Karlem Kohnem a radním (pozdějším 
starostou) Otokarem Čáslavským. Ačko-
liv obecní kronika uvádí, že v roce 1906 
abdikoval, protokoly z jednání městské 
rady hovoří poněkud jinak. Formálně 
stál v čele obce (podepisoval dokumen-
ty) až do roku 1909! Nejslavnější roz-
tocký starosta zemřel 20. června 1911 
ve věku 86 let a byl pohřben na Levém 
Hradci.

Stanislav Boloňský
foto: Matěj Vošáhlík v pozdním věku

... a ještě jedno významné výročí
si v září připomeneme. 15. září uplyne 
již 1090 let od mučednické smrti kněžny 
sv. Ludmily. To se nás roztockých přímo 
týká, neboť podle starých legend kněžna 
žila se svým manželem Bořivojem I. na 
levohradeckém hradišti. S trochou pub-
licistické licence je proto možné říci, že 
to byli první historicky doložení obyva-
telé naší obce. 
O životě sv. Ludmily byly sepsány legen-
dy, které jsou jen do jisté míry spoleh-
livým zdrojem informací. Z nepřímých 
důkazů se vyvozuje, že se narodila ko-
lem roku 860 a již někdy v letech 874-5 
se provdala za knížete Bořivoje. Legen-
da říká, že si pro ni jel do „cizí země“; 
starší literatura uváděla jako její rodiště 
mělnicko, sídlo Pšovanů, novější se spíše 
přiklání k tomu, že pocházela ze „srbské 
země“, t.j. z území tehdy ležící na severo-
západ od Krušných hor.  
Někdy na přelomu let 882-3 dobyl velko-
moravský kníže Svatopluk Čechy a Boři-

voje si přavděpodobně vybral z českých 
předáků jako svého místodržícího.  Když 
brzy na to navštívil Bořivoj velkomorav-
ský dvůr, musel prý (podle Kristiána) při 
hostině sedět na zemi mezi otroky, pro-
tože nebyl pokřtěn . Toto pokoření ho 
zřejmě vedlo k tomu, že přijal na Moravě 
novou víru, snad přímo z rukou biskupa 
Metoděje.
S přijetím křtu souvisel závazek založit 
při návratu do Čech křesťanskou svaty-
ni. Učinil tak patrně roku 884, a to na 
svém sídelním hradišti - (Levém) Hrad-
ci. I tento téměř privátní akt vyvolal pro-
ti Bořivojovi vojenskou vzpouru a kníže 
musel i se svou rodinou prchnout na 
Moravu. Tehdy se patrně nechala pokřtít 
také jeho manželka Ludmila. 
Bořivoj se vrátil z Moravy se silným voj-
skem Moravanů, které zlomilo odpor 
povstalců a prosadilo křesťanství  jako 
oficiální náboženství českého státu. Pro 
novou víru také zahořela kněžna Ludmi-

la, prý stejně intenzivně, jako k předcho-
zím pohanským božstvům. Její životní 
osudy se potom na řadu let ztrácí v šeru 
dávnověku, až se znova vynořují po smr-
ti svých synů Spytihněva a zejména Vra-
tislava. Ten měl za manželku Drahomíru 
z mocného (pohanského) rodu Havola-
nů (žili v oblasti dnešního Berlína). Vra-
tislav umírá v únoru roku 921 a zatímco 
Drahomíra vládne jako regentka svých 
nedospělých synů, výchova kraleviců 
Václava a Boleslava byla svěřena tchyni 
Ludmile. Tam je nutné zřejmě hledat zá-
klad hlubokého nepochopení mezi obě-
ma ženami. Krátké dojvládí dvou silných 
osobností nedopadlo dobře. Drahomíra 
nejprve svou tchyni internovala na hrád-
ku Tetín (nedaleko Berouna) a nakonec 
jí nechala v noci z 15. na 16. září úkladně 
zavraždit. Důvody pro tento zločin byly 
nejen osobní, ale i politické a nábožen-
ské. Je také zřejmé, že nešlo o běžnou 
vraždu, ale o rituální akt. O jeho pravém 
smyslu však není jednotné mínění. Jak 
je uvedeno v legendě, Ludmila prosila 
své vrahy Tunnu a Gomona, aby jí sťa-
li a umožnili ji tak prolít svou krev pro 
Krista.  Najatí vrazi však zřejmě měli své 
přesné instrukce a proto ji uškrtili (hed-
vábným závojem či provazem) v domně-
ní, že tak tehdejší podmínka mučednic-
ké smrti nebude naplněna. Druhý výklad 
tohoto činu vychází spíše ze skutečnosti, 
že vrazi byli Vikingové a zvolili  proto 
pohanský rituál pro usmrcení (obětová-
ní) vdovy podle jejich národního oby-
čeje. Ludmila nebyla ani náležitě křes-
ťansky pohřbena, protože ještě téže noci 
její chráněnec kněz Pavel uprchl (patrně 
do Řezna). Byla proto do hrobu uložena 
jen služebnictvem pod hradbami Tetína. Uškrcení kněžny Ludmily podle Velislavovy bible
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Nicméně Ludmila byla uctívána jako 
světice již záhy po nástupu svého vnuka 
Václava na přemyslovský stolec (r. 924), 
který nechal svou matku Drahomíru za 
tento zločin  (na čas) vyhnat od dvora.
Hrob sv. Ludmily se zachoval v bazi-
lice sv. Jiří  na Hradčanech, kam byla 
slavnostně přenesena svým vnukem 
Václavem na podzim roku 925. Obsah 
tohoto pohřbu byl v roce 1981 odborně 
prozkoumán MUDr. Vlčkem a potvrdil, 

že lebka sv. Ludmily, uchovávaná oddě-
leně jako vzácná relikvie ve Svatovítské 
katedrále, patří k ženě, jejíž kosterní po-
zůstatky jsou uloženy v tumbě Svatojiř-
ské baziliky. Jejich průzkum ukazuje, že 
se Ludmila  dožila na svou dobu vysoké-
ho věku – nejméně 61, možná i více let 
(mohla se narodit již před rokem 860).  
Ukazuje to stav zachovaných tkání zubů 
i stupeň osifikace chrupavek. Kněž-
na byla na svou dobu vysoké a robusní 

postavy. Pozoruhodná je také její lebka, 
která má velkou kapacitu, je nápadně 
těžká a vykazuje mohutné ztluštění čelní 
kosti. Zdá se tedy, že o autenticitě po-
zůstatků kněžny a světice Ludmily nelze 
pochybovat. 
Památku sv. Ludmily si připomeneme v 
neděli 18. září při poutní bohoslužbě na 
Levém Hradci.

Stanislav Boloňský

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – září

St 20.4. – 
Ne 2.10. 

Čtyřlístkománie – výstava o fenoménu veselého obrázkového 
čtení zvaného Čtyřlístek 

Středočeské muzeum, 
Roztoky 

Čt 15.9.- 
16.10. 

Eva Suchánková – výstava/ kresby a grafika Středočeské muzeum, 
Roztoky 

So 17.9. 
Salon Zdenky Braunerové poosmé – Jiřinkové slavnosti 
Tentokrát na téma: Mistr a jeho žák 

Ateliér Zdenky Braunerové, 
Roztoky 

So 17.9. 
Slavnosti Levého a Pravého břehu – u přívozu Roztoky-Klecany 
od 10:00 hod. Sportovní obuv, oblečení a možná i plavky  s sebou 
 

Přívoz Roztoky-Klecany 
 

So 17.9. 
FESTERO –  hry, výtvarné dílny pro děti. Divadlo, hudba, tanec, 
šermíři.  Řemeslníci, občerstvení  
od 10:00 hod v parku na Tyršově náměstí 

Roztoky,  Tyršovo náměstí 

Ne 18.9. 
Svatoludmilská pouť 
od 10:00 hod Levý Hradec 

Ne 18.9. 
Velryba Lízinka – dětské pohádkové představení 
od 15:00 hod Hotel Academic 

Ne 18.9. 
Turecká kavárna – detektivní komedie, v hl. roli Václav Vydra, 
Naďa Konvalinková, Jana Boušková 
od 19:30 hod 

Hotel Academic 

Čt 22.9.- 
29.11. 

Horoměřické bienále III. – výstava obrazů výtvarníků z Horoměřic 
a okolí. Vernisáž: 22.9.2011 v 17:00 hod Galerie Orchidea, Horoměřice 

Pá 23.9. 
Roztocký Rokenrol – hrají skupiny Dirty Blondes, Reckless 
Riders, Desperate Turkey  od 20:00 hod Restaurace Na Růžku, Žalov 

So 24.9. 
VOKO Cyklistický závod horských kol v Roztokách 
Prezentace od 14:30 do 14:55 hod., start v 15:00 hod. Trať 21 km 
kolem Roztok a v Suchdolském lese, více na www.voko.borec.cz 

Tyršovo náměstí, Roztoky 
(U Alberta) 

So 24.9. 
Divadelní soubor mladých vstupuje do druhé sezóny – zveme Vás 
na představení „Je zelená opravdu zelená aneb Hádej kolik mi to 
žere“,  od 19:30 hod 

Restaurace Na Růžku, Žalov 

1.10.2011 Oslavy 130. Výročí založení Sboru dobrovolných hasičů – od 10 
hodin 

Tyršovo náměstí, Roztoky 
(U Alberta) 

So 8.10. 
Bleší trh v Roztokách od 9:30 – 14:30 hod Více na 
 www.blesak-roztoky.cz 
 

Tyršovo náměstí, Roztoky 

 

PO DOBU REKONSTRUKCE JE OBJEKT ZÁMKU PRO 
VEŘEJNOST UZAVŘEN. Pro návštěvníky zůstanou nadále 
přístupné výstavní síně v bývalých hospodářských budovách – 
velká výstavní síň, galerie, kabinet, návštěvnické centrum. O 
změnách provozu Vás budeme informovat.  www.muzeum-
roztoky.cz 

Středočeské muzeum, 
Roztoky 
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Roztocký Rokenrol

Dárek z pouti – poutní a pouťové umění

V padesátých letech 20. století vznikl 
v USA hudební styl, který se později 
vyvinul v jeden z nejrozšířenějších hu-
debních žánrů vůbec. Styl dostal název 
„rock and roll“ a Občanské sdružení RR 
se rozhodlo mu 23. září věnovat první
díl z cyklu tématicky laděných hudeb-
ních večerů. Do hostince Na Růžku jsme
na akci nazvanou Roztocký Rokenrol 
pozvali tři kapely, z nichž každá hraje
jednu z mnoha odnoží rokenrolu.
Počátky bude reprezentovat kapela Re-
ckless Riders hrající jednu z jeho nejra-
nějších podob zvanou „rockabilly“. Ten-
to žánr se zrodil v polovině dvacátého 
století na jihu Spojených Států a převzal 
prvky z country, blues, swingu i boogie 
woogie. Název rockabilly vznikl spoje-
ním termínů rock‘n‘roll a hillbilly, což je 

pejorativní označení pro člověka žijícího 
v horách či na venkově (u nás bychom 
řekli „buran“ či „vidlák“), v té době se 
ale country často říkalo hillbilly music, 
proto tedy tento výraz. Rockabilly ve své 
době hráli takoví muzikanti, jako napří-
klad Buddy Holly, Elvis Presley či John-
ny Cash.
Slovní spojení rock and roll původně po-
užívali námořníci pro označení kývání 
lodi ze strany na stranu a později dostalo 
výrazný sexuální podtext. Z toho je jas-
né, že rokenrolová hudba má lidi „roz-
kývat“ a rozžhavit, což se určitě povede 
kapele Desperate Turkey, která už to v 
Roztokách předvedla letos v červnu na 
festivalu Zámeček žije!
Rock and roll dal v 60. letech dvacátého 
století vzniknout novému žánru, jenž 

dostal název rock music, má dnes ne-
spočet podžánrů a je jedním z nejoblíbe-
nějších hudebních žánrů na světě. Proto 
jsme do Roztok pozvali vynikající roc-
kovou kapelu Dirty Blondes, která letos 
zářila na mnoha festivalových scénách. 
Se zpěvačkou Beego v čele předvádí tato 
kapela vynikající a energickou show na 
světové úrovni. Dali se dohromady tepr-
ve v březnu 2010. Hudbě, kterou hrají, 
můžete říkat různě - dirty rock‘n‘roll, 
punkrock‘n‘roll, kick ass rock´n´roll - to 
ovšem nic nemění na zážitku, který vás
čeká.
V pátek 23. září v podvečer se na vás 
tedy těší vaše RR. Více informací o na-
šich aktivitách naleznete na
www.facebook.com/obcanske.sdruzeni.

RR

Výstavu, jež se zabývá fenoménem pout-
nictví, poutní kulturou našich předků a 
odrazem poutních kultů v lidovém pro-
středí, připravilo Středočeské muzeum v 
Roztokách u Prahy ve spolupráci s Ná-
rodním muzeem a Etnologickým ústa-
vem AV ČR,v. v. i. 
Poutnictví, ve smyslu putování na po-
svátná místa obdařená vyšší mocí, je 
vlastní prakticky všem náboženským 
systémům. V křesťanském světě se od-
víjelo od prvních století našeho letopoč-
tu, kdy spočívalo nejprve ve vykonání 
cesty na místa spjatá se životem, smrtí 
a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista, a také 
ke hrobům prvních křesťanských svět-
ců. Od 7. století se začala rozšiřovat síť 
evropských poutních míst v souvislosti 
s rostoucím počtem světců (včetně zem-
ských patronů a tzv. národních světců) 
a vzrůstajícím kultem relikvií a ostat-
ků. Vykonat pouť do Svaté země či do 
jiných vzdálených cílů však bylo nejen 
velmi nákladné, ale i strastiplné, proto 
se putování, zejména ve středověku a 
raném novověku, realizovalo spíše jako 
individuální cesta jednotlivců převážně 
z vyšších společenských vrstev. Postu-
pem vývoje zasáhl do spektra poutních 
míst kult obrazů a soch považovaných za 
zázračné, zpravidla zobrazujících Pannu 
Marii, jejichž oficiálnímu schválení círk-
ví předcházelo obvykle spontánní lidové 
uctívání. 
Řada poutních areálů byla budována 
podle slavných vzorů, kdy vznikala tzv. 

filiální poutní místa, jež nahrazovala 
věřícím namáhavou cestu do vzdále-
ných končin. Tento vývoj se týkal také 
středoevropského prostoru, kde v údobí 
baroka dosáhl počet poutních míst své-
ho vrcholu, nepochybně v souvislosti s 
rekatolizací obyvatelstva po předchozích 
údobích reformace. Převažující formou 
poutí se staly průvody – procesí, čas-
to velmi okázale vypravená a početně 
hojně zastoupená. Reformy Josefa II. na 
sklonku 18. století přinesly citelné zá-
sahy do církevního života, mezi jinými 
také zákaz konání poutí a procesí (také 
kvůli výpadkům pracovní síly). Po jejich 
odeznění pak již mnohá z poutních míst 
nedosáhla své bývalé slávy. Mezi nejpro-
slulejší místa v českých zemích patřila 
Svatá Hora u Příbrami, Stará Boleslav, 
Praha s několika poutními kulty, Hora 
Matky Boží u Králík, Chlum sv. Máří, 
Svatý Hostýn, Svatý Kopeček u Olomou-
ce, Křtiny, ale i mnohá další. 
Poutě představovaly významnou a ob-
líbenou část duchovního a svátečního 
života našich předků, ať již ve smyslu 
cesty na vzdálenější místo (alespoň vně 
vlastní farnosti), či ve smyslu výročních 
oslav zasvěcení místního kostela (tzv. 
patrocinium). Přinášely nejen duchov-
ní povznesení, ale znamenaly vybočení 
z tvrdého pracovního rytmu, poznávání 
nových krajů a v neposlední řadě příle-
žitost k nákupu zboží a zábavám, jež se 
poutníkům u cíle nabízely.
Pouť měla do jisté míry závaznou náplň, 

jež spočívala v duchovní přípravě na ces-
tu, v rozjímání a modlitbách během ní, 
ve zpovědi a svatém přijímání na místě 
samém. Nedílnou součástí poutí bylo i 
získávání předmětů spjatých s kultovním 
místem, kterým věřící přičítali podob-
nou moc jako kultům samým. Mnohdy 
to byly nerosty a hrstky hlíny z blízkosti 
sakrálních staveb, rostliny, větévky a lis-
ty stromů, také prach z oltářů či voda ze 
zázračných studánek. Většinou si však 
kupovali předměty vytvořené domácký-
mi výrobci z okolí, pro které poutní mís-
to představovalo významné odbytiště a 
zdroj příjmů. Nákladnější výrobky po-

Milostné Pražské Jezulátko, svatý obrázek, ko-
lorovaná mědirytina s vypichovanou bordu-
rou, Čechy, 1. pol. 19. století, ze sbírek Středo-
českého muzea
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cházely z dílen vesnických a městských 
řemeslníků, ty nejpracnější z klášterních 
dílen. V průběhu druhé poloviny 19. 
století začala tradiční rukodělné výrob-
ky nahrazovat tovární produkce (nejen 
líbivostí, ale také nižší cenou). 
Tyto předměty (tzv. devocionálie) plnily 
především náboženskou funkci, protože 
sloužily ke zbožnosti v soukromé sfé-
ře jejich majitele. Byly výrazem osobní 
zbožnosti,  upomínkou na vykonanou 
pouť či dárkem pro blízké, již se nemohli 
cesty zúčastnit. Patřily k nim především 
křížky, růžence, škapulíře, svaté obráz-
ky a voskařské výrobky, ale také repliky 
zázračných a milostných obrazů a soch 
provedených jako podmalby na skle, 

malby na plechu a papíru, dřevořezby či 
plastiky z vosku a tragantu. Škála těchto 
předmětů je nesmírně široká, zahrnuje 
v sobě artefakty od uměleckořemeslné 
produkce, přes naivní práce neškole-
ných tvůrců, až po poutní industrii po-
kleslé výtvarné kvality. Kromě ryze ná-
boženských předmětů si účastníci poutí 
pořizovali suvenýry či přímo užitkové 
předměty, mezi něž patřily galanter-
ní drobnosti, stolní nádobí, hračky pro 
děti, pochutiny (pověstné perníky) a 
mnohde i betlémové figurky. 
Výstava je rozdělena do pěti tematických 
bloků, v nichž představuje prostřednic-
tvím dobových lidových a řemeslných 
replik soch a obrazů nejznámější iko-

nografické poutní typy. Zabývá se též 
atributy poutníků a podobou procesí, 
věnuje pozornost votivním darům, čás-
tečně se dotýká zábavní složky poutí a 
seznamuje s produkcí poutního zboží z 
rozmanitých materiálů, jež nepochybně 
plnily roli onoho dárku z pouti. 
Výstava potrvá od 16. září 2011 do 15. 
ledna 2012. U příležitosti zahájení až 
do neděle 18. září ozvláštní areál muzea 
funkční mechanická střelnice a dětský 
kolotoč z 30.–40. let 20. století (za pod-
pory města Roztoky). 

Ivana Kubečková 
Středočeské muzeum v Roztokách 

u Prahy 

Eva Suchánková / kresby a grafika

Duchovní péče v Husově sboru

Středočeské muzeum v Roztokách u 
Prahy pořádá výstavu k nedožitým pa-
desátým narozeninám akademické ma-
lířky Evy Suchánkové, která před osmi 
lety odešla uprostřed nedokončeného 
grafického a kreslířského díla.
Její tvorba se slibně rozvíjela již za studií 
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v 
Praze a pokračovala za jejího studijního 
pobytu ve Spojených státech. Po návratu 
do vlasti se vedle volné grafické tvorby 
věnovala i grafice užité a typografii. Byla 
členkou Sdružení českých umělců gra-
fiků HOLLAR a účastnila se zde řady 
výstav.
Vedle úspěšné dráhy umělecké byl v po-
sledních letech  její soukromý život  po-
znamenán velkou nepřízní osudu, která 
vyústila v její předčasný odchod ze živo-
ta. 
Výstava je přístupná od 15. září 2011 do 
16. října 2011

Jiřinkové slavnosti

Dne 17. září proběhne již poosmé Salon 
Zdenky Braunerové – „Jiřinkové slav-
nosti“. Tentokrát na téma Mistr a jeho 

žák, který pořádá Středočeské muzeum 
v Roztokách u Prahy, občanské sdružení 
Salon Zdenky Braunerové a Květinový 
klub při Sdružení Roztoč na zahradě 

před ateliérem malířky v Roztokách od 
15 do 17 hodin.

Marie Jelínková Ťupová

Od října opět zahajujeme výuku nábo-
ženství v Husově sboru Církve českosl.
husitské v Roztokách. 
Máte-li zájem, aby Vaše dítě získalo zna-
losti o Bohu, o Ježíši Kristu, aby se učilo 
křesťanským a obecně humanitním hod-
notám a vztahům, přihlašte své dítě . 
Přihlášky přijímáme do konce září na 
adresu: Farní úřad CČSH, Jeronýmova 

515, Roztoky nebo na tel.č. 220 951 051. 
Schůzky jsou vždy v pondělí od 15 hod. 

Těší se J. Kučerová, farářka

Zpívání s harmonikou

Srdečně zveme k prožití příjemného 
odpoledne v Křesťanské kavárně v Hu-

sově sboru při kávě či čaji aj. občerstve-
ní. Scházíme se každý čtvrtek, ale vždy 
první čtvrtek v měsíci hraje paní Milada 
Šedivá na harmoniku. Přijďte si popoví-
dat, zasmát se a zazpívat ! 
                                                                                                                   
 Těší se na Vás Jarmila Kučerová, farářka
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Kulíšci v Dědově

FESTERO
Roztoké řemeslnické trhy 17.9.2011
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Je to již tradice. Zatím nás ještě čeká babí 
léto, ale my již myslíme na Vánoce. Opět 
vyzýváme všechny mateřské školy, ma-
teřská centra, základní školu, zájmová 
sdružení, zájmové kroužky, všechny děti 
a občany k účasti na vánoční výstavě. 
Téma letošních vánoc je: RYBA.
Vaše ryby a rybičky nás budou provázet 

v Husově sboru celými vánočními svát-
ky od adventu až do Tří králů. Vyrábějte 
a tvořte (materiál a styl – vše záleží jen 
na vás).
Výrobky přijímáme do 18. 11. 2011
(info: Vlaďka Drdová  tel: 606 893 292, 

e-mail: v.drdova@volny.cz.
Těšíme se na všechny vánoční rybky, 
které budou plout našemi dušemi a při-
nášet nám klid, mír a pohodu – vše to, 
co v dnešní době nejvíce potřebujeme.
                                                                         

Jarmila Kučerová – farářka CČSH

Pětadvacítka malých tomíků, členů turi-
stického oddílu mládeže Kulíšci , prožila 
pěkných čtrnáct dní v Dědově na zá-
kladně Asociace TOM. Hostil je maleb-
ný východočeský kraj…
U chalupy vyrostla týpí a několik stanů, 
prckové měli připraven bohatý program. 
Den začínal rozcvičkou, nechyběly výle-

ty do Adršpachu, na hrad Skály, do Ko-
čičích skal, slaňování , hry na louce za 
chalupou..
Vedoucí museli být zejména první týden 
ostražití – pršelo a Metuje kus od chalu-
py přeci jen stoupala…Do povodně na-
konec ale zůstalo daleko.
Díky patří zejména vedoucí tábora Ma-
rušce Hedlové, která se svými kolegy 

V sobotu 17. září se koná od 10 do 18 ho-
din 6. ročník Roztockých řemeslnických 
trhů FESTERO. V parku na Tyršově ná-
městí opět přivítáme řemeslníky nejen 
z Roztok a blízkého okolí, ale i hosty 
ze vzdálenějších koutů Čech a Moravy. 
Těšit se můžete na řezbáře, originální 
oděvy, šperky nebo keramiku a mnoho 
dalšího. Pro milovníky dobrot zde bude 
výběr koření či výrobků z medu, pro mi-
lovníky vůní  stánek plný dárků z levan-
dule nebo mýdlárna, ve které si vyberete 
rozmanitá mýdla s oblíbenými bylinka-
mi nebo ovocem. Jistě potěší i nabídka 
prací chráněných dílen až z Opavy.
Při prohlídce si pak můžete pochutnat 
na staročeském trdlu, medovníku, a chy-
bět nebudou ani další dobroty a občer-
stvení. Jste-li milovníky degustací, čeká 
vás široký výběr kvalitní whisky, medo-
vina nebo víno. Který z nápojů je pro vás 
ten nejlepší vám možná pomůže odhalit 
osvědčená věštírna.
Během dne je připraven pestrý program 
pro celou rodinu. Po úspěchu na minu-
lém ročníku se opět představí hudební 

skupiny z Roztok: instrumentální nářez 
Kosa Vostra a nově také osobité reggae v 
podání Happy Aquarium. Uslyšíte i ka-
pelu Peregrin – neboli poutníci po zemi, 
kde vládne Musica, múza všech hudeb-
níků. Po toulkách Evropou vystoupí tito 
zcestovalí trubadůři i na našich trzích. 
Chybět nebudou ani divadla. Pouliční 
divadlo Viktora Braunreitera se svými 
netradičními představeními pro malé i 
velké a Liduščino divadlo s předpremi-

érou nového představení a své nemalé 
umění předvede i žonglér a kejklíř Erik. 
Opět vám zatančí i půvabné tanečnice 
ze skupiny Hortus Gartiae a do dalekého 
Irska vás přenese skupina irských tanců 
Seamróg. Pro děti budou připraveny hry 
a výtvarné dílny, ze kterých si budou 
moci odnést třeba vlastnoručně malova-
ný hrneček nebo misku. 
Další ročník je za dveřmi a my se těšíme 
na vaši návštěvu.

Šárkou, Ondřejem, Petrem a Monikou 
připravila pro děti pestrý program po 
dobu celých 14 dní. 
Příští rok se tomíci z roztockého tu-
ristického oddílu chystají na tábor do 
Opárna u Lovosic, mezitím je ovšem 
čekají výpravy, schůzky a jiné radosti 
oddílového roku.

Tomáš Novotný



21

ŽIVOT V OBCI

Ohlédnutí za létem

Školní rok 2011/12 v Mateřském centru Rožálek

Jazykové kurzy, cvičení i hlídání v Lexiku

Většina dění v Roztoči je soustředěná 
do školního roku, přesto ani o prázdni-
nách nezahálíme.  Na letní období  jsme 
připravili několik výtvarných dílen mo-
zaikování a keramiky.  Dalším lákadlem 
pro ty, kteří zůstali přes léto v Roztokách 
byl prázdninový kroužek pro rodiče s 
dětmi od 1,5 let a jejich sourozence do 
10ti let.  Lektorky Zuzana Smugalová /
taneční kroužek Po špičkách,/ a Lucie 
Nedomová /kroužek Družinka/ se spoji-
ly a vytvořily společně program pro děti 
a jejich rodiče.  Dopolední kroužek se 
konal dva týdny v červenci a jeden týden 
v srpnu.  Formou zážitkové pedagogiky 
propojoval svět dětí, dospělých a fanta-
zie.  Děti a jejich rodiče byli aktivně za-
pojeni do hry, spoluvytvářeli, tancovali, 
zpívali, cvičili, relaxovali… Každý den 
byl laděn na jiné téma.  Vypravování o 
přírodních živlech /země, vzduch, voda, 
oheň/ a závěrem rodinné památeční fo-
tografování.   Díky kroužku se mohli děti 
a rodiče intenzivněji poznat a získat větší 
sebedůvěru. 
A protože tance není nikdy dost, tak děti 
z TK Po špičkách pod vedením Zuzany 
Smugalové spolu na konci léta strávily 
téměř týden na letním soustředění ve 

Zběšičkách v Jižních Čechách. Inten-
zivní práce přinesla nejen zapomenu-
tou kondici, ale i nové tvůrčí nápady. 
Vznikla nová choreografie „Říkání o 
víle“, která měla předpremiéru posled-
ní den letního soustředění na zahradě 

Ústavu sociální péče, který tanečnicím 
laskavě zapůjčil tělocvičnu. Premiéra je 
připravena na festival Tanec v babím létě 
11.září 2011 v Lesním divadle v Řevni-
cích. Ale o tom až příště…

Za sdružení Roztoč Jitka Čechová

MC Rožálek zahájí nový školní rok v 
pondělí 5. září. 
Na naše malé klienty čekají tradiční 
kroužky: Miminka, Batolátka, Sluníčka, 
Výtvarka, Gambalony, Montessori herna 
a další, pro rodiče máme připraveny re-

laxační programy s hlídáním dětí: zum-
bu, pilates, aerobik a angličtinu s rodi-
lým mluvčím.
22. září od 15 do 17 hod. proběhne Bazá-
rek podzimního a zimního oblečení a 2. 
září od 10 do 12 a od 15 do 17 hod. se na 

vás budeme těšit na Dni otevřených dve-
ří. Více informací o naší činnosti a po-
drobný harmonogram kroužků nalezne-
te na našich stránkách www.rozalek.cz.

Prázdniny jsou definitivně za námi. 
Úspěšně skončily vzdělávací tábory i 
přípravné kurzy na školu a 
ZÁPIS na jazykové,  počítačové kurzy, 
cvičení i do školky je v plném proudu. 

Den otevřených dveří
Během dne otevřených dveří v pondělí 
12.9. se můžete podívat do všech prostor 
Lexiku a zacvičit si za poloviční cenu. V 
tento den začíná také kurz tanečních sty-
lů pro děti a mládež a všechny jazykové 
kurzy. I přesto se můžete stále zapsat se 
na všechny aktivity nebo přihlásit vaše 
dítko do školky s rozšířenou angličtinou, 
sportovním a logopedickým kroužkem, 

projektovými týdny a řadou zajímavých 
akcí. 

Doučování češtiny, matematiky a angličtiny
Těšíme se na děti ze ZŠ Roztoky, kte-
ré budou pokračovat nebo k nám nově 
začnou chodit v rámci mimoškolní čás-
ti školního projektu Šance pro všechny 
a budou si u nás v dalším školním roce 
zdokonalovat češtinu, matematiku a an-
gličtinu.

Novinka – strollering  
aneb mateřská v pohybu 
Strollering má různé podoby. Je to spor-
tovní program pro maminky, které mají 

chuť se během procházky s potomkem 
v kočárku protáhnout a dostávat se do 
formy, které si chtějí zacvičit spolu s dí-
tětem v náručí. Je to i cvičení v tělocvič-
ně s dětmi s prvky pilates. Jiné podoby 
nabízí sportovní chůze s kočárkem,  in- 
line brusle u kočárku,  běh s kočárkem, 
dance strollering... a to vše v kombinaci 
s posilováním a protahováním vycháze-
jícím z Pilatesovy metody. 

Mimořádné slevy na jazykové kurzy
Znalost cizích jazyků je v dnešním světě 
klíčem k úspěchu. V našem vzdělávacím 
centru najdete jazykové kurzy pro děti i 
dospělé od angličtiny po finštinu a češti-
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nu pro cizince. Počet účastníků kurzu je 
maximálně osm. 
Jazykové kurzy začínají v týdnu od 12.9., 
ale i po tomto datu do nich můžete 
přistoupit. Rozvrh jazykových kurzů i 
ostatních aktivit v Lexiku se připravu-
je průběžně a tak v něm stále přibývají 
nové. Aktuální informace najdete na 
našem webu nebo vám je můžeme na 
vyžádání průběžně posílat prostřednic-
tvím mailu. Poskytujeme i individuální 
a firemní výuku.
Pro školáky a studenty SŠ a VŠ máme 
širokou nabídku doučování – čeština, 
matematika, fyzika, cizí jazyky. Díky 
našim lektorům obsáhneme výuku od 
základní až po vysokoškolskou, celoroč-

ní přípravu na přijímací zkoušky, včetně 
ekonomie.
Pokud přivedete nového studenta (který 
v Lexiku ještě nestudoval) do jazykové-
ho kurzu, kde bude 5 a více studentů, 
získáte slevu ve výši 10% z vašeho polo-
letního kurzovného.

Počítačové kurzy
Rádi byste komunikovali se svými blíz-
kými přes internet zdarma, ale nevíte 
jak na to? V tom vám může pomoci kurz 
Komunikace na internetu a sociální sítě. 
Internet poskytuje velké množství mož-
ností, které jsou většinou zdarma.
Kurz internetové stránky snadno a 
rychle vám poradí, jak si vytvořit vlast-

ní webové stránky/blog, jak vystavit 
fotky na internetu, sdělit svoje myšlen-
ky, nebo si udělat firemní prezentaci. 

Připravujte program s námi
Tak jako v letech minulých můžete při-
pravovat program s námi. Hledáte na 
našem webu nějaký kurz či seminář a ne 
a ne ho najít? Vymyslete krátkou ano-
taci s přibližným časovým rozsahem a 
náplní a v případě otevření a přihlášení 
alespoň 5 účastníků získáte kurz za po-
loviční cenu. Pište na info@lexik.cz 
Na vaše náměty chystáme opět kurzy re-
dakční práce.
Pište, volejte vaše náměty, přijďte se po-
dívat, těšíme se na vás!

Za kolektiv Lexiku Lenka Červenková
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S Václavkou za žraloky i žirafami
V červenci bylo krásné počasí, které 
umožnilo cákat se na zahradě v bazén-
ku, odpoledne jsme i plavali ve velkém 
bazénu, byli jsme na žalovském hřišti, na 
exkurzi na koních v Holích a každý den 
jsme si vyrobili sluníčko jinou výtvar-
nou technikou.
V pátek 15.7. jsme se vypravili do Moř-
ského světa na Pražské Výstaviště. S 
dětmi jsme se sešli na nádraží a vlakem 
vyrazili na výlet. Zážitkem už bylo roz-
dání dětských jízdenek a jejich označe-
ní procházejícím průvodčím. Ten děti 
pochválil, jak vzorně a v tichosti cestují. 
Z Holešovic zastávky je to na Výstaviště 
už kousek, před otevřením ještě zbyl čas 
na řádnou svačinu. Uvnitř nás překvapi-
lo množství akvárií, překrásné výmalby 
všude po stěnách, originální začlenění 
všech akvárií do prostoru. Kam děti ne-
viděly, dostaly stupínek, z kterého si bez-
vadně vše prohlédly. Bavili nás všechny 
druhy ryb - nosaté, barevné, „nafukova-
cí“, placaté, kulaté, báli jsme se množství 

murén neuvěřitelných barevných varia-
cí, ale nejdéle jsme vydrželi u obrovské 
nádrže se žraloky, kde jsme si počkali i 
na jejich krmení! Obratnost, se kterou 
se vrhali na kusy ryb byla neuvěřitel-
ná! Mrskli sebou, otevřeli tlamu, před 
masem se těsně zastavili a rychle spolk-
li. Člověk se diví, že cestou nezhltnou 
spousty malých zřejmě taky dravých ry-
bek, které se rvaly o zbytky. V patře jsme 
si prohlédli spousty menších akvárií s 
mnoha korály, rybami, dětem se nejvíc 
líbily z pohádky známí klauni očkatí. 
Jsou opravdu na živo nádherní! Bavilo 
nás pozorovat, rejnoky, želvy, mořské 
koníky. Jen cedulky popisující jednotli-
vé druhy byly nějak zastrčené, takže na 
četné dotazy jsme musely hodně lovit ve 
svých znalostech. Uvnitř jsme vydrželi 
2 hodiny a prohlížení akvárií jsme pro-
ložili malováním, 2. svačinou, filmovou 
projekcí a nejvíc děti bavilo „lovení“ žel-
viček na interaktivní síti na podlaze. V 
Roztokách jsme celý výletní den završi-

li obědem v restauraci U krbu, jejímuž 
personálu bych chtěla poděkovat za ce-
loroční dodávání obědů, se kterými jsou 
naši malí strávníci spokojení.
V srpnu jsme také užili bazén procház-
ky a 25.8. ve čtvrtek jsme jeli vlakem 
do ZOO. Prošli jsme pavilony opic a  
malých šelem a nejdéle jsme vydrželi u 
třech ledních medvědů, kteří lízali led 
jako zmrzlinu, skákali do vody a hráli si 
s míčem. Děti nadšeně výskaly s nimi. 
Pozorování jsme proložili svačinkou, 
obědem i nanuky. Odměnou nám byla 
vyjížďka mašinkou po horní ZOO, kde 
jsme zamávali vlkům, šakalům, zebrám, 
velbloudům a jiným kopytníkům. Na zá-
věr jsme obhlédli žirafy, které mají dvě 
mláďata a pospíchali jsme na autobus a 
na vlak.
V pátek jsme děti vezli do kina ve Vel-
kých Přílepech na nově sestavený film 
Medvídek PÚ. Poutavý příběh bavil i nás 
dospělé. Některé děti byly v kině poprvé 
a moc se jim to líbilo, tak jsme si slíbi-
li, že budeme za pohádkou jezdit každý 
měsíc.
Prázdniny ve Václavce jsme pestře vy-
užili a těšíme se na nové děti v novém 
školním roce. Dětem, které nejsou u nás 
hlídané, nabízíme možnost navštěvovat 
odpolední kroužky – více v inzerátu v 
tomto čísle.
Za kolektiv hlídacích tet přeji šťastné vy-
kročení do nového školního roku, hlav-
ně našim letošním klientům, kteří se do-
stali od září do školek státních!

               Mgr. Irena  Čermáková 
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Malé volejbalistky hledají trenéra
Volejbalový oddíl TJ Sokol Roztoky, který 27. srpna zahájil novou sezonu 2011/2012 mužů i žen, hledá trenéra pro 

družstvo žákyň. Trénink je 2x týdně, v úterý a ve středu, věk žákyň od 10 let. Zájemci se mohou hlásit u Marcely Bláho-
vé na e-mailové adrese mb9@centrum.cz nebo tel. 608 880 733.

Prázdniny v roztockém Sokole

Letní akce pro rodiče s dětmi v TJ Sokol Roztoky

U nás v Sokole je živo a pořád se něco 
děje. Jsou využívána venkovní hřiště  
-víceúčelové s umělým povrchem, antu-
ková a největší zájem je o hřiště na plá-
žový volejbal.
Pravidelně je „pondělní prázdninová 
zumba s Lenkou“ na VÚH. O  letním tá-
boře rodičů a dětí budeme informovat v 
dalším článku.
SK kopaná Roztoky, který je nájemcem 
fotbalového hřiště, se vzorně stará o 
travnatou plochu. Byla pro nás čest, že 
se na našem stadionu mohla připravovat 
na ME v kopané reprezentace do 19 let, 
která nakonec v Rumunsku získala stří-
brné medaile.
Příjemné posezení na venkovní zahrád-
ce pod lípami nebo uvnitř v přední části 
sokolovny  nabízí další nájemce, který 
zde provozuje občerstvení pro sportovce 
i příchozí. 
Od  července  t.r. jsme se stali partnery  
Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Mož-
ná, že potěšíme rodiče s dětmi i seniory.  
Žádost o dotaci Venkovní zázemí pro 
volnočasové aktivity dětí i dospělých 
v areálu TJ Sokol (tj. malé dětské hřiš-

tě, lavičky, venkovní stůl na stolní te-
nis, místo pro petangue)  je z Programu 
rozvoje venkova – občanské vybavení a 
služby.  V současné době probíhají kon-
troly na SZIFu. Realizace by měla být na 
jaře 2012. 
Po složitém převzetí býv. ubytovny od 
nájemce pokračujeme v rekonstrukci. 
V letošním roce jsme dobudovali přípoj-
ku tlakové kanalizace a čeká nás výměna 
střechy, která je na pokraji životnosti. 
Z dotačních titulů Středočeského kraje i 
MŠMT ČR jsme nebyli vybráni a tudíž 
nezískali potřebné finanční prostředky.  
Protože jsme si dali za cíl zprovoznit býv. 
ubytovnu, postupně opravujeme vlast-
ními silami i prostředky. Býv. ubytovna  
bude sloužit jako soc. zázemí pro ven-
kovní hřiště, využívána bude víceúčelo-
vá místnost i bude možnost ubytování 
při sportovních  či kulturních akcích. 
V současné době připravujeme podkla-
dy pro investiční záměr Rekonstrukce 
soc. zázemí a šaten v budově sokolovny 
vč.  bezbariérového vstupu  pro žádost o 
dotaci  na občanskou vybavenost. 
Krátkodobým cílem je podpora oddílů, 

které se věnují dětem a mládeži. Udrži-
telnost současného stavu objektu soko-
lovny i venkovního areálu.
Dlouhodobým cílem je rekonstrukce a 
modernizace celého areálu tak, abychom 
mohli nabídnout odpovídající sportovi-
ště a zázemí občanům i zájemcům ze 
ziskového sektoru  pro organizované i 
volnočasové aktivity. 
V září  opět plánujeme Sokolení (hravé 
soutěžení pro celou rodinu), pokud bude 
pěkné počasí, ráda se s vámi uvidím na 
již pravidelné akci Se Sokolem na kole 
(poznáváme Roztoky a okolí). A na zá-
věr roku bude „Uspávání čertíků“, které 
mělo premiéru minulý rok.
(Více informací o akcích se dozvíte na 
našich stránkách a napoví i fotogalerie). 
Spolupracujeme s Městem Roztoky, zá-
kladní školou a dalšími NNO, působící-
mi v Roztokách. 
Rádi přivítáme  sponzory, kteří by chtěli 
přispět k rozvoji naší sportovní činnosti 
a podpořili volnočasové aktivity v našem 
městě. 

Renáta Kolářová
jednatelka TJ Sokol Roztoky

Tábor TJ Sokol Roztoky pro rodiče s dětmi 
I během těchto prázdnin - již po šesté - 
se konaly 2 turnusy letních táborů pro 
rodiče s dětmi v rekreačním zařízení Pa-
řez, na kraji Prachovských skal.
Letos jsme se vypravili do Kačerova. 
První den se děti i rodiče rozdělili do tří 
kačeřích družstev - na Skautíky Bubí-
ky, Dulíky a Kulíky. Vyrobili si vlajky a 
nacvičili svoje bojové pokřiky, kterými 
jsme každý den zahajovali i zakončovali. 
Každé dítko si vyrobilo vlastní bodovník 
- měšec, do kterého po celý týden sbíralo 
body - barevné dolary.
Dopoledne byla denně připravena vý-
tvarná dílna a po ní kačeří cvičení. Děti 
s rodiči si na dílničkách zhotovili vlastní 
lucerničky, které pak každý večer svítily 
před chatkami. Dále Robokačera – sto-
jánek na fotku, šlapací kachnu, vymo-
delovaly si z keramické hlíny dolary a 
vyrobily si i originální pohledy. Rodiče 

měli také svojí večerní výtvarnou dílnu, 
kde se vyráběly z pedigu různé dekorace.
Odpolední programy byly sportovní. 
Hned v pondělí se konal šestiboj - sou-
těž družstev. Hrál se kriket, foukaná s 
peříčky, vyráběly se šlápoty, hledala se 
zvířátka, která bydlí ve vodě aj. V úte-
rý dopoledne jsme se všichni vypravili 
„na poštu“. Cestou nám na hlavu padala 
kachní vajíčka s úkoly, které jsme plnili. 
Odpoledne jsme se prošli pohádkovým 
lesem, kde na konci pohádky čekala na 
děti sladká odměna s hračkou. Středeční 
odpoledne byl volný program, protože 
na večer byla připravena noční bojovka 
(pro dospělé i se strašidly). Ve čtvrtek 
odpoledne byla zahájena Kačeří Olym-
piáda. RampaMcKvák přiletěl s olym-
pijským ohněm. Každý závodník dostal 
startovní číslo, kapitáni družstev složili 
slib, že budou všichni soutěžit fair play a 
šlo se sportovat. Soutěžení pohltilo děti a 

hlavně rodiče, disciplíny jako přenášení 
kachních vajíček, hod kačenou do ryb-
níčků, let s letadlem, přeskakování řeky 
po kamenech nebo sbírání zlata prověři-
lo sehranost dětí s rodiči a celého týmu. 
Dobojováno bylo až těsně před večeří 
a všichni čekali, na vyhlášení olympij-
ských výsledků. Kromě medailí, diplo-
mů a dřevěné káči, dostaly děti dolary 
do svých měšců. V pátek byla Skrblíkova 
pouť. V lese bylo připraveno 9 stanovišť, 
kde děti plnily skrblíkovy úkoly a soutě-
žily o body. Body jim pak p. Čvachtová 
sečetla a vyplatila za ně penízky, se kte-
rými děti utíkaly do krámku slečny Dai-
sy nakupovat….. 
A protože v krámku bylo hodně věcí, 
došlo i na výprodej - každý si mohl vzít 
ještě jednu věc, na kterou mu penízky 
nezbyly….
Po večeři program nekončil. Byl večerní 
nástup s rozdáváním diplomů a dolarů, 
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cvičili a tancovali jsme na hudbu. A ne-
zapomněli jsme na táboráky s opékáním 
buřtů a hadů. 

Hrajeme si s Krtečkem
Letos poprvé jsme připravili v areálu 
TJ Sokol Roztoky dopolední pohybově-
-výtvarný program pro rodiny s dětmi. 
Celý týden nám přálo počasí, tak jsme si 
mohli hrát a soutěžit venku. Každé ráno 
nás přivítala písnička AHÓJ, ke které 
jsme přidávali další písničky!!!!
Po krátkém rozcvičení s hudbou, a se-
známení se s Krtečkovými kamarády, 
jsme si šli namalovat stolní hru, ke které 
jsme si vyrobili i postavičky. V úterý jsme 
si vyrobili zvířátka z dřevěných kolíčků a 
z keramické hlíny, pak jsme šli jako do 
ZOO. Středeční dopoledne jsme zdobili 
metrová brčka a vyráběli stříšky na skle-
ničky a prošli se Pohádkou - Jak Krteček 
ke kalhotkám přišel. Ve čtvrtek jsme ma-
lovali trička a pak nás čekala Olympiáda. 
Skákali jsme jako žáby, házeli jsme klá-
dou, chytali jsme myši aj. Všichni vybo-
jovali diplomy a medaile. V pátek jsme si 
vyrobili kytičky do krtečkovy zahrádky. 
A pak jsme si šli připravit ohniště na ve-
černí táborák. Jaké bylo překvapení dětí, 
když jsme se vrátili k zahrádkám, že jim 
na ní vyrostlo sladké ovoce…
Večer jsme u táboráku, který nám 
hrou na kytaru zpestřila Radka Ku-
bánková, opékali buřty a hady. 
Každý den si děti domů odnášeli krásný 
výrobek, omalovánku s Krtečkem a malý 
dáreček. Fotografie z této akce najdete na 
http://tj-sokol-roztoky.rajce.idnes.cz.

Martina Sasková, cvičitelka a náčelnice
                                                                                                                                             
TJ Sokol Roztoky
Od 19. září začíná nový kroužek pro děti 

5-8 let - dětský aerobik. 
Středa: 16-17h (předškoláci) pro děti od 
5-6 let
Čtvrtek: 16-17h (1.-2. třída) pro děti od 
6-8 let

Radka Kubánková , cvičitelka
informace: rad.ko@centrum.cz

SPORŤÁČEK 
NOVÝ DOPOLEDNÍ SPORTOVNÍ 
KROUŽEK PRO DĚTI OD 3-6 LET
V přísálí a areálu TJ Sokol Roztoky, Tyr-
šovo náměstí 480
Cílem je podpora a motivace k nej-
přirozenější dětské potřebě - pohybu.
Skládá se ze dvou bloků:
sportovní blok - obsahuje cvičení rozví-
jející koordinaci pohybu, správné držení 
těla, jemnou a hrubou motoriku. Děti si 
vyzkouší rytmická cvičení na říkanky 

a písničky, cvičení s hudbou, základy 
atletiky, gymnastiky a míčových her. 
Budeme používat netradiční sportovní 
náčiní, různé balanční plochy, gymbally, 
overbaly aj. 
vzdělávací blok - tématické zaměření 
dle ročních období, aktuálních svátků. 
Povídání o přírodě, poznávání květin, 
stromů a zvířat. Základy angličtiny zá-
bavnou formou. Děti si vyzkouší spous-
tu výtvarných technik, budeme pracovat 
s různými materiály (papír, látky, dřevo, 
plast a kov), které proměníme v krásný 
výrobek.
SPORŤÁČEK bude od pondělí do stře-
dy od 8.30-11.30h. Začne 3. října 2011. 
Protože máme omezený počet míst, je 
nutná rezervace na e-mailu: neposedna.
pastelka@seznam.cz. Více informací o 
kroužku naleznete také na www.nepo-
sedna-pastelka.wz.cz nebo na mobilu 
724 116 947.

Martina Sasková
cvičitelka/lektorka kroužku

SPORŤÁČEK
Sledujte stránky Sokola www.sokol-roz-
toky.wgz.cz, kde pravidelně aktualizuje-
me informace o kroužcích a ostatních 
akcích TJ SOKOL.

ŽIVOT V OBCI
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Školní okénko

Návštěva žáků 2. B z Velkých Přílep v DPS Roztoky

Vážení rodiče, 
měsíc září je tu a to znamená, že i škola 
se Vám opět hlásí se svou pravidelnou 
rubrikou o aktivitách ZŠ. Školní výuka 
má za sebou teprve pár dní, proto bude 
toto okénko zaměřeno spíše obecně.
Letos jsme stejně jako loni otevřeli 4 
první třídy, tak doufáme, že se našim 
novým žáčkům bude u nás líbit, pro-
tože celá škola se neustále dovybavuje 
krásným barevným nábytkem, koberci 
a moderními výukovými pomůckami a 
nabízí dětem mnoho zajímavých zájmo-
vých kroužků (uměleckých, sportovních 
i jazykových) a volitelných předmětů. 
V prosinci bude opět Den otevřených 
dveří a po celý rok i školní soutěže a 
olympiády, noční čtení a spaní ve škole, 
sportovní kurzy, výlety, exkurze, návště-
vy divadélek či výstav a školy v přírodě. 
Také školní družina má novinku pro děti 
– nové herní prvky na školní zahradě. 
O nových, přes prázdniny vytvořených 
menších učebnách pro dělení tříd na ja-
zyky a dalších úpravách v budovách ZŠ 
se dočtete níže v textu od osoby nejpo-
volanější – paní ředitelky.
Letos se již všichni budeme učit podle 
našeho nového Školního vzdělávacího 
programu - „Škola pro všechny“, páté 
třídy letos poprvé. Na škole působí i 
výchovný poradce pro volbu povolání a 
speciální pedagog pro děti s individuál-
ním vzdělávacím plánem. Také nabízí-
me nápravu řeči – logopedii.
Školní knihovna, která je od loňského 
září umístěna v budově školy v přízemí, 
bude opět těm, kteří rádi čtou, poskyto-
vat k zapůjčení knihy různého zaměření 

či možnost použití PC s tiskárnou k vy-
pracování různých referátů a esejí. Kon-
takt na školu, informace o aktuálním 
dění, fotografie z akcí a možnost posí-
lání svých námětů a připomínek najde-
te i letos na našich webových stránkách 
„zsroztoky.cz“. 
Všem našim žákům a hlavně prvňáč-
kům a deváťákům přeji za všechny pe-
dagogy hodně studijních úspěchů. Na 
čtenou příště se těší 

Mgr. Věra Zelenková, redaktorka ŠO

Co se na ZŠ dělo o prázdninách 
Prázdniny skončily, učitelé i žáci se vrá-
tili zpátky do školy, a než vyjde toto číslo 
měsíčníku Odraz, bude školní rok v pl-
ném proudu. Ale momentálně – tedy 25. 
8. - ještě dolaďujeme poslední úpravy ve 
škole, uklízíme kabinety, připravujeme 
veškerou dokumentaci na začátek škol-
ního roku.
V průběhu léta se nám povedlo splnit 
ty nejdůležitější úkoly – vytvořit 2 nové 
učebny v budově v Roztokách, rekon-
struovat toalety v Žalově, udělat další 
opravy a zabezpečit malování a úklid 
všech prostor školních budov. Čeká 
nás ještě rekonstrukce fitness centra a 
oprava kanalizace, tyto práce se budou 
realizovat na podzim. Školní budovy 
jsou připravené na vyučování, nakoupili 
jsme nové vybavení do některých tříd – 
lavice, tabule, skříňky. Školní družina v 
Roztokách dostala nové dětské hřiště s 
prolézačkou a skluzavkami, vedle budo-
vy školy budujeme malé fotbalové hřiště.
Kromě materiálního zabezpečení je ško-
la připravena i personálně – nastoupili 

noví učitelé, asistenti pedagoga, speciál-
ní pedagogové, vychovatelky školní dru-
žiny a školního klubu. 
Ve školním roce 2011/2012 se zase roz-
růstáme- škola bude mít 24 tříd- 17 v 
budově na Školním náměstí, 7 v budově 
školy v Žalově, celkem cca 560 žáků, 48 
pedagogických a 18 nepedagogických 
zaměstnanců. Na prvním stupni máme 
17 tříd, na druhém 7. Letos škola nabízí 
tyto volitelné předměty pro žáky 2. stup-
ně: informatiku, jazyk - španělský, rus-
ký, francouzský, konverzaci v anglickém 
jazyce, sportovní hry. Široká je nabídka 
kroužků – keramika, sportovní hry, po-
hybové hry, florbal, základy gymnastiky, 
němčina pro 1. stupeň, angličtina pro 
žáky 1. a 2. třídy, malířský kroužek pro 
2. stupeň, umělecko-řemeslný kroužek, 
základy francouzštiny, country tan-
ce, muzicírování pro 2. st., příprava na 
střední školu – český jazyk, matematika. 
Rozsáhlou činnost má škola v oblasti 
péče o žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami - jsou to např. nadané děti 
nebo děti s poruchami učení, projekt v 
této oblasti bude pokračovat již druhým 
školním rokem. 
Věříme, že nový školní rok 2011/2012 
nám přinese mnoho kladných výsledků 
a úspěchů ve vzdělávací činnosti, ale i v 
zájmové oblasti na soutěžích a olympi-
ádách. Vedení školy přeje všem žákům 
hodně elánu a touhy po vědomostech, 
učitelům tvořivost a radost z práce, ro-
dičům trpělivost a pochopení. 

Mgr. Alena Gabaľová, ředitelka ZŠ

Začátkem letošního léta,  22. června, 
jsme již podruhé přivítali v Domě s pe-
čovatelskou službou, pí. učitelku Brzico-
vou s dětmi, a s jejich pí. ředitelkou Z. 
Hlouškovou. Bylo to setkání milé, srdeč-
né a vřelé, pro mnohé seniory krásným 
zpestřením dne.
Děti se na návštěvu pečlivě připravily.
K vystoupení o broučkách si vyrobily 
papírově krovky a vtipně ohryzané listy. 
Pro babičky a dědečky nachystaly dárky, 
papírově motýlky se špendlíky na záclo-
ny, papírové krabičky a žáci 2. A nám 
poslali namalované obrázky.
Před odjezdem do Roztok ve škole při-
pravily zeleninovovo-ovocné a sýrové 

jednohubky na pohoštění, doma jim 
upekly pizzové šneky a tyčinky. Od pí. 
učitelky Brzicové jsme dostali i malou 
nástěnku s velikonočními fotkami z 
první návštěvy. Po vystoupení „brouč-
ků“ soutěžili senioři s dětmi. Všichni 
jsme se výborně bavili. My, starší, jsme 
s obdivem sledovali počínání bystrých 
a chytrých dětí, jejich velkou fantazii a 
představivost. Nakonec bylo občerstve-
ní a volný program. Děti se rozběhly po 
celém DPS a byly pozvány do bytů se-
niorů. Byla vidět oboustranná radost a 
potěšení. Budeme se těšit na další hezký 
zážitek s přílepskými dětmi a jejich ná-
vštěvy. Děkujeme všem z Velkých Pří-

lep, dětem, rodičům a pedagogům, kteří 
se na přípravě teto návštěvy účastnili.
Za seniory DPS v Roztokách

Růžena Matasová

ŠKOLY A ŠKOLKY
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Poděkování
Blahopřání pana starosty Jana Jakoba a 
pánů místostarostů k mému osobnímu 
i  pracovnímu jubileu, otištěné v srpno-
vém čísle ODRAZU mne velmi potěšilo 
a skutečně si ho vážím. Moje práce fa-
rářky náboženské obce CČSH v Rozto-
kách i vikářky vikariátu Praha-venkov 
za uplynulá tři desetiletí, často nelehká, 
byla vždy nesena láskou k Bohu, k níž 
neodlučitelně patří služba člověku tam, 
kam mne kněžská povinnost a poslání 
určily. Za těch třicet let se život ve městě 
postatně proměnil. Mnohé jsem prová-

zela na vestě k Pánu, mnohé křtem ví-
tala do křesťanského obecenství, jiným 
spojené ruce - a srdce - obvinula štolou. 
Děti a mládež jsem učila ve sboru v du-
chovní péči i v místní ZŠ, navštěvovala 
a stále navštěvuji nemocné v nemocni-
cích, doma i v domovech pro seniory, 
navštěvovala vězněné apod. Své kněžské 
poslání konám z víry v Ježíše Krista pro 
všechny občany našeho města a okolí 
bez rozdílu vyznání. Musím dodat, že 
bez spolupráce sester a bratří z naše-
ho společenství a dobrých lidí v našem 

městě by moje práce byla daleko těžší a 
možná marnější.
Náboženská obec Církve československé 
husitské v Roztokách i město Roztoky 
mě i celé mé rodině přirostly k srdci.
Přeji našemu městu a jeho představite-
lům zdar v práci pro občany města a jako 
místní farářka každou neděli vyprošuji 
městu a jeho správě Boží požehnání.

V úctě
ThMgr. Jarmila Kučerová

 farářka a vikářka

Vážení spoluobčané,
bohužel Vám musím oznámit smutnou událost. Na začátku srpna ve věku 
nedožitých 68 let náhle zemřel člen Rady města Roztoky, předseda Finanční-
ho výboru Zastupitelstva města Roztoky a bývalý náměstek ministra financí
pan Bohdan Hejduk. Jeho moudrost, životní zkušenosti, rozvážnost,
nonšalantnost i smysl pro humor nám budou velmi chybět. Čest jeho památce. 

                                                  Jan Jakob
                                                            starosta města Roztoky 
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Babysitting v Roztokách. Spolehlivá a zodpovědná studentka 
z Roztok pohlídá vaše děti. V případě potřeby je možné hlí-
dání spojit s doučováním. Kontakt: www.babysittingroztoky.cz

„Budete stavět nebo rekonstruovat RD, byt?  Zajistím ÚR, sta-
vební povolení, ohlášení.
Tel.: 602 126 693“

Hledám učitele hry na kytaru pro mou osmiletou dceru, je za-
čátečník. Jednalo by se o výuku 1x týdně od září. Prosím volej-
te tel.: 602 799 266.

Hledáme cvičitelku/cvičitele power jogy a zumby. Volejte na
tel.: 733 643 643

Hledáme logopedku. Volejte tel.: 733 643 643

Hledáme paní na uklízení rodinného domu v Roztokách. Nut-
né zkušenosti a pečlivost. Úklid 1x týdně (cca 6 hodin), příle-
žitostně mytí oken, žehlení. Cena dle domluvy. Nástup ihned. 
Tel.: 777 781 768, volejte denně mezi 18 a 19 hodinou.

Hledám pečlivou a spolehlivou ženu na odpolední dopravu 
sedmiletého chlapce na kroužky v Praze a večerní hlídání. 
Auto či ŘP nutný. Po – pá  15 (17) – 20 hod, celoročně. 
Tel.: 603 888 068.

Hledám pečlivého a svědomitého pána  na péči o zahradu – 
sekání trávy, údržba zeleně, čištění bazénu – na cca 6 - 8 hod. 
týdně. Tel.: 603 888 068

Koupím pneu na Škoda 1203. Tel.: 606 269 117

Koupím sadu stříbrných příborů pro šest, nebo dvanáct osob.
Tel.: 602 878 084.        

Odpolední doučování / výuka anglického jazyka pro žáky zá-
kladních škol - od 2. třídy. 
Tel.: 604 914 799 

Prodám automobil Ford Escort Combi z roku 1999. Cena k 
jednání 28.000,-- Kč. Více na webu www.koupit.webnode.cz.

Prodám dvoumístný gauč, fotoaparát a další užitečné věci z 
naší domácnosti. Více na webu www.koupit.webnode.cz.

Prodám novou péřovou deku a nové polštáře.Tel.: 233 910 033   

Prodám byt 2+1 v Roztokách, v os. vlastnictví  (5 min. od cen-
tra) o výměře 64 m2 + lodžie + sklep 8 m2. Byt je v původním 
stavu, v zrekonstruovaném cihlovém domě, ve zvýšeném pří-
zemí. Cena 2 700 000 Kč, při rychlém jednání dohoda.
Tel.: 604 912 242 

Prodám byt 3+kk v Roztokách u Prahy, Tyršovo náměstí, ve 
2. patře nad Albertem. Rohový, slunný, s komorou, výhled na 
náměstí a do parku, 73m2 + balkon. K bytu náleží garážové stá-
ní v suterénu a sklep. Novostavba z r. 2006. Výtah a venkovní 

rolety. Uvítám též výměnu za dům (+ doplatek) v Roztokách čí 
okolí. Tel.: 732 500 411, přímý majitel.

Prodám 1+kk v Roztokách na náměstí. Tel.: 604 762 498

Prodám dětskou autosedačku Romer Lord pro dítě 9 – 18 kg. 
Koupená v roce 2007, ale zachovalá,  po 1 dítěti (dlouho ležela) 
PC 4390 Kč, prodám za 1000 Kč. Mám účet i manuál. Dále 
prodám zimní oblečení po silnější holčičce: kombinéza Tchibo 
98-104, kombinéza CA 110-116 (obojí s kapucou, kalhoty a 
bunda zvlášť, ale lze spojit), sofshell bunda červená podzim-
-jaro 110-116, kalhoty Next futrované podzim vel. 116 . Vše po 
1 dítěti, výborný stav. Cena za celý balík 1000 Kč.
Tel.: 605 717 378

Prodám dům s přilehlými stavbami před rekonstrukcí s vel-
kým pozemkem 1335 m2 v Roztokách - Žalově, ulice U zastáv-
ky. Cena 4 900 000 Kč. Telefon.: 736 674 553

Prodám dvě dětská kola Amulet tomcat (6-9let-vel.20“)+ hel-
my zdarma. Hliníkový rám modré barvy, velmi dobrý stav. PC 
5500 Kč, nyní 3000 Kč.  Možno i jednotlivě.
Tel.: 602 968 411

Prodám hluboký kočárek, barva světle a tmavě zelená, po jed-
nom dítěti ve velmi dobrém stavu s veškerým příslušenstvím. 
Cena 4500 Kč. Dále prodám kolo (odrážedlo) ve výborném 
stavu (téměř neježděné), cena 1000 Kč a jídelní židličku za 
200 korun. 
Tel.: 605 590 109

Prodám ideální 2/3 vily ze 40. let v Roztokách u Prahy. Jedná 
se o dva byty 3+1, balkon v 1. patře a 1+1 v podkroví, možno 
zvětšit do půdních prostor. Podsklepeno, Máchova ulice, za-
hrada, parkovací místo na zahradě. Tel.: 776 340 421 

Prodám jídelní stůl dřevo barva wenge (černohnědá) rozklá-
dací 180 – 220 cm, šířka 1 m, a k němu 6 židlí dřevo wenge + 
čalounění krémové. Stáří 2 roky, nehodí se mi k interiéru. PC 
asi 14000 Kč prodám jako celek za 4000 Kč. Mohu poslat foto 
e-mailem, pište na: zuza.sucha@gmail.com

Prodám kompresor Orlík KK2 obsah nádrže 70 l, tlak 6 atm, 
15m hadice, pistole. 4x pneu letní 165 SR 13 na diskách Š 120 
levně. Stavební míchačku na jedno kolečko za 1200 Kč, pří-
věsný vozík za osobní auto velká kola za 2500 Kč, ruční kárku 
drátěný výplet za 600 Kč. Tel.: 606 293 251

Prodám kolo Proflex 656, převody Shimano, pneu 26 x 1,9 za 
2500 Kč. Vitráže okna stáří 100 let - levně. Zakládací lišty na 
zateplení 5 cm, různé použité nářadí, el. mater. topení – levně 
likvidace. Tel.: 606 269 117

Prodám málo používaný rotoped „Marlado“ za 500 Kč. 
Tel.: 728 897 234

Prodám pianino Petrof, koupené r. 1988, tmavý ořech, zacho-
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valé, byl používán pouze minimálně hudebním skladatelem. 
Cena 24000,- Kč. Tel.: 734 360 001, možno volat denně mezi 
10 - 20 hod.

Prodám použitou, plně funkční vodov. Baterii umyvadlovou /
dřezovou, v pákovém moderním provedení zn. TITANIA, šíře 
100 mm, nerez za 100,- Kč a vodovodní kohoutek pro jednu 
vodu za 50,- Kč ve velmi dobrém stavu. 
Tel.: 723 909 806, 607 547 200 

Prodám pneu Felicia na diskách 4x. Radiátory lit. Kalor nové, 
málo použité, dlažbu, obklady, zbytky malé množství levně. 
P.B. bomba 2 kg. PE-káčko drát jednožilový i dvoužilový na 
cívkách. Kanystr 20 l  šroubovací uzávěr veterán.
Tel.: 606 269 117

Prodám 4ks zimní pneu, po jedné sezóně, R 14 BF GOOD-
RICH 185/60, cena celkem 3.000,-Kč, 9 ks fošen, délka 4 m, 
po 100 Kč/ks. 2 ks plech trapézový LINDAB, tmavě červený 
po 50 Kč/ks. 
Tel.: 603 517 168

Prodám rodinný dům 4+1 v  Úholičkách.  Plocha pozemku 
651 m2 / veškeré IS.
Dům je podsklepen. Cena 3,9 mil. Tel.: 603 108 227.

Prodám rodinný dům 4+1 v Roztokách, parcela 921m2, obytná 
plocha domu 160m2, 2x koupelna a WC, vytápění elektrické 
i plynové, částečně podsklepený. Na pozemku je dílna 70m2 
(možno jako garáž), vše po celkové rekonstrukci, kolaudace
v roce 2011. 
Tel.: 608 026 162 

Prodám sportovní kočárek Teutonia Spirit S3 s ruční brzdou 
a hlubokou korbou Teutonia Fashion (0-12měs.). Po jednom 
dítěti, rok výroby 2009. Podvozek má přední otočné kolo o 360 
stupňů s aretací a odpružením, obě korby jsou otočné v obou 
směrech. Součástí je nánožník a pláštěnky. Sportovní korba 
je vybavená větrací síťkou a průhledovým okénkem. Lehký, 
krásně tvarovaný hlinikový podvozek s moderním vzhledem. 
Velký přepravní koš. Původní cena  18100 Kč (doklad). Ke ko-
čárku  přidám přebalovací tašku. Cena 9900 Kč. 
Tel.: 607 772 334

Prodám řadovou garáž nad Čakovem cena dohodou. 
Tel.: 607 666 301, 721 846 112

Prodám zděnou chatu u Kamýku, 21,5 m2 + 6 m2 obytná ve-
randa, oddělená kuchyňka a spací prostor. Studna, elektřina, 
100 m k řece, nezátopové pásmo, nová střešní krytina a omít-
ka. Menší hezká zahrada, rybaření, houby, borůvky.
Tel.: 721 172 211 večer

Pronajmu byt 2+kk 50 m2 + terasa 37 m2 v 1. patře rodinného 
domku v Roztokách. Klidná a tichá lokalita, zahrada, kousek 
do přírody, 20 minut busem na Dejvickou, Tesco 250 m. Ku-
chyň a koupelna vybaveny, byt částečně vybaven nábytkem 
- lze využít nebo použít vlastní. Internet. Garáž po dohodě. 

Volné ihned. 9000 Kč  včetně poplatků v případě 1 osoby 
(max 2 osoby - mírně vyšší cena). Tel.: 723 922 390.

Pronajmu garáž v rodinném domku v Roztokách u Prahy. 
Možno využít i jako skladové prostory. Cena 1500 Kč.  Infor-
mace na tel.: 723 937 418

Pronajmu garážové stání na Tyršově náměstí. Cena 1990 Kč/
měsíc. 
Kontakt: garaz.roztoky@email.cz

Pronajmu  hned pokojík v rodinném domku se samostatným 
vchodem za dobrou cenu. WC i sprchový kout zvlášť. 
Tel.: 723 666 668.

Přenechám za úplatu skleník v dobrém stavu i s nářadím v za-
hrádkářské osadě Třebízského. Možno zavolat od 18:00-20:00 
hodin na tel.: 722 771 011  

Spolehlivá studentka gymnázia bydlící v Roztokách nabízí do-
učování a komplexní přípravu do školy pro dítě cca. 1.-5. třída. 
Kontakt: Petra.nv.13@seznam.cz nebo 603 918 492

Včelí med (květový, lesní i pastovaný) přímo od včelaře obdr-
žíte na adrese: Vidimova 607 Roztoky, vhodné předem zavolat 
na tel.: 220 911 665, možno i večer

Prodám pianino Petrof, koupené r. 1988, tmavý ořech, zacho-
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