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ÚVODEM

Tak a je po volbách…

Skončily krajské volby, které ovšem žádná překvapení nepřinesly – přinej-

menším taková, o  nichž by komentátoři a  analytici neměli předem ani 

ponětí. 

Zvítězila opět ČSSD s 21,79 % hlasů (oproti 35,16 % v r. 2008), aniž by její 

vítězství ohrozil kolosální skandál spojený se zatčením nepřehlédnutelné-

ho hejtmana Ratha. Na druhé místo se vyhoupli se ziskem 20,57 % hlasů 

komunisté (v r. 2008 13, 75 %) a na místo třetí poklesla kdysi dominantní 

ODS s 18, 32 % (v r. 2008 32, 81 %!).

Z  roztockých kandidátů, které jsme vám představili v  č. 9, uspěl toliko 

Martin Krajdl (KSČM) a stal se tak v historii Roztok prvním členem kraj-

ského zastupitelstva…

Volby tedy skončily, na čtyři roky je v krajích jasno, a  já jen mohu jaksi 

mimoděk citovat verš geniálního francouzského básníka Tristana  Corbiéra:

,,…lépe nesčítat“.

Ladislav Kantor

Co přináší ODRAZ č. 11?

Hned v úvodu se dočtete, že se nečekaně nesešlo zastupitelstvo města, což 

je jev sice ojedinělý, nicméně by si občané vysvětlení onoho jevu zasloužili, 

i když chápu, že je to mnohým jedno.

Snad to zavinily chřipky, možná krucinální program jednání – čert ví. Jeli-

kož jsem tam ze zdravotních důvodů také nebyl, vím jen, že proběhla 

pouze krátká a neoficiální diskuze s občany o chystaném záměru prodat 

část městského bytového fondu, což je vždy sakra citlivá věc. (Zastupitelé 

se jí ale vyhnout nemohou a musí se sejít znovu – tentokrát ,,na čisto“.) 

Potěší jistě zpráva o probíhající rekonstrukci úřadu, naopak budete zřejmě 

kroutit hlavou nad počínáním výboru Sokola. Dvě strany jsme věnovali 

krajským volbám, z jejichž výsledků jistě budete schopni odhadnout bu-

doucí přízeň investic do Roztok, ale nechme se překvapit.

Listopad vždy přináší počasí nestálé a nevlídné, s rekordně plnými ordina-

cemi psychiatrů. A  tak pokud máte obvyklou depresi, zajděte si třeba 

na náměstí a spravte si náladu alespoň návštěvou farmářských trhů, vzpo-

mínky na  17. listopad s  vystoupením legendárního písničkáře Jaroslava 

Hutky či rozsvěcení vánočního stromu. Přeju všem čtenářům hezké počte-

ní v čase spíše připomínajícím jakýsi nečas… 

Ladislav Kantor
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Jedním z témat, které nejvíce trápí spous-

tu obyvatel Roztok, jsou školky, jejich ka-

pacita, ale i fungování. Mateřskými škola-

mi se intenzivně zabýváme již téměř dva 

roky, tedy po celou dobu, kdy jsme se cho-

pili vedení v  našem městě. Už tomu bude 

rok od  chvíle, kdy jsme otevřeli novou 

budovu školky pro 50 dětí v  Havlíčkově 

ulici. Již tehdy mnozí tvrdili, že zde školku 

postavit nepůjde, a dělali vše pro to, aby ani 

postavena nebyla. Nicméně modulová škol-

ka stojí a děti z ní mají radost. I přes toto 

významné navýšení kapacity našich ško-

lek je situace nedostatečná. Proto se touto 

problematikou nadále zabýváme a  nyní 

vás můžu seznámit s  některými výsledky 

naší práce.

Celkem jsme zvažovali více než deset nej-

různějších variant, jak počet míst ve  škol-

kách navýšit. Jsem rád za snahu představite-

lů roztockého sokola, kteří nabídli prostor 

k pronájmu v sokolovně (bývalá hospoda). 

Po všech analýzách a propočtech se ovšem 

ukázalo, že by tato varianta, která by přines-

la navýšení kapacity o  25 dětí, byla pro 

město velmi finančně náročná. Město by 

muselo do  rekonstrukce těchto prostor in-

vestovat minimálně dva a  půl milionu Kč 

a navíc samozřejmě platit nájem. Ačkoliv se 

jedná o  velmi vhodnou lokalitu, tyto fi-

nanční nároky jsme vyhodnotili jako pro 

město nehospodárné vzhledem k  ostatním 

variantám či postavení nové budovy, kterou 

by vlastnilo samo město. To byl důvod, proč 

jsme tuto variantu museli zamítnout. Další 

variantou bylo znovuzřízení školky v měst-

ské budově v Masarykově ulici čp. 526, kde 

by se vešlo 50 dětí. Tuto variantu jsme ov-

šem zamítli z důvodu využívání těchto pro-

stor pro zdravotnická zařízení.

Jak ale navrhujeme situaci řešit? Preferuje-

me variantu umístění mateřské škole 

v pronájmu v prostorách na Lidické ulici 

čp. 2240, kde byl dříve Lexik. Zde se nově 

vejde 25 dětí. Tento prostor má výhodu 

v tom, že zde bylo podobné zařízení, a pro-

to nebudou stavební úpravy nákladné. Vě-

řím, že se nám tuto novou školku podaří 

otevřít v  příštích měsících. Další varian-

tou, která se v tuto chvíli jeví jako schůdná 

je umístění školky ve vile v Riegrově ulici 

čp. 98. Zde by se vešlo dokonce 50 dětí. 

O  této možnosti budeme v  příštích týd-

nech intenzivně jednat s majiteli vily. Další 

možnosti jsou zpravidla vázáné na některé 

developerské projekty. To ovšem s  sebou 

většinou nese zvýšené nároky na veškerou 

občanskou vybavenost při přistěhování 

nových obyvatel. I proto s těmito varianta-

mi v  současné době nepočítáme. Poslední 

možností, která do budoucna zůstává ote-

vřená, je další vybudování nové školky 

ve vlastnictví města.

Se školkami je ale spojeno i mnoho dalších, 

řekněme, funkčních problémů. I  ty hodlá-

me řešit. Na  příští jednání rady města 

(a  patrně i  zasedání zastupitelstva města) 

budu předkládat materiál, který si vezme 

za cíl vyřešit problémy, které trápí spoustu 

rodičů. Budu prosazovat takové systémové 

řešení, které povede k tomu, aby rodiče po-

dávali jen jednu přihlášku namísto dneš-

ních tří přihlášek do  každé ze školek, aby 

byl mnohem lépe zajištěn a synchronizován 

prázdninový provoz ve všech budovách na-

šich školek a aby byla zcela jednotná pravi-

dla pro přijímání dětí, ale zároveň abychom 

mohli pomoci i  sociálně slabým a zejména 

matkám samoživitelkám, které jsou v tíživé 

situaci. Věřím, že vás v některém z příštích 

vydání Odrazu budu moci detailně infor-

movat i o těchto, snad v této době schvále-

ných, systémových opatřeních.

S přáním barevných podzimních dnů

Jan Jakob, 

starosta města Roztoky

Rada města se sešla nad úctyhodnou porcí 

materiálů 10. 10. 2012.

„Grilování“ vedoucího 

strážníka MP

V úvodu byl přijat vedoucí strážník P. Vevera 

k projednání zlepšení a zefektivnění fungová-

ní Městské policie. Provoz MP nás stojí ročně 

více než 4 mil. Kč. Proto, ale nejen kvůli tomu, 

nás pochopitelně musí zajímat, jak funguje, 

zda skutečně naplňuje své poslání. Dialog 

s  vedoucím strážníkem se vedl v  poměrně 

kritickém duchu. Radní požadovali zejména 

zlepšení pochůzkové činnosti, neboť strážník 

na pěší pochůzce vnímá některé jevy intenziv-

něji, než z okénka služebního vozu. Souhlasné 

stanovisko bylo i k rozšíření (v rozumné míře) 

kamerového systému ve městě, i když ani toto 

technické zařízení nám nezajistí bezpečnost, 

resp. nezabrání trestné činnosti. Na  straně 

druhé vysvětlil vedoucí strážník radním poza-

dí provozních problémů fungování MP, a  to 

zejména při dlouhodobě neúplném personál-

ním stavu. Roztoky mají v současnosti 9 stráž-

níků, z  nichž však v  posledních dvou letech 

byl vždy nejméně jeden v dlouhodobé pracov-

ní neschopnosti. Pro zajištění nepřetržitého 

provozu je zapotřebí nejméně 8 strážníků, 

ovšem i oni čerpají zákonnou dovolenou. RM 

se bude otázkou početního stavu strážníků 

dále zabývat.

Pravidla prodeje obecních 

bytů

Klíčovým bodem jednání pak byla pravidla 

prodeje bytů ve  vlastnictví města. Hlavním 

důvodem prodeje určených bytů v Masaryko-

vě a  Braunerově ulici je získání finančních 

prostředků na dostavbu základní školy. Sou-

časně však není možné nevidět možné dopa-

dy na současné nájemníky.

Vedení města tento materiál připravovalo 

půl roku, neboť jde o  velmi citlivou záleži-

tost. Nyní bylo tedy dosaženo rámcové do-

hody nad pravidly, která budou předložena 

ke schválení zastupitelstvu.

Nejprve RM revokovala své původní usnese-

ní a  snížila počet privatizovaných bytů z 20 

na 17, tzn., že vyčlenila ze seznamu tři byty 

pro učitele, které mají statut služebního bytu. 

Dále se dohodla na tom, že prodej bude pro-

bíhat v  několika krocích, při nichž budou 

současní nájemníci zvýhodněni slevou 

o 20% oproti tržnímu odhadu. Bude možné 

koupit byt i na splátky. Podrobnější informa-

ci o pravidlech prodeje zveřejníme po schvá-

lení zastupitelstvem.

Pro občany Roztok bude jistě zajímavá zprá-

va, že RM navrhne ZM navýšení ještě letoš-

ního rozpočtu na rekonstrukci chodníků. 
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INFORMACE Z RADNICE

Důležitý krok k navýšení 

kapacity MŠ

Dalším důležitým bodem jednání, který zají-

má většinu obyvatel našeho města, je cesta 

k navýšení kapacity mateřských škol v Rozto-

kách. Bylo by samozřejmě ideální postavit 

zbrusu novou obecní mateřskou školku s ka-

pacitou 100 dětí, a  tak optimálně tento pro-

blém vyřešit. Tato možnost však naráží nejen 

na vlastnictví vhodného pozemku, ale zejmé-

na na finanční možnosti města, které teď stojí 

před dostavbou základní školy, což bude in-

vestice desetiletí. Místostarosta St. Boloňský 

předložil radním analýzu problému s 12 alter-

nativními možnostmi. Postupně byly tyto 

možnosti zúženy na  4 základní možnosti, 

z  nichž nakonec vyšla jako nejvýhodnější 

forma pronájmu prostor na Lidické ulici, kde 

dříve sídlil LEXIK, a  které jsou okamžitě 

k dispozici. I zde bude nutné vyřešit ještě ně-

jaké technické problémy, ale zdá se, že by 

mohlo jít o relativně rychlé a efektivní řešení 

– ovšem pouze pro 1 třídu s 25 dětmi. RM se 

tedy bude zabývat i dalšími třemi možnostmi. 

Výše nájemného v bytech DPS

Rada pak schválila výši nájemného pro byty 

v  domě s  pečovatelskou službou. Pro letošní 

rok je to 30,46 Kč/m2, od ledna příštího roku to 

bude 45,- Kč/m2. Příslušný odbor přitom 

ve spolupráci s RealSpromem zpracoval analý-

zu skutečných nákladů na  jednoho obyvatele 

DPS. Z té vyplynulo, že uznatelné náklady ná-

jemného v  DPS vycházejí na  cca 65,- Kč/m2. 

Rozdíl dotuje město ze svého rozpočtu a  ze 

státního příspěvku, jde totiž o byty tzv. zvláštní-

ho určení s výrazným sociálním významem.

Od lednového čísla zaplatíme 

za řádkovou inzerci

Drobnou změnu pro inzerenty ODRAZU 

přineslo usnesení RM o zpoplatnění řádkové 

inzerce od lednového čísla. V současné době 

je řádková inzerce hojně využívána i ke ko-

merční inzerci, což se míjí s původním úče-

lem. Ze zpoplatnění budou vyjmuty inzeráty 

darovací. Pro stálé inzerenty plošné komerč-

ní inzerce byla naopak odsouhlasena množ-

stevní sleva 10% při opakované inzerci nej-

méně v šesti číslech časopisu.

Novela směrnice pro zadávání 

veřej. zakázek míří do ZM

RM se zabývala novelou Vnitřní směrnice 

pro zadávání veřejných zakázek malého roz-

sahu a schválila návrh, který bude předložen 

zastupitelstvu.

Schválila také výsledky výběrových řízení 

na hydrogeologický průzkum nového hřbito-

va, tísňového volání pro seniory z DPS a vy-

bavení informačního centra Městského úřa-

du; a  také pronájmy (a  záměry pronájmů) 

malých obecních pozemků. 

Pronájem obecních bytů 
v Nádražní ulici

RM také znovu vyhlašuje pronájem dvou 

obecních bytů v Nádražní ulici. Byt č. 5 v čp. 

21 s nájemným nejméně 2 318,- Kč měsíčně 

+ poplatky, byt č. 3 v čp. 22 s nájemným nej-

méně 4 300,- Kč měsíčně + poplatky.

S  touto problematikou souvisí i  schválení 

zadávacích podmínek výběrového řízení 

na  výběr správce bytového a  nebytového 

fondu města (dosud zajišťuje RealSprom).

RM také uložila Technickým službám, aby 

provedly opravu chodníku v  Jungmannově 

ulici, a to při minimálních nákladech s pou-

žitím starých dlaždic.

Závěrem pak RM projednala obsah zápisů 

z  komisí životního prostředí a  sociální 

a zdravotní. 

Stanislav Boloňský, 

místostarosta

bylo svoláno na středu 24. října, a to netra-

dičně do městské knihovny, neboť přízemí 

městského úřadu je v rekonstrukci.

Do plánů však zasáhla "vyšší moc" ve  for-

mě virového onemocnění pana starosty 

Jakoba a místostarosty Boloňského, omlu-

vilo se i několik dalších členů ZM (lázeň-

ské či zahraniční pobyty). Předsedající 

schůze, místostarosta R. Šefr, tak musel 

v souladu se zákonem o obcích a jednacím 

řádem ZM při pouhých 10 přítomných za-

stupitelích prohlásit schůzi za  neusnáše-

níschopnou. Nové jednání bude starostou 

svoláno do 15 dnů. 

Na programu byly ohlášeny některé velmi 

důležité body, včetně privatizace sedmnác-

ti obecních bytů. Díky tomu na  jednání 

přišla i  početnější skupina občanů. Proto 

se místostarosta Šefr rozhodl využít tohoto 

setkání alespoň k  neformální diskusi 

na toto téma. Několik zastupitelů a zástup-

ců veřejnosti se k  tomuto bodu vyjádřilo 

s  tím, že místostarosta Šefr přislíbil tyto 

poznatky dále projednat a  zapracovat 

do  materiálu do  dalšího zastupitelstva 

a také osobně informovat obyvatele uvede-

ných bytů o  dalším průběhu veřejného 

projednávání. 

René Šefr a Stanislav Boloňský

Říjnové zastupitelstvo se pokusilo sejít dne 

24. 10. 2012. Program nebyl rozsáhlý a nej-

kontroverznějším bodem mělo být projed-

nání pravidel postupu při prodeji bytových 

jednotek ve vlastnictví města. To také způ-

sobilo, že v 18:00 sedělo v sále víc účastníků 

z řad veřejnosti než zastupitelů. Bylo by jich 

více i v případě, že by se zastupitelé zúčast-

nili všichni. Těch ale přišlo jen deset. Téměř 

všichni opoziční, z  vládnoucí koalice byl 

přítomen jen místostarosta Šefr. V  18:17 

předsedající, jediný přítomný člen vedení 

města a rady, jednání zastupitelstva, v sou-

ladu s  jednacím řádem, ukončil. A navrhl 

přítomným, aby se jednání změnilo v nefor-

mální diskusi s  přítomnými občany. Po 

všeobecném souhlase s touto transformací, 

téměř všichni opoziční zastupitelé sdělili 

přítomné veřejnosti, že a proč jsou proti 

prodeji městských bytů. Někteří z nich také 

ocenili osobní statečnost přítomného mís-

tostarosty za to, že se na jednání dostavil. 

Místo přijetí této chvály místostarosta Šefr 

zdůraznil, že starosta se omluvil pro nemoc. 

Důvody nepřítomnosti dalších koaličních 

zastupitelů se přítomní nedověděli. Pak se 

ke slovu dostali i nájemníci městských bytů. 

Také jim se předložený návrh nelíbil. Mimo 

jiné upozornili i na skutečnost, že vzhledem 

ke stavu bytů není, dle jejich názoru, odhad 

hodnoty bytů navržených k  prodeji příliš 

reálný.

Vít Calta,

 jediný přítomný člen redakční rady

Říjnové zastupitelstvo



Taky jste s časem na štíru, abyste věci vyřídi-

li v  pondělí a  ve  středu, kdy jsou tak zvané 

úřední dny? Nebo jste zaměstnaní tak, že 

zrovna pondělí a  středu nemůžete opustit 

svou práci? Nebo se jen stane, že ve čtvrtek se 

dozvíte a  v  pondělí je pozdě!? A  jak by se 

vám líbilo, kdyby náš roztocký Městský úřad 

byl každý všední den otevřený??

Byl to můj sen, přijít na úřad v každý všední 

den a nalézt dveře otevřené! Ne proto, že je 

zapomněl někdo zamknout, ale proto, že 

jsou otevřené pro nás pro všechny. To by 

bylo! Mít možnost být informován každý 

všední den přímo na úřadě, získat kontakty 

na referenty (jsou i na netu :O), moci si ob-

jednat jednání s úředníkem či vedením, oka-

mžitě vyřešit svoji žádost či stížnost nebo jen 

tak si přijít pro informaci. Tak, tak to na vět-

šině úřadů určitě nefunguje. Na našem roz-

tockém by to fungovat mělo a to s výraznou 

stavební a kulturní změnou prostředí.

Možná jste v posledních týdnech navštívili naši 

radnici a  všimli si, že se to tam hemží mezi 

našimi úředníky také zaprášenými řemeslníky. 

To jsou ti, co se pustili do přestavby celé spodní 

části úřadu a  to tak, že bezbariérové. Změna 

ovšem nebude spočívat pouze v bezbariérovos-

ti, ale po přestavbě zde hned vpravo za vcho-

dem najdete v jedné místnosti kromě všeobec-

ných informací též podatelnu, Czechpoint, 

pokladnu a  nalezli jsme prostor i  pro malou 

jednací místnost. Dále v chodbě přibyde toale-

ta pro veřejnost, která bude řešena i pro handi-

capované spoluobčany. Tím zmizí i dva nepo-

hodlné schody mezi přední a zadní částí úřadu. 

Součástí přestavby budou i  zrekonstruované 

prostory pro Finanční odbor a nové toalety pro 

zaměstnance úřadu. V prostoru staré prádelny 

(skladu) a průchodu na dvůr se nám též poda-

řilo zachovat a  zrestaurovat části přístřešku 

a  některé původní stavební prvky, kde jsme 

vytvořili novou odpočinkovou zónu. Chodbou 

se dostanete k zadnímu vchodu s novým pří-

stupovým bezbariérovým chodníkem, který 

bude sloužit též jako vstup do  zasedací míst-

nosti pro využívání těchto prostor i mimo pra-

covní dobu úřadu.

Celá přestavba je koncipovaná tak a  právě 

proto, aby náš úřad byl blíž vám všem, a  to 

nejen v  ty zavedené pondělky a  středy, ale 

i v úterky, čtvrtky a pátky. Počítáte dobře, pět 

dní v  týdnu budou naši pracovníci v  nově 

přestavěném přízemí, které se změní v infor-

mační kancelář, připraveni vám odpovědět 

na  všechny otázky a  pomoci vám společně 

s  vašimi městskými i  osobními záležitostmi. 

Doufám, že vás nové prostory a možnosti vy-

užití příjemně potěší, že budete rádi využívat 

informační kancelář, která vám bude v každý 

všední den k dispozici.

Prosím jen o strpení a o trochu shovívavosti 

v tomto čase přestavby (pro komunisty „pere-

strojka“), kde je mírný zmatek při stěhování 

odborů ze strany na stranu, tak jak v proslu-

lém filmu „Kulový blesk“, a já vám slibuji, že 

na Vánoce 2012 dostanete pod stromeček dá-

rek, z  kterého budeme mít radost všichni – 

a  hlavně: budeme z  něj mít všichni užitek 

do budoucna. Pohlídejte si prosím, v příštím 

čísle Odrazu informaci o termínu dne otevře-

ných dveří, kdy vám všem rádi představíme 

zrekonstruované prostory naší radnice.

Rene Šefr, místostarosta

Nabízíme vám výběr z  knih, které byly za-

koupeny do městské knihovny v Roztokách 

v měsíci září 2012.

Beletrie

Hůlová P. Čechy, země zaslíbená 

(příběh dívky z  Ukrajiny, která hledá v  Če-

chách lepší život )

James E.L. Padesát odstínů šedi 

(milostný román s erotickým nábojem)

Urbaníková E. Suši v duši 

(příběh dívky, kterou pracovní příležitost 

zlákala k cestě do Japonska)

Sharad C. Imámova dcera 

(dramatický osud muslimské dívky, která 

unikla nebezpečí, které jí hrozilo ve  vlastní 

rodině, se odehrává v Londýně)

Urban M. Praga piccola 

(osudy rodiny spjaté s   pražskou továrnou 

a událostmi i společenský životem v prvore-

publikovém Československu)

Mawer S. Dívka, která spadla z nebe 

(hlavní postavou románu, který se odehrává 

za 2. sv. války, je mladá Angličanka, která při-

jme nebezpečnou misi – v okupované Francii 

navázat kontakt s místním hnutím odporu)

Viewegh M. Mráz přichází z Hradu 

(satirický thriller, nebezpečný a pravdivý ob-

raz naší současnosti)

Detektivky

Rendell R. Portobello 

Nesbo J. Sněhulák (severská detektivka)

Läckberg C. Mořská panna 

(severská detektivka)

Historické romány

Obermeier S. Dvorní šašek a čarodějnice

(intriky a láska na dvoře bavorského korun-

ního prince Albrechta III.)

Vondruška V. Přemyslovská epopej II. 

(hlavní postavou tohoto dílu je následník 

Přemysla Otakara I., Václav I.)

Low R. Vlčí moře 

(2. díl vikingské ságy s hlavní postavou do-

byvatele a válečníka Orma)

Low R. Bílý havran 

(3. díl vikingské ságy)

Literatura faktu

Milano V. Válka v Normandii 

(válečné operace a invaze v r. 1944)

Pro děti

Dahl R. Jirkova zázračná medicína 

(humorně laděný příběh o  chlapci, který 

chtěl „vyléčit“ svoji protivnou babičku)

Kocour v botách 

(klasická pohádka ve formě leporela doplně-

ná zvukovými efekty)

Goscinny Narozeniny Asterixe 

(další díl oblíbeného komiksu)

London J. Bílý tesák

(slavný příběh – vydání pro dětské čtenáře)

O  těchto a  dalších knihách si můžete více 

informací přečíst na  webových stránkách 

městské knihovny nebo přímo v  knihovně. 

Registrovaní čtenáři si mohou knihy také 

rezervovat prostřednictvím on-line katalogu.

*POZVÁNKA*
na literární pořad pro děti ve věku 3–6 let 

„Jakub a Jáchym“ 
podle stejnojmenné knihy 

Jorgena Clevina 

v úterý dne 20.11. 2012 od 16.00 hodin. 

Zážitkové čtení je doplněno písničkami 

a tvořivou mini dílničkou. 

Vstup zdarma.

za městskou knihovnu A.Urxová
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Úřad pět dní v týdnu?

Městská knihovna informuje
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V  této rubrice bychom rádi občany Roztok 

informovali o činnosti Městské policie Rozto-

ky, a to za období od 26. 9. 12 až 24. 10. 12: 

–  dne 27. 9. 12 ve večerních hodinách ozná-

meno, že na  parkovišti u  Tesca v  Lidické 

ulici se pohybuje zmatená starší žena – vý-

jezd na  místo, na  místě zjištěna totožnost 

této ženy (okr. Kladno) a provedeným šetře-

ním zjištěno, že osoba byla propuštěna 

z ústavní psychiatrické léčby, na místo rych-

lá lékařská pomoc, osoba převezena sanit-

ním vozem do  zdravotnického zařízení 

(Horní Beřkovice), 

–  dne 28. 9. 12 oznámen únik pohonných 

hmot z vozidla Škoda Felicia zaparkované-

ho v  ulici Zaorálkova – výjezd na  místo, 

na místě zjištěno, že u vozidla je provrtaná 

palivová nádrž vozidla, na místo též hasiči, 

kteří provedli zasypání vzniklé skvrny ab-

sorpčním materiálem, na  místě též PČR, 

která si věc na místě převzala, 

–  dne 29. 9. 12 ve večerních hodinách ozná-

mena otrava alkoholem rybáře u řeky Vlta-

vy u panelové cesty (směr Praha) – výjezd 

na  místo, na  místo též rychlá lékařská po-

moc, která poškozeného převezla do  ne-

mocničního zařízení, na  místo též PČR, 

která si věc na místě převzala k realizaci, 

–  dne 30. 9. 12 oznámena krádež zboží v prodej-

ně Albert na Tyršově náměstí s tím, že pode-

zřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny 

– výjezd na místo, na místě zjištěno provede-

ným šetřením, že podezřelá osoba v prostoru 

prodejny si dala zboží do  tašky, kterou měla 

přes rameno, prošla přes pokladny, aniž by 

zboží zaplatila, následně byla zadržena ochran-

kou prodejny u východu z prodejny, ke kráde-

ži se podezřelá osoba doznala a odcizené zboží 

vrátila, věc kvalifikována jako podezření z pře-

stupku proti majetku dle § 50/1 a) z. č. 200/90 

Sb., vyřešeno v blokovém řízení,

–  dne 1. 10. 12 oznámen nález peněženky 

s  doklady na  Tyršově náměstí u  prodejny 

Albert, nalezená peněženka uložena na MP, 

nález zveřejněn na webových stránkách MP 

Roztoky a  města Roztoky, zjištěn majitel, 

který si v následujících dnech nalezené věci 

převzal a  touto cestou by chtěl poděkovat 

poctivému nálezci,

–  dne 3. 10. 12 oznámeno, že v ulici Třebízské-

ho bylo nalezeno malé tříleté dítě, které se 

pravděpodobně ztratilo svým rodičům, dítě 

nevědělo, kde bydlí, dokázalo však říci svoje 

jméno, lustrací zjištěni rodiče, těmto předáno 

v pořádku, 

–  dne 5. 10. 12 v nočních hodinách oznámena 

zraněná žena v bytě bytového domu ve Felklo-

vě ulici – výjezd na místo, na místě zjištěno, že 

žena má bodné zranění v oblasti stehenního 

svalu, dle jejího tvrzení si údajně zranění způ-

sobila sama, v  bytě byla sama, její přítel se 

údajně pohyboval někde po okolí svým vozi-

dlem, věc na místě předána PČR k  realizaci, 

provedeno místní pátrání po příteli poškozené 

(dle získaného popisu) s  negativním výsled-

kem,

–  dne 5. 10. 12 v pozdních nočních hodinách 

oznámen volně pobíhající pes v ulici Chelčic-

kého – výjezd na místo, na místě proveden 

odchyt psa, pes umístěn do  kotce MP bez 

zjevného zranění, následující den zjištěn ma-

jitel odchyceného psa, tomuto vydán bez zá-

vad, věc vyřešena v blokovém řízení, 

–  dne 6. 10. 12 oznámeno, že na hřišti Sokola 

Roztoky na  atletické dráze došlo při spor-

tovní akci ke zkolabování jedné závodnice, 

která nejeví známky života – výjezd na mís-

to, na místě rychlá lékařská pomoc, prove-

dena resuscitace s  negativním výsledkem, 

poškozenou se záchranářům ve  spolupráci 

se strážníky a veřejností nepodařilo zresus-

ticovat, na místo přivolaný lékař konstatoval 

smrt,  

–  dne 10. 10. 12 v  brzkých ranních hodinách 

oznámeno napadení a pokousání psa jiným 

volně pobíhajícím psem v ulici Třebízského, 

ke  kterému došlo v  brzkých ranních hodi-

nách – zadokumentováno, dalším šetřením 

zjištěn majitel psa, který pokousal poškoze-

ného psa,

–  dne 10. 10. 12 oznámeno, že na střeše objektu 

márnice na  levohradeckém hřbitově někdo 

rozebral řadu střešních tašek ze střechy – vý-

jezd na místo, zadokumentováno, kvalifiko-

váno a šetřeno jako podezření z Pk dle § 50/1 

a) z. č. 200/90 Sb., 

–  dne 13. 10. 12 oznámeno utržené venkovní 

zpětné zrcátko a  poškrábaný lak na  vozidle 

Ford Fiesta v ulici Potoky, věc kvalifikována 

jako podezření z  Pk proti majetku dle 

§ 50/1 a) z. č. 200/90 Sb., 

–  dne 15. 10. 12 oznámeno vloupání do vozidla 

Škoda Fabia na  rohu ulic Obránců míru 

a Čapkova – výjezd na místo, na místě zjiště-

no, že dosud nezjištěný pachatel rozbil skle-

něnou výplň okna dveří u spolujezdce, vnikl 

do  vozidla a  odcizil airbag, věc oznámena 

a  předána PČR jako podezření z  přečinu 

krádeže, 

–  dne 17. 10. 12 oznámeno cestou PČR Libčice, 

že na  Tyršově náměstí při projíždění křižo-

vatkou ulici Masarykova a Lidická řidič vozi-

dla tov. zn. BMW r. z. 2SE 1144, šedé metalí-

zy, mířil pistolí na  řidiče kolem jedoucího 

vozidla – ihned provedeno místní pátrání 

po podezřelém vozidle a jeho řidiči, podezře-

lé vozidlo provedeným pátráním nalezeno 

odstavené – zaparkované v ulici Bernáškova 

u  křižovatky s  ulicí Felklova, vozidlo bylo 

nalezeno opuštěné bez osádky, zadokumen-

továno, vyrozuměna o  nálezu PČR Libčice, 

vozidlo střeženo až do  příjezdu PČR, které 

na místě věc předána k realizaci, 

–  dne 17. 10. 12 v nočních hodinách oznáme-

no, že v ulici Na Valech se nachází vozidlo 

tov. zn. Škoda Fabia, její řidič je zřejmě 

v  podnapilém stavu, který nahlas nadává 

a  jeho vozidlo neustále troubí – výjezd 

na místo, v ulici Na Valech skutečně hlídkou 

spatřeno popisované vozidlo, které se zrov-

na rozjíždělo a zabočilo do ulice Wolkerova, 

zde vozidlo zastavilo napříč komunikace, 

řidič vozidla řídil vozidlo pod vlivem alko-

holu, při kontrole fyzicky napadl jednoho ze 

členů hlídky MP, hlídka byla nucena použít 

donucovací prostředky, a  to slzotvorného 

prostředku, aby zabránila dalšímu napadání 

hlídky MP, na místo přivolána PČR, která si 

věc na místě i s podezřelou osobou převzala 

jako podezření z  přečinu útoku na  úřední 

osobu a řízení pod vlivem alkoholu, na mís-

tě též rychlá lékařská pomoc, která podezře-

lou osobu po zásahu slzotvorným prostřed-

kem ošetřila a  převezla do  nemocničního 

zařízení, 

–  dne 20. 10. 12 oznámeno rušení nočního 

klidu v ulici Obránců míru – výjezd na místo, 

na místě zjištěn zdroj hluku, rodinná oslava 

v jednom z bytů v bytovém domě, zjednána 

na místě náprava napomenutím, 

–  dne 22. 10. 12 oznámeno poškození zaparko-

vaných vozidel v ulici Masarykova, a to po-

škrábáním neznámým předmětem na bocích 

zaparkovaných vozidel – výjezd na  místo, 

zadokumentováno, vzhledem k  výši způso-

bené škody předáno PČR k  jejich realizaci 

jako podezření z  přečinu poškozování cizí 

věci.

Aktuální zprávy z  činnosti MP naleznete 

na  webových stránkách MP Roztoky 

www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci 

při šetření výše uvedených událostí, obraťte se 

prosím buď osobní návštěvou, nebo telefo-

nicky na Obvodní oddělení Policie ČR Libčice 

(tel. 974  882  730 nebo 974  882  731) nebo 

na Městskou policii Roztoky (tel. 220 910 468, 

popřípadě e–mail: info@mproztoky.cz).

Děkujeme předem za spolupráci.

(redakčně kráceno)

Petr Vevera, ved. str. MP Roztoky

Z deníku Městské policie Roztoky



My vám nějaké to přikrádání odpustíme, vrch-

nosti, ale musíte také nějakou kostičku hodit 

nám pod stůl. Třeba v  podobě odpuštěných 

placení zdravotnických poplatků nebo jízdné-

ho v hromadné dopravě.

S nadsázkou řečeno, takhle lze přeložit vzkaz 

středočeských voličů v  krajských volbách. 

Vždyť jen u málokterého případu se podařilo 

detektivům a  žalobcům získat tolik neprů-

střelných důkazů jako v  případě důmyslné 

korupční chobotnice kolem bývalého hejtma-

na za ČSSD Davida Ratha. Policisté ho chytili 

za  ruku s  údajným úplatkem sedm milionů 

korun v již legendární krabici od vína. A ještě 

pořídili hodiny odposlechů, kde se tento za-

stánce „obyčejných lidí“ při pravidelném pře-

bírání svého podílu z kořisti od svých věrných 

spojenců Petra Kotta a Kateřiny Pancové ra-

doval nad „krásnými žlouťoučkými penízky“.

Kupodivu nevídaná aféra neměla nijak zásadní 

vliv na volební výsledek ve Středočeském kraji. 

Vítězná sociální demokracie sice přišla skoro 

o polovinu hlasů, které měla před čtyřmi roky, 

ale přesto jí zisk  21,8 procenta hlasů stačil 

k  prvnímu místu. Ale především, s  druhými 

komunisty, kteří Rathovo počínání předchozí 

čtyři vlastně tolerovali, když bezvýhradně pod-

porovali jeho oligarchický styl vládnutí, může 

ČSSD opět vytvořit pohodlnou většinovou 

krajskou vládu. (Do  uzávěrky tohoto vydání 

nebylo jasno, s kým přesně a jak sociální demo-

kraté sestaví krajskou koalici).

Stručně řečeno: Komunisté přebrali některé 

hlasy sociálním demokratům, takže levice jako 

celek neztratila. A mnoho nespokojených a roz-

čarovaných pravicových voličů raději zůstalo 

doma, k volbám nepřišli.

Středočeský fenomén

Není to zase takové překvapení. Lidé v kraj-

ských volbách tradičně odmítají hlasovat 

podle toho, jak jsou, či nejsou spokojeni 

s  regionálními představiteli. Vymezují se 

spíše proti centrální vládě. Takže vládní pra-

vicové strany úplně propadly: Třetí skončila 

ODS s 18,3 procenta hlasů a čtvrtá TOP 09 

s 11,7 procenta.

Občanští demokraté ve  středních Čechách 

čekali lepší výsledek minimálně proto, že je-

jich lídrem a kandidátem na hejtmana tu byl 

populární mladoboleslavský primátor Radu-

an Nwelati, který nepatří k odporným kmot-

rovským strukturám v modré straně, ale spíš 

k hlasitým kritikům této rakoviny.

Nikdo jiný než zmíněná čtveřice stran už 

pětiprocentní hranici nutnou pro vstup 

do regionálního parlamentu nepřekročil, což 

je jistý „středočeský fenomén“. Všude jinde 

v  regionech totiž úspěšně bodovala různá 

krajská alternativní sdružení. Středočeský 

kraj, tvarem připomínající pouze okraje ko-

láče bez náplně je prostě nehomogenní, takže 

obyvatelé například okresu Mladá Boleslav 

přirozeně necítí s  lidmi třeba z  okresu Pří-

bram takovou sounáležitost, jako je tomu 

v jiných krajích. A to se pak těžko domlouva-

jí společné kandidátky.

Pestrost regionu je vidět i na značně rozdíl-

ných výsledcích po okresech. Od pravice, jež 

zabodovala v  „ekonomicky bohatých“ úze-

mích – ODS vyhrála v okrese Mladá Boleslav 

a  Praha –východ, TOP 09 zase v okrese Pra-

ha-západ. Až po rudé komunisty, kteří zvítě-

zili třeba na Berounsku.
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Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice

Praha

Praha
východ

Praha
západ

Jak volili Středočeši

Pramen: převzato z MF DNES
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TÉMA MĚSÍCE

Poděkování

Vážení spoluobčané,

chci vám touto cestou poděkovat za  hlasy, 

které jste v  krajských volbách dali koalici 

KDU-ČSL, SNK Evropských demokratů 

a nezávislých kandidátů – i mně osobně. 

Výsledek v Roztokách (13,63 %) mě potěšil, 

celkový výsledek v kraji (3,1 %) ovšem niko-

liv, protože jsme nepřekročili 5% práh pro 

vstup do  krajského zastupitelstva. Rozhodl 

zřejmě výsledek hlasování v největších měs-

tech kraje, kde jsme neměli dostatečně silné 

zastoupení, a  zřejmě i  nízká volební účast 

vyplývající z celospolečenské frustrace a zne-

chucení politikou.

Ještě jednou vám děkuji za podporu.

Stanislav Boloňský, místostarosta

Jako předseda roztocké TOP 09 děkuji všem, 

kteří přišli ke krajským volbám, a obzvláště 

pak těm, kteří nás volili. 

Roztockého vítězství si velmi vážím a vnímám 

ho jako závazek pro další práci.

Jan Jakob 

Děkujeme všem voličům, kteří dali svůj hlas 

ve volbách do krajského zastupitelstva kandi-

dátům za KSČM. BLAHOPŘEJEME ke zvo-

lení krajskými zastupiteli MVDr. Luboši 

 KUDRNOVI (Hostivice) a zejména pak Mar-

tinovi KRAJDLOVI, který se tak stal vůbec 

prvním krajským zastupitelem za Roztoky. 

Oběma přejeme, aby se jim dařilo uplatňovat 

požadavky ve prospěch nejen okresu Praha-

-západ a našeho města, ale celého Středočes-

kého kraje.

D. Truxová, ZO KSČM Roztoky

OV KSČM Praha-západ

„Náš“ první krajský 
zastupitel

V Roztokách, které jsou součástí takzvaného 

„zlatého prstence“ kolem hlavního města 

Prahy, zvítězila TOP 09 a  Starostové se zis-

kem 21,6 procenta hlasů, následovaná dru-

hou ODS s 19,2 procenta, třetí koalicí KDU-

-ČSL a  SNK s  13,6 procenta, čtvrtou ČSSD 

12,4 procenta a pátou KSČM s 11,6 procenta 

hlasů. V Roztokách uspěla také Strana zele-

ných s 5,2 procenta hlasů a dokonce tři pro-

centa získala také Česká pirátská strana.

Na  komunistické kandidátce se do  krajského 

zastupitelstva dostal dvaatřicetiletý elektrotech-

nik Martin Krajdl z Roztok. Tím se stal histo-

ricky prvním občanem Roztoky v  krajském 

zastupitelstvu po dvanácti letech existence regi-

onální samosprávy.

Trochu srovnání s minulými krajskými volba-

mi v roce 2008. Letos přišlo v Roztokách hlaso-

vat 39,7 procenta voličů, v těch minulých byla 

účast 44,7 procenta.

Nejvíce voličů ztratila ODS, které před čtyřmi 

roky dalo hlas rekordních 42,5 procenta voličů. 

Zhruba polovina pravicových příznivců letos 

přešla k Schwarzenbergově TOP 09, která teh-

dy ještě vůbec neexistovala. O velkém propadá-

ku v Roztokách může mluvit i sociální demo-

kracie, z 23 procent hlasů v roce 2008 dokázala 

klesnout téměř na poloviční výsledek.

Přednostní hlasy

Zajímavý je také pohled na  kroužkování 

ve  městě, takzvané přednostní hlasy. Martina 

Krajdla do  krajského zastupitelstva nevynesly 

kroužky, ale fakt, že byl 19. na  kandidátce 

KSČM  - a právě tolik mandátů strana získala, 

takže „proklouzl“ jako poslední. V Roztokách 

M. Krajdlovi dalo přednostní hlas 24 procent 

lidí z těch, kteří volili komunisty.

V  této „disciplíně“ je jednoznačně hlavním 

roztockým vítězem čtyřiašedesátiletý mís-

tostarosta Stanislav Boloňský. Byl dvojkou 

na kandidátce koalice KDU-ČSL a SNK, která 

hlavně díky němu v  Roztokách získala 13,6 

procenta hlasů, zatímco celokrajsky měla 

pouhá tři procenta, a do zastupitelstva se tudíž 

nedostala. Stanislavu Boloňskému dalo v Roz-

tokách rekordních 67 procent voličů před-

nostní hlas.

Starosta Jan Jakob z TOP 09 získal pětadvacet 

procent preferečních hlasů, místostarosta René 

Šefr pak čtrnáct procent na  kandidátce ODS. 

Protože však oba tito vrcholní představitelé 

města byli na zadních příčkách svých stranic-

kých kandidátních listin, k mandátu krajského 

zastupitele jim roztocká podpora vůbec nijak 

nepomohla.

Václav Dolejší

Pramen: převzato z MF DNES

Jak hlasovaly Roztoky
TOP 09 a Starostové pro STČ 21,7%

ODS 19,2%

Koalice KDU-ČSL, SNK a nez. 13,6%

ČSSD 12,4%

KSČM 11,6%

Strana zelených 5,2%
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V prosinci před dvěma roky Kateřina  Fialková 

předala pověřovací listiny do  rukou císaře 

Akihita, a  stala se tak českou velvyslankyní 

v Japonsku. Obyvatelka Roztok už tři měsíce 

poté prožila v Japonsku rekordní zemětřesení 

a vlny tsunami, což mělo mimo jiné také zdr-

cující dopady na vnímání jaderné energetiky 

v daleké Evropě.

Jste raději v Tokiu, nebo v Roztokách?

Jistěže v  Roztokách. Úplně jednoznačně, 

protože dneska jsem v  Roztokách doma. 

V  Tokiu doma nejsem. Když sem přijedete 

z  rušného velkoměsta, taková procházka 

v Tichém údolí je něco úžasného. Navíc v Ti-

chém údolím, vedle nemocnice, je vila s  ja-

ponskými vlivy, kterou tu postavil cestovatel 

a spisovatel Joe Hloucha. Na počátku dvacá-

tého století podnikl dvě cesty do  Japonska 

a  zřejmě to byl on, kdo přivezl sakuru 

do  Roztok. Domů se těším na  maminčinu 

rajskou a  tvarohový závin, naopak v  Tokiu 

jdu jak první na sushi. 

Jak jste se dostala do diplomacie, 

co Vás k této profesi vedlo?

V  roce 1987 jsme s  kamarádkou vystály 

frontu před CKM a  jely na velmi drahý zá-

jezd na Kypr. Tam došlo k určitému inciden-

tu v  jednom hotelu, který zahrnoval naší 

skupinu. Přijel to řešit člověk z tehdejší čes-

koslovenské socialistické ambasády, a to tím 

stylem, že se postavil na  stranu kyperské 

strany a  pro československé občany vůbec 

nic neudělal. Já jsem tomu pánovi tehdy řek-

la, že jednou budu diplomat a budu lepší di-

plomat než on. To mi bylo asi devatenáct let 

a  byl to sen, protože za  tehdejšího režimu 

jsem neměla šanci jít do  diplomacie. Když 

pak v  roce 1992 ministerstvo zahraničí vy-

psalo velký konkurs, přihlásilo se 2  300 zá-

jemců z  celého Československa, vybrali nás 

šestnáct.

Kolik zemí jste od té doby služebně prošla?

Sloužila jsem v Bruselu, a to dvakrát. Nej-

dřív jsem byla u naší delegace při NATO pod 

panem velvyslancem Kovandou. Byla jsem 

součástí týmu, který vyjednával náš vstup 

do Aliance. Pak jsem vyhrála konkurs na zá-

stupkyni ředitele kabinetu generálního ta-

jemníka, tehdy lorda Robertsona. Po  roce 

1999 jsem vlastně byla první z  nových ze-

mích na takovém postu a navíc vůbec první 

ženská v  historii NATO. Pak jsem byla zá-

stupkyní velvyslance v  Londýně a  teď jsem 

velvyslankyní v Tokiu.

Proč jste si zrovna vybrala Japonsko, 

nebo vám to nařídili?

To tak přišlo, i  když je pravda, že jsem 

v  minulosti s  Japonskem trošku flirtovala. 

Zajímalo mě, protože to byla velká láska mé 

roztocké babičky. Takže doma byla spousta 

knih. Prarodiče nemohli cestovat, babičku 

východní Asie a Japonsko obzvlášť zajímalo, 

ten mýtický svět gejš a tak dále. Takže dneska 

jsem tam tak trošku za ní.

Když se vždy po roce vracíte domů, 

jak pozorujete bouřlivé proměny Roztok? 

Letos jsem s  potěšením zaznamenala, že 

jsou opravené některé chodníky. Co je na-

opak negativní, že se naučíte chodit do  ně-

kterých obchůdků, které tam po roce už ne-

jsou.  Pořád platí, že doprava do Prahy není 

úplně optimální. Nechci znít jako staromilec, 

ale my jsme s prarodiči  žili v Tichém údolí, 

až po  babiččině smrti jsem se přestěhovala 

nahoru. Líbí se mi Roztoky takové, jaké jsou, 

a řekla bych, že už jsou na hraně své kapacity. 

Než stavět další vysoké domy, což znamená 

další tisíce lidí, je nutné zamyslet se nad tím, 

jak teď Roztoky fungují. Jestli další příval 

stihnou ulice, školky, škola, obchody, záso-

bování.

V Roztokách jste zažila tisíciletou vodu, 

v Tokiu rekordní zemětřesení. 

Lze tyto přírodní katastrofy vůbec nějak 

srovnávat?

Já jsem byla pyšná, jak se rok po povodni 

podařilo opravit Prahu a  Roztoky. Tím, že 

člověk vyrůstá tady vedle řeky, tak je s  tou 

vodou, s  tím živlem, nějak spojený. Povo-

deň je děsivá, ale zhruba víte, o co jde. Ze-

mětřesení je strašné, navíc tehdy nebylo 

jedno – od  poloviny loňského března 

do poloviny května jsme jich zažili přes ti-

síc. Nezvyknete si na  to, když se s  vámi 

země zachvěje až 138krát denně, přičemž 

všechny otřesy jsou silnější než pětka. Tedy 

takové, po  nichž v  Itálii skoro všechno 

spadne. Sice to akceptujete nějakým způso-

bem jako fakt života, ale nezvyknete si. 

Takže pro mě je zemětřesení horší než po-

vodeň, protože před ním neutečete. Ale Ja-

ponci jsou na  to připravení od  mateřské 

školky, budovy a  infrastruktura jsou na  to 

postavené.

Pořád si máme představit Japonsko 

jako vyspělou technologickou velmoc, 

nebo už to tolik neplatí?

Tradiční model společnosti – otec pracuje 

od nevidím do nevidím a matka je doma – se 

mění, přestává fungovat. Vede to k  problé-

mům, kdy se lidé neberou. Proč by se holky 

vdávaly, když mají práci a  vydělávají slušné 

peníze a  po  svatbě je okamžitě začnou ze 

zaměstnání tlačit domů. Takže přestávají mít 

děti a  dokonce se píše o  tom, že mladí lidé 

přestávají mít zájem o sex. Společnost stárne 

a  poprvé v  této generaci platí, že staří jsou 

bohatí. Naše představa o  Japonsku, že se 

s firmou oženíte, neberete si žádné dovolené 

a jste v ní až do smrti, to už dneska nefungu-

je. Co mě ale na Japonsku fascinuje nejvíc, co 

bych si přála v  České republice, je fakt, že 

v  Japonsku se skoro vůbec nekrade. To je 

však nepřenositelné.

A co se vybaví Japoncům, 

když se řekne Česko?

To mě nepřestává překvapovat, jaké jsou 

znalosti běžných Japonců o České republice. 

Mají hluboké povědomí. Mají nás jako histo-

rickou zemi s úžasnou kulturou, okamžitě se 

jim vynoří česká klasická hudba. Budou ne-

jenže znát nějaké skladatele, ale pravděpo-

dobně budou umět něco „českého“ zahrát, 

neboť většina Japonců hudbu nejen poslou-

chá, ale i praktikuje. Starší generaci se vybaví 

určitě paní Věra Čáslavská, mladší asi Praha. 

Řeknou vám, že už se do ní podívali, nebo to 

plánují.

Václav Dolejší

„Na 138 zemětřesení denně si nikdy nezvyknete“

ROZHOVOR MĚSÍCE
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POLEMIKY A KOMENTÁŘE

Mnozí (starší) pamětníci pamatují přísálí So-

kolovny jako nářaďovnu, kam se při koncer-

tech, tancovačkách, schůzích i utkáních či tré-

nincích volejbalu nebo basketu odklízelo 

tělocvičné nářadí. 

Ti mladší tam pamatují buffet četných plesů, 

loutkové divadlo a před r. 1989 dokonce Měst-

ské kulturní středisko, které jsme v  r. 1991 

slavnostně zrušili…

Po  ,,revoluci“ se tam krátce (a  po  etapách) 

usídlily četné firmy (např. FEVIKO), které 

záhy vystřídala Drogerie P+H. Tu z dlouho-

dobého pronájmu vysvobodilo až v  r. 2007 

výběrové řízení Sokola na zařízení restaurač-

ního typu. Jak vidno i  z  tohoto stručného 

a  neúplného výčtu poválečné historie přísálí 

Sokolovny, visely nad ním vždy jakési rozpaky 

ve smyslu ,,co s ním“.

Když jsem se díky svému povolání pekelcoval 

více než dvacet let (!) po vlastech českých a mo-

ravských, většině měst, městysů ba i  mnoha 

vesnic, vévodila vedle kostela i  budova Soko-

lovny! Její přirozenou součástí byla (a je) téměř 

všude i  restaurace jako místo společenského 

života i  vlastně základní ekonomický garant 

činnosti Sokola. (Říkal jsem si tenkrát, že je to 

krok správným směrem, je totiž dobré nespolé-

hat jen na dary města, kraje či státu, ale hlavně 

sám na sebe, i s přihlédnutím k tomu, že restau-

race jako součást Sokoloven jsou v Čechách víc 

než běžným jevem.)

Když se nad tímto fenoménem zamyslíte obec-

ně, nenapadne vás nic jiného, než vyjádřit 

obdiv těm, kteří na  přelomu 19. a  20. století 

neváhali (zdarma!) vzít krumpáč a jít ve svém 

volnu kopat základy nebo sáhnout do vlastní 

kapsy a nezištně přispět na stavbu společného 

díla, které vás přežije.

To my jsme jiní kabrňáci – požádáme o do-

taci od málem nenáviděné EU nebo od ještě 

víc nenáviděného státu a  lehneme si na 

gauč...

Téměř pět let vše fungovalo bez problémů 

a  do  Sokolovny se díky dobré poloze, cenám 

i dobré obsluze lidé brzy naučili chodit opravdu 

v  hojném počtu. Přísálí zažilo nejen nápor 

fandů po  sportovních zápasech, ale i  masové 

sledování televizních přenosů z  MS v  hokeji 

a fotbale, mnohé koncerty, četné oslavy osob-

ních výročí těch mnohých, kterým se slavnost-

ní tabule hotelu Academic zdála lehce předra-

žená atd. Zahrádka pak byla letní oázou rodin 

s dětmi i zázemím četných akcí města pořáda-

ných na Tyršově náměstí…

O  to větší překvapení bylo, když   před létem 

začaly městské tam-tamy šířit zprávu, že re-

staurace bude zrušena a ustoupí MŠ, což prý je 

v zájmu města… Obrátili jsme se proto na sta-

rostu TJ SOKOL Ing. Jaromíra Prokeše, protože 

celá věc vzbudila nemalý ohlas a vyžaduje urči-

tě vysvětlení.

,,Rád to vysvětlím, protože situace je to nejen 

složitá, a chvílemi i nepřehledná. A je na čase 

jí uvést na pravou míru, protože je pravda, že 

způsobila určitý rozruch. Celé to začalo přá-

ním školy, která je hlavním nájemcem Soko-

lovny. Ta na základě vyjádření školní inspekce 

vyslovila námitku ke stavu našich šaten a toa-

let, hlavně jejich zastaralost. Nechali jsme si 

loni na podzim zpracovat stavební dokumen-

taci a  požádali příslušné instituce o  pomoc. 

Na  Středočeském kraji ani Přemyslovských 

středních Čechách jsme neuspěli. Jen město 

Roztoky bylo ochotno jednat o podpoře ve výši 

5 % z  rozpočtované částky (1,5 mil. Kč).“

Jak se to ale týká restaurace, šatny a sprchy jsou 

přece funkční a jejich ,, zastaralost“ ještě nějaký 

čas vydrží. Vždyť přece nájemkyně restaurace 

vznesla už na  podzim dotaz o  prodloužení 

v červnu 2012 končící nájemní smlouvy, proto-

že do  vytvoření podniku musela investovat 

nemalé peníze a  ty v  lidové restauraci jen tak 

neumoříte, to byste musel mít vekslácké doupě 

nebo čínskou restauraci… 

,,Je fakt, že jsme jí tehdy slib prodloužení smlou-

vy dali. Dokonce jsme jí následně oficiálně 16. 4. 

2012 smlouvu prodloužili na dalších 5 let, proto-

že bylo jasné, že s financováním ze Sazky je ko-

nec, a po novelizaci loterijního zákona (na rozdíl 

od minulého znění) nedostaneme také nic. To je 

ta proklamovaná podpora sportu.“

Tak proč to s tím pronájmem restaurace nedo-

padlo?

,,Mezitím se dozvěděli členové výboru při jedná-

ních s městem a z Odrazu, že město shání vhod-

né prostory pro další MŠ, a nabídli prostor pří-

sálí k tomuto účelu. Od té doby jsem se těchto 

jednání neúčastnil, protože mi bylo jasné, že už 

jsme jednou tento prostor v dubnu pronajali re-

stauraci, a  město má více reálnějších nabídek 

jak situaci kolem MŠ řešit. A nebylo vůbec jas-

né, na jakém právním základě by město investo-

valo podle studie plánovaných 2,845 mil. Kč 

na  přestavbu restaurace na  MŠ, tj. do ,,cizího 

majetku“ – majetku Sokola! Výbor byl ale opač-

ného názoru a rozhodl už v červnu (!) o zkráce-

ní smlouvy pí Cyhlářové do konce září 2012.“ 

To není příliš veselý příběh. Rada města – po-

dle očekávání mnoha soudných lidí – dne 

10.  10. 2012 odmítla umístění MŠ do  přísálí 

Sokolovny ,, z důvodů velmi vysokých nákladů 

na  nezbytné stavební úpravy“. Takže nemáte 

ani dotaci státu, ani 300 tisíc ročně z pronájmu 

restaurace, ani příslib pronájmu MŠ. Dá se říci 

bez jakéhokoli přehánění, že výbor Sokola če-

kají věru nelehké chvíle.

,,Podívejte se, výbor rozhoduje hlasováním. 

A starosta má jen jeden hlas. A to, co je odhla-

sováno, to taky platí“.

(Foto: Stan Marušák)

Ladislav Kantor

Pozoruhodný (ekonomicko-společenský) experiment TJ SOKOL
(rozhovor se starostou SOKOLA Ing. Jaromírem Prokešem)

Léto 2012. Jedna z mnohých rodinných oslav.

2. 10. 2012. Po výpovědi.
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Tak vážení, není to tak dlouho, když mi je-

den známý řekl, představ si, že snad brzy 

bude jezdit autobus na Solníky, a nezávisle 

jsem to četl v  nějakých novinách, abych 

Vám pravdu řekl, tak mě ten známý dostal 

a ty noviny taky. 

Já nejsem proti autobusu na  Solníky, ale 

pokud bude jezdit na rezidenční místo Sol-

níky, tak by pochopitelně autobus měl zajíž-

dět k finským domkům až na náměstí Jana 

Procházky, dále do  Tichého údolí a  zpět 

na Tyršovo náměstí a dále do horních Roz-

tok až na spojnici ulic Nad Vinicemi, Vác-

lavská, Legii a Zeyerova. 

No, a zbývá nám Žalov a tam by měl zajíž-

dět do  ulice v  Potokách a  k  restauraci 

na Růžku. 

Ve všech lokalitách, o kterých píši, bydlí vět-

šinou starousedlíci a ještě k tomu dost senio-

rů, což se o  rezidenční čtvrti Solníky říci 

nedá, a z většiny těchto lokalit je to k  auto-

busu dál než ze Solník a  hlavně po  mnoha 

horších cestách a  vždy v  jednom směru 

do  kopce. Od  žádného starousedlíka jsem 

neslyšel nějakou stížnost, že to má na auto-

bus daleko, to jenom slyším ze Solníků.

K Solníkám bych rád ještě dodal, že většina 

jeho obyvatel jsou podnájemníci, kteří ne-

mají trvalý pobyt v naší obci (bráno podle 

RZ neboli SPZ). Pokud je mi známo, RZ má 

být taková, jaké je trvalé bydliště majitele. 

Z těchto lidí obec nic nemá. 

Dále v  celé obci vyjma průjezdné silnice 

Nádražní, Lidická, Přílepská, která je znače-

na jako hlavní značkou P2, a ulice Přemys-

lovská, která je hlavní, a  to kvůli autobu-

sům, je přednost z  prava, jenom na 

SOLNÍKÁCH, je výjimka, a  to mi nikdo 

neřekl proč. Když jedeme ulicí Masaryko-

vou, plynule najedeme na ulici Bernáškova 

a přijde křižovatka s ulicí V Solníkách, která 

je označena jako hlavní značkou P2, a ulice 

Bernáškova je označena "Dej přednost" 

značkou P4. Pojedeme-li ulicí Felklova 

na  křižovatku s  ulicí Čáslavského, máme 

značku P4 "Dej přednost", ale z ulice Čáslav-

ského žádnou. Pojedeme-li ulicí Čáslavské-

ho na křižovatku s ulicí V Solníkách, musí-

me znova dávat přednost, i  když v  ulici 

V  Solníkách žádná značka neříká, že je 

hlavní, a tak bych mohl pokračovat. Pokud 

máme   naší obec bez značek, proč jsou 

v Solníkách? A nebo Solníky jsou samostat-

ná obec? Tak potom bych souhlasil s tím, ať 

tam autobus zajíždí, ale rezidenční místo 

Solníky si tento autobus platí samo.

Mám ještě jednu připomínku, a  to k  ulici 

Masarykova v  oblasti panelových domů. 

Před panelovými domy se opravují chodní-

ky, na kterých ve dne a v noci parkovala vo-

zidla, i když to zákon o provozu vozidel za-

kazuje, a ejhle opravuje se a vozidla se vejdou 

na parkoviště a asi se parkuje i jinde, jenom 

ne na chodníku. Tak doufám, že až se položí 

zámková dlažba na  chodníky, které díky 

zámkové dlažbě nebudou postaveny na  tak 

velkou zátěž jako jsou vozidla, a že vozidla 

budou parkovat tak, jak momentálně nyní, 

a městská policie si to snad pohlídá.

Děkuji za přečtení.

Stanislav Čáslavka

Malá polemika o autobusu a jiném

SLEVA 10 % z celkové ceny.
Po předložení 
tohoto inzerátu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT 
PŘESNOU CENU?

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

Dlouholetá praxe–19 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž 
přímo od výrobce! 
Dodání od 3 do 7 dnů! 
Záruka 42 měsíců!

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

inz HAR 42 mes_A6.indd   2 1.2.11   10:18

Nabízíme k prodeji 5 stavebních parcel,
v klidné části obce Úholičky u Roztok u Prahy 

(okres Praha-západ ). 
Pozemky mají jednotlivě na hranicích pozemků 
připravené napojení na IS – voda, kanalizace, 
plyn, elektro v již vybudovaných kapličkách.

                                                                              
Pozemky jsou o výměře od 949 do 1035 m2.

Cena je 2 700 Kč za m2.

K pozemkům vede asfaltová silnice, která je již 
osvětlována veřejným osvětlením.

Tento projekt 5ti stavebních parcel navazuje na 
výstavbu 8mi vil, o které najdete informace na 

našich webových stránkách.
      

Prodej pozemků přímo od majitele, 
možnost vyřízení stavebního povolení.  

Kontakt: 602 275 043, www.xavostav.cz,
info@xavostav.cz.
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Přestože do  konce roku je ještě dost času, 

obrysy rozpočtu města Roztoky na  rok 

2013 vznikají již v těchto dnech. Jaké prio-

rity v rámci koalice zastává ODS?

Rozpočtové příjmy

Data na straně příjmů nejsou zatím definitivní 

a budou upřesňována v dalších týdnech. Před-

pokládáme, že v  rámci změny rozpočtového 

určení daní přiteče navíc cca 8 mil. Kč. Naopak 

nemůžeme pravděpodobně počítat s  žádnou 

výraznější dotací (ale budeme se o  ně snažit), 

jako tomu bylo v roce 2012. Celkové příjmy by 

v  součtu mohly být podobné jako v  letošním 

roce – někde kolem 106 mil. Kč (bez započítání 

finančních prostředků z  částečné privatizace 

bytového fondu), možná spíše nižší. Hospodář-

ská situace v Evropě není příliš růžová, a musí-

me tedy být opatrní. Jakékoliv zvyšováním daně 

z nemovitosti je pro ODS zcela nepřijatelné.

Rozpočtové výdaje

Výdajová stránka rozpočtu bude koaličním 

kompromisem, zvláště se to týká investič-

ních akcí. Při přípravě rozpočtu chceme 

za  ODS znovu detailně rozebrat jednotlivé 

provozní výdaje, kde jsou podle mě stále vý-

razné rezervy. Zejména se jedná o přesoutě-

žení dodavatelů například elektrické energie, 

softwaru, internetových nebo bankovních 

služeb. 

Jako klíčové vidím investice do obnovy silnic 

a  chodníků, kde navrhujeme pro rok 2013 

celkem 15 mil. Kč. Tato částka by byla přibliž-

ně trojnásobná proti roku 2012, ale myslím, že 

si ji roztocké silnice zaslouží. Výrazně podfi-

nancovaná je rovněž vodohospodářská infra-

struktura, na kterou by v příštím roce mělo jít 

kolem 10 mil. Kč, konkrétně se jedná o opra-

vu původní kalové koncovky městské čistírny 

a opravu kana lizace v ulici Na Valech. 

Nejdůležitější investiční akcí bude bezesporu 

přístavba roztocké školy, na  kterou máme 

v  současné době naspořeno cca 50 mil. Kč, 

a dalších cca 10–15 mil. Kč bychom měli vy-

hradit z rozpočtu roku 2013 – v příštím roce 

bychom se tedy měli ještě obejít bez úvěru.

Na rovinu však musím uvést, že plán rozpočtu 

prezentovaný ODS je výrazně zaměřený 

na  investice, což ovšem znamená úspory 

v ostaních kapitolách. Z mého pohledu není 

potřeba tolik kulturních akcí, občas se totiž 

stává, že máme i dvě během jednoho víkendo-

vého dne. Případně nemusí být tyto akce tak 

drahé. Rovněž bych omezil různé dary, re-

klamní předměty, prostor vidím i v  systemi-

zaci zaměstnaců na městském úřadu a zvláště 

výrazné úspory budou v  rozpočtu technic-

kých služeb. 

Ing. Roman Jandík, 

radní a předseda ODS Roztoky

Rozpočet města na rok 2013

Vážený pane Janský

Z Vašich řádků v minulém čísle Odrazu cí-

tím povzdech nad „starými dobrými časy“. 

Tomu rozumím. I  já občas cítím nostalgii 

nad minulostí. 

Mám však potřebu se zastat našich viet-

namských spoluobčanů. V  mnoha ohle-

dech to jsou vynikající obchodníci, bývají 

milí, ochotní, pracovití. Mívají otevřeno 

brzy ráno i pozdě večer, o víkendu i o svát-

cích. Z  povahy věci nabízejí jako všichni 

obchodníci zboží, u kterého předpokládají, 

že o ně bude zájem, takže výsledná nabídka 

v  mnohém vypovídá o  vkusu a  potřebách 

nakupujících. Každý má možnost se roz-

hodnout, zda bude v konkrétním obchodě 

nakupovat či nikoli. Co se týče jejich jazy-

kových znalostí, tak spíše obdivuji, že jsou 

schopni zvládnout základní konverzaci 

v tak obtížném jazyce, jakým čeština beze-

sporu je.  

Píšete: „Jsme přece v Česku!“ Ano. Ale také 

v  Evropě a  ve  světě vůbec. Naštěstí nejsme 

izolovanou zemí vyloučenou z  kontaktu 

s  ostatními státy. Mezi našimi spoluobčany 

přibývá cizinců i s jejich kulturou včetně ja-

zyka. Stejně tak čeština je stále častěji slyšet 

v nejrůznějších koutech světa. Buďme za to 

rádi.

G. K. Kleinová

A tam je velká tma...

Vážení občané a  spoluzastupitelé. Dovoluji si 

Vám oznámit, že demokracie v České republi-

ce má nového, zákeřného protivníka – virózu, 

zhoubně a  selektivně napadla všechny členy 

vítězné koalice zastupitelstva města, kromě 

p. místostarosty R. Šefra. Protože si na jednání, 

které nebylo usnášeníschopné a  snažilo se 

alespoň navázat kontakt s  občany, kterým 

bude nabídnuta privatizace bytů, užil nepří-

jemné chvíle. A  neodpustím si i  osobní po-

známku, nějaký „zlobr“ si dovolil zavolat mé 

mamince, je  přes 90 let a potýká se s vážnými 

zdravotními problémy a v současnosti možná 

bojuje o  život, proč nešla volit, když jí byly 

údajně  volební lístky, a jestli si představuje, že 

ani příště nepůjde volit (potažmo vybraného 

kandidáta). Nevím, kdo byl tím aktivistou, byl 

to anonym, ale kdybych ho poznal, neváhal 

bych použít fyzického násilí. Sliz, který se tváří 

jako ochránce demokracie, je na  úrovni SA 

a SS, které mezinárodní tribunál v Norimber-

ku označil za  zločinecké organizace. Právo 

České republiky, díky Bohu, není o tom, jak si 

je vysvětlují představitelé politických stran. 

S velkou dávkou hořkosti si připouštím, jak by 

bylo dobré, kdyby se vrátil nějaký novodobý 

Bach.  Když nemáte koncepci a nemáte návod, 

kam jít,  a  dostanete se pouze do  (...PÍÍÍP...). 

A  TAM JE VELIKÁ TMA, PROTOŽE tam 

nejsou žádná okna.  

Martin Štifter

Pan Bělohradský ozdobil minulý Odraz člán-

kem napadajícím web Roztoky.com. Považuji 

za  vhodné uvést záležitost na  pravou míru. 

Roztoky.com jsme rozjeli před dvěma a něco 

lety jako reakci na  cenzuru Odrazu v  době 

panování paní architektky Vavřínové. Plurál 

používám zcela záměrně, je nás totiž, pane 

Bělohradský, víc, než si myslíte (safra, není to 

nějaká skrytá reklama?). Později nás napadlo 

oslovit město s tím, že bychom rozšířili obsah 

o odrazovské články. Městská rada nám laska-

vě vyhověla a  stanovila určité podmínky, jež 

pečlivě dodržujeme. To je celé, takto vypadala 

ta údajná „pomoc města s rozjezdem“.

Autor dále rozkrývá spiknutí na  MÚ, který 

podle něj rezignoval na vlastní web a nenabízí 

Proč ta zloba, proč ta zášť?
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něco podobného jako my. Nejsem kompe-

tentní hovořit za  město, ale snad posloužím 

zkušeností, která napoví: Odraz je tištěné pe-

riodikum, jehož tvorba je naprosto odlišná 

od provozu elektronického média. Mezi papí-

rem a webem je skoro tak zásadní rozdíl, jako 

mezi rozhlasem a televizí. Vůbec není divu, že 

slovutné vydavatelské domy udržují pro své 

papírové a online tituly (jako třeba MF Dnes 

a iDnes) samostatné týmy, byť sdílející některé 

texty. Články z Odrazu nedostáváme servíro-

vané na  stříbrném podnosu; obdržíme PDF 

a  je na  nás, jak z  něj materiál vyextrahovat. 

Kdokoliv v informatice trochu zběhlý asi po-

tvrdí, že je při tom nutné překonat několik 

problémů evidentních a ohromnou hromadu 

dalších, které na  první pohled zřejmé vůbec 

nejsou (ďábel se totiž jako vždy skrývá v de-

tailech). To samozřejmě za předpokladu, že se 

nechceme s  každým číslem patlat dva dny 

ručně. Za tím účelem jsme si napsali šikovný 

a celkem sofistikovaný software, který dokáže 

celý proces asi z 90 % automatizovat, a odba-

vení jednoho vydání tak trvá řádově desítky 

minut. Vývoj zabral po  večerech, po  víken-

dech měsíce. Pokud by MÚ chtěl něco podob-

ného, samozřejmě si jej rovněž opatří, zaplatí 

ale pořádný ranec. Není ovšem důvod objevo-

vat Ameriku. Nemáme problém poskytovat 

městu bezplatně Odraz pro jeho stránky.

Úspěch Roztoky.com je nicméně v  zájmu 

každého svobodomyslného občana našeho 

města. Pokud totiž nemá městské médium 

konkurenci, je vždy potenciálně ohroženo 

chutí vládnoucí garnitury dělat z  něj svou 

hlásnou troubu. Odraz je naštěstí v  tomto 

směru mezi městskými plátky perlou vyvá-

ženosti, ale i  on zažil několik konfliktních 

momentů. Sledované alternativní médium 

nevytvoříte přes noc, až jej budete potřebo-

vat, a  hlavně, už jeho samotná existence 

představuje nejlepší prevenci pokusů o cen-

zuru. Na Roztoky.com jsme nikdy neodmítli 

uveřejnit žádný názor, dokonce ani takový, 

který na nás útočil. Z logiky věci vyplývá, že 

stejně jako mohu prostřednictvím Roztoky.

com – jak varuje pan Bělohradský – „ovliv-

ňovat veřejné mínění“ já, může tak učinit 

i kdokoliv jiný (a bezpracně). Čímž se dostá-

váme k  dalšímu šokujícímu odhalení, že to 

celé děláme, aby byla moje maličkost zvolena 

do zastupitelstva. Při vší úctě k této ctihodné 

instituci, šlo by asi o  ten nejkrkolomnější 

způsob, jak se tam dostat. Skutečnost je dale-

ko prostší: nás to zkrátka baví.

Závěrem bych se rád připojil k  výzvě, aby 

občané rozjížděli vlastní podobné aktivity. 

Nadšeně souhlasím! Když nás bude víc, ne-

budeme se bát o  svobodu slova nic. Až 

do toho půjdete, ozvěte se, poradíme!

Tomáš Šalamon

Roztoky.com

• Na  posledním zastupitelstvu 24. 10. to byla 

opravdu silná káva. Starosta Jakob předložil 

velmi sporý a kontroverzní materiál: Pravidla 

postupu při prodeji bytových jednotek ve vlast-

nictví města Roztoky. Zastupitelstvo sice nikdy 

neodsouhlasilo záměr prodat obecní byty, ale 

to nevadí. Město potřebuje peníze na dostavbu 

školy, a tak rada města, koalice TOP09 + ODS 

+ Sakura pracovala na  těchto pravidlech již 

od  května. Očekával se tvrdý střet koalice 

a opozice za účasti veřejnosti.

Jaké ovšem bylo překvapení přítomných za-

stupitelů a občanů, když se na jednání zastu-

pitelstva nedostavil ani jediný zastupitel 

za  TOP09, ani jediný zastupitel za  Sakuru 

a barvy ODS hájil pouze místostarosta Šefr. 

Ten podle jednacího řádu musel v 18:15 jed-

nání zastupitelstva odpískat, protože v deseti 

jsme nebyli usnášeníschopní. Občané i zastu-

pitelé v následné neformální diskuzi vyjádřili 

své námitky a podivení nad tím, že tak zásad-

ní materiál nikdo z koalice neobhajuje.

Ano, potřebujeme financovat dostavbu školy, 

ale starosta Jakob v roce 2011 na ZM při pro-

jednávání rozpočtového výhledu města Roz-

toky potvrdil dotaci na dostavbu školy ve výši 

60 miliónů Kč. Tak kde ta dotace je? Zkoušel 

vůbec někdo na radnici vyhledat dotační titu-

ly, kam bychom se mohli s  žádostí o  dotaci 

na dostavbu školy přihlásit? Asi ne, protože to 

pravděpodobně nikdo nemá v popisu práce.

• Na srpnovém zastupitelstvu předložil kont-

rolní výbor výsledek kontroly stížností za rok 

2011. Výsledkem kontroly bylo zjištění, že 

v roce 2011 bylo podáno celkem 25 stížností 

a 3 petice, z nichž 10 stížností bylo vyřízeno 

až po termínu, jedna stížnost nebyla vyříze-

na vůbec. 

Tyto informace se povinně zveřejňují, je tedy 

velmi zarážející, že na webu města starostou 

Jakobem podepsaná Výroční zpráva města 

Roztoky za  rok 2011 o  vyřizování stížností 

uvádí: Ve městě bylo v kalendářním roce 2011 

podáno 25 písemných stížností a  3 písemné 

petice. Všechny žádosti a petice byly v řád-

ném termínu zodpovězeny. 

Ona výroční zpráva s  nepravdivými údaji je 

stále na webu města. Možná se ovšem do doby, 

než Odraz vyjde, text té zprávy změní. Je to 

opravdu skvělé zjištění pro občany města, 

stěžujte si, my si s tím poradíme transparent-

ně po svém.

• Jako opoziční zastupitelé jsme na jaře měli 

problém se získáváním informací. Využili 

jsme proto zákona č. 106/1999 Sb. o svobod-

ném přístupu k informacím, což je rychlejší, 

protože požadované informace musíte dostat 

do  15 dnů. 13. března jsem požádala podle 

tohoto zákona o poskytnutí platného organi-

začního řádu MÚ, o  náplň práce Odboru 

správy a rozvoje města a životního prostředí 

a náplň práce vedoucího tohoto odboru (teh-

dy pan Abramovič). V termínu jsem obdrže-

la kopii sice platného, ale změněné struktuře 

MÚ neodpovídajícího organizačního řádu, 

a odpověď starosty Jakoba, ze které plyne, že 

si je vědom toho, že je třeba organizační řád 

přepracovat. A  že to bude prvním úkolem 

nového tajemníka. V té době MÚ neměl ta-

jemníka již 6 měsíců. Zákon o obcích říká, že 

není-li tajemník, jeho povinnosti vykonává 

starosta.

Možná to vypadá jako slovíčkaření, ale jestliže 

MÚ nemá schválený správný organizační řád, 

nemohou být definované náplně práce a po-

vinnosti odborů, ani vedoucích pracovníků. 

Nejsou-li náplně práce a povinnosti, není ani 

zodpovědnost. Bez nadsázky tak máme 

na radnici nastolen úřednický ráj, což je prav-

děpodobným vysvě tle ním chaosu, který tam 

již delší dobu vládne. Podotýkám, že správný 

organizační řád dosud neexistuje.

Nyní se konečně dostávám k  pointě této 

suchopárně smutné historky. Dva dny poté, 

co lhůta pro odpověď dle zákona uplynula, 

objednal místostarosta Šefr u  advokátní 

kanceláře Holec, Zuska a  partneři, cituji: 

právní služby ve  věci posouzení možnosti 

odpovědi na žádost o informace podle záko-

na 106/1999 paní Vavřínové. Posouzení se 

týká možnosti poskytnutí informace týkající 

se pracovněprávních vztahů a pracovních ná-

plní zaměstnanců. Limit 9  000,- Kč. Netu-

ším, co pánové z AK Holec, Zuska a partne-

ři odpověděli, ale dovolila bych si tipnout, 

ačkoli nejsem právník. Musíte odpovědět 

do 15 dnů a požadované informace poskyt-

nout. Koncem dubna přišla faktura s  lako-

nickým obsahem: za právní služby, jednot-

ková cena 7500,- Kč, daň 20  %, celkem 

9000,- Kč. Z  rozpočtu města, tedy z  peněz 

daňových poplatníků byla částka 9000,- Kč 

zaplacena 3. května.

Olga Vavřínová, zastupitelka za DOST

Statečně a transparentně
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ŽIVOT V OBCI

Dovolujeme si Vás pozvat na společnou připomínku 
podzimních dní let 1939 a 1989. 

Radek Vlasák, Jan Jakob

Program:

14:00 Trh s rukodělnými vánočními a užitkovými výrobky

 Přímo na místě připravované zabijačkové speciality

 a slané či sladké palačinky

 Projekce dokumentárního filmu Tenkrát 

 (události 17. listopadu 1989 ve výpovědích významných osobností)

 Program pro děti

18:00 Slavnostní promluva a duchovní slovo

 Vystoupení   Jaroslava Hutky 
 Legendární písničkář, skladatel a fejetonista. 

 Signatář Charty 77, který žil dlouhou dobu v emigraci. 

 Účastník listopadového dění v roce 1989. 

 Zpíval na manifestaci Občanského fóra na Letenské pláni. 

17. listopad
Den boje za svobodu

a demokracii 
17. listopadu 2012 od 14 do 20 hodin,

Tyršovo náměstí, Roztoky
M

Y

Y

Y

plakat17listopad.pdf   1   11/5/12   9:50 PM
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Když se řekne hasiči, představí si každý hou-

kající hasičské auto a  hasiče, který se snaží 

zachránit nějaký hořící objekt, rozřezat spadlý 

strom nebo vyřešit událost, která přímo nebo 

nepřímo zasahuje do  našich životů. Když se 

řekne mladý hasič, asi si vybavíte stejnou oso-

bu pouze v mladším věku. Nyní Vás ale vyve-

deme z  omylu. Mladý hasič je holka nebo 

kluk, který má zájem poznat a naučit se něco 

o požární činnosti a o tom, co ten velký hasič 

musí umět pro to, aby nám mohl v  nečeka-

ných situacích pomoci.

Cílem Oddílu mladých hasičů je připravit tyto 

malé nadšence, aby věděli, co a  jak si počít 

v situaci, kdy se musí rychle a bezchybně jed-

nat. Naučí se, jak se zachovat, když někde 

spatří oheň nebo osobu, která je v  nesnázi, 

nebo jak poskytnout základní ošetření. Budou 

vědět, jak přivolat pomoc, která čísla jsou 

na příslušné složky Integrovaného záchranné-

ho systému. Také se učí, jak se orientovat 

a chovat v přírodě, vázat uzle a samozřejmostí 

jsou teoretická i praktická hasičská cvičení – 

trénink požárního útoku, použití požárních 

hadic a jejich napojení k přívodu vody…

Chceme děti také seznámit s historií i součas-

ností dění kolem nás. O prázdninách jsme se 

byli proto podívat například v krajském ope-

račním středisku KOPIS Kladno, aby děti vě-

děly, kam se dovolají, když přivolávají pomoc, 

a  aby viděly, jak probíhají hasičské výjezdy. 

Dále jsme navštívili policejní muzeum v Pra-

ze, kde jsme si prohlédli historii i současnost 

Policie ČR, seznámili jsme se s  technickým 

vybavením a  výjezdovými vozidly Hasičské 

záchranné stanice Prahy 6-Petřiny, uskutečni-

li jsme i  výlet do  Ekotechnického muzea 

v  Praze 6 a  také do  historického vojenského 

muzea v Lešanech, kde jsme shlédli vybavení 

Armády ČR a  jiných zemí a měli jsme mož-

nost vidět vojenskou techniku při ukázkách 

v  boji. I  nadále máme v  plánu organizovat 

další zajímavé výlety a tematické akce.

V oddílu mladých hasičů v Roztokách máme 

15–20 dětí ve  věku 6–13 let. Při příležitosti 

oslav 130. výročí založení Sboru dobrovolných 

hasičů Roztoky naši mladí členové před zraky 

rodičů a  ostatních diváků složili na  Tyršově 

náměstí slavnostní přísahu, kde se zavázali pl-

nit a ctít zásady a cíle mladých hasičů. Všichni 

obdrželi oddílové tričko a čepici a také diplom 

podepsaný starostou města a vedoucím oddílu. 

Na oslavě 1. výročí oddílu mladých hasičů poté 

dostali uniformy, ve kterých budou reprezento-

vat oddíl při soutěžích a  ostatních aktivitách. 

Nezbytnou součástí uniforem a chloubou mla-

dých hasičů jsou přilby, které spolufinancovalo 

město Roztoky.

Za  hezkého počasí se scházíme na  hřišti TJ 

Sokol, kde děti sportují a učí se hasičským do-

vednostem, při nepřízni počasí a  v  zimním 

období máme k  dispozici třídu v  Základní 

škole Roztoky.

Touto cestou chceme poděkovat našim příz-

nivcům a sponzorům, městu Roztoky za při-

spění na výbavu mladých hasičů a paní ředi-

telce Mgr. Aleně Gabaľové ze Základní školy 

Roztoky za  vstřícné jednání a  za  ochotnou 

nabídku zapůjčení prostor pro kroužek.

Dění a události mladých hasičů můžete sle-

dovat na našich stránkách www.omhroztoky.

webnode.cz. Pokud byste měli zájem přihlá-

sit i své dítě do Oddílu mladých hasičů, kon-

taktujte hlavního vedoucího kroužku Kamila 

Valeše, tel. 739 697 879.

Mladí hasiči Roztoky

Dobrý den. Jsme juniorská skupina  PAPRSKY. 

Co děláme? Čteme příběhy, dělíme se o naše 

myšlenky, něco si vždy vytvoříme nebo si 

něco zahrajeme a také plánujeme a připravu-

jeme dobré skutky (např. divadlo pro děti, 

sběr odpadu, krmení zvířátek v  lese atd.). 

Snažíme se o  zlepšení města Roztoky, např. 

jsme uklízeli kolem cesty ke šraňkám a našli 

jsme tam hodně plechovek, cigaretových 

nedopalků, lahví, kapesníků, igelitových sáč-

ků, plastových kelímků a skla.

Víte, jak dlouho se co rozkládá?

Papírový kapesník 2–4 týdny, 

slupka od banánu 3–4 týdny, 

jadřinec od jablka 2 měsíce,

kůra od pomeranče 6 měsíců,

cigaretové nedopalky 10–12 let,

hliníková plechovka 200–500 let,

plastové lahve 450 let,

plastové tašky 200–1000 let,

sklo se nerozkládá.

Snažte se, prosíme, i  vy o  zlepšení města 

Roztoky. Zabraňte, abychom se topili v  od-

padu. Neodhazujte odpad do přírody a třiďte 

ho – bude lépe.

Denní tábory

Poslední denní tábor byl super. Téma bylo 

vesmír a  Země. Bavili jsme se o  tom, jak je 

vesmír veliký, a  snažili jsme se porozumět 

tomu, jak je v něm vše propojené. Potom byl 

moc dobrý oběd. Měli jsme menší kvíz a také 

jsme znázorňovali vzdálenost planet od Slun-

ce v  centimetrech. A  složili jsme básničku 

o planetách.

 

PLANETY

MERKUR přijal návštěvníka, než vstoupil, 

spadl do horkého mlíka. 

VENUŠE je velká, malá, teplá je i proměnlivá, 

plynatá i  neplynatá, horká je moc a  rádi ji 

máme dost.

ZEMĚ je náš svět, ve vesmíru krásný květ.

MARS je dobrá čokoláda, bez železa člověk 

strádá. 

JUPITER je vážně obr, ztratil by se tam i bobr. 

SATURN je velký, už nenosí plenky. 

URAN je velký dobrák, daleko je od  Slunce. 

Na Jupiter to on nemá, ale na nás určitě. Je to 

malovelká země a  můj velký kamarád. Své 

měsíce si střádá, jako my své přátele, a  to je 

vážně veselé.

NEPTUN to je planetka, blízko Pluta jed-

notka. 

PLUTO je jen malý měsíc, vypadl z osy sluneč-

né. Skončil 4 metry od nás a to je vážně výji-

mečné. 

Na příští tábor plánujeme téma HUDBA.                                             

Jsme junioři ve věku 10–13 let a je mezi námi 

i 1 vedoucí. Můžete se také připojit. Kontakt: 

juniori–roztoky@seznam.cz; 607  237  210 

(Irena).

účastníci juniorské skupinky Paprsky

Mladší mládež rozvíjí své schopnosti
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 Vás zve starost Jakob 

ztoky  

2.12.2012 
  

MU   
 

   Program:  
14:00 – v  

15:30 –  p   
16:30 – v  r  

17:00 – r  r  
kuláše s u j  

17:30 – v  
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V únoru letošního roku se 

konal 1. skautský ples. 

A protože jeho výtěžek byl 

určen na opravu střechy 

dívčího srubu, mohli jsme 

se díky všem účastníkům 

plesu na začátku října sejít 

v naší skautské osadě v Má-

chově ulici a dát střeše úpl-

ně nový kabát. Doufejme, 

že jí pěkných pár let vydrží. 

Děkujeme všem, kteří 

na letošní ples přišli, bavili 

se, jedli, pili, a tím rekon-

strukci umožnili. Také by-

chom vás při této příleži-

tosti rádi pozvali na 

2.  skautský ples, který se 

bude konat v únoru 2013.

Za roztocké skauty 

a skautky

Lukáš Hejdukfoto: Jan Novák

Roztockým skautkám 
už neteče do bot

TJ SOKOL ROZTOKY,  Tyršovo náměstí 480
Zveme vás na zábavné čertovské odpoledne

Můžete přijít v masce čertíka. Malé občerstvení je zajištěno.

VSTUPNÉ 60,- Kč/osoba*od 2 let  

*PŘEDPRODEJ od 1. PROSINCE v PRODEJNĚ OBUVI, Tyršovo náměstí 427

  w w w.sok roz.cz
A K C I  T J  S O K O L  R O Z T O K Y  P O D P O Ř I L I :

PROGRAM

15 h - uvítání se s malými čertíky

- zábavné čertí úkoly a sestavování čertíka 

16 h  - zatancují malí čertíci ze Sokola

16.30 h -  POHÁDKA - Zvířátka a loupežníci

LOUTKOVÉ DIVADLO ALEŠE BÍLKA - VYSMÁTO 

17.30 h  - BUBUBU společné čertí tancování

15. prosince 2010 od 15h

STUDIO
NEPOSEDNÁ
PASTELKA

PRODEJNA OBUVI
DĚTSKÉ BOTY S ŽIRÁFKOU
Tyršovo náměstí 427, ROZTOKY

Restaurace Na Vrškách zve
Všechny děti s rodiči na 

MIKULÁŠSKÉ odpoledne

1. 12. 2012 od 15:30 do 18:30 hod 

Čerti, andělé, nadílka, 
soutěže a překvapení, 

dětská diskotéka s možností 

písniček na přání

NEKUŘÁCKÉ PROSTŘEDÍ

Od 19:30 hod MIKULÁŠSKÁ 
zábava pro dospělé

Na uvedené akce vstup zdarma

Dubečnice

Dubečnice 2012 – jaká rána ji ještě čeká! A to jsme teprve na 

začátku zástavby! Minulé zastupitelstvo si na ,,přání“ investora 

odhlasovalo výjimku ze schváleného Územního plánu a dopustilo 

stavbu tohoto urbanistického ,,skvostu“. A pak se zase vedli 

(stejně jako předtím) vodopády řečí o ,,zahradním městě“.

A tak jsem se na místě 

otočil na kramfleku

a vyfotil za zády stojící 

domy našich předků.

F. Šulc
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KULTURA 

Téma na listopad: 

[Mju:zik]

Hudba a svìt kolem nás

Spoleènì budeme naslouchat, objevovat sílu a vliv hudby,

analyzovat texty písní, které posloucháme, zamýšlet se nad

rùznými hudebními styly a jejich pùvodem, zkusíme napsat

vlastní píseò, budeme hrát hry,...  (a ještì nás èeká spousta

dalších aktivit).

KDY: sobota 10. listopadu 2012 od 10.00 do 16.00 hod.

KDE: v prostorách Atelieru Roztoè v Havlíèkovì ulici 713

CENA: 75,- Kè (obìd, materiály a pøíspìvek na pronájem);

50,- Kè v pøípadì donesení vlastního obìda

Více informací a registrace na tomto kontaktu: 

607 237 210 (Irena Zemanová); juniori-roztoky@seznam.cz

PROSINCOVÝ DENNÍ TÁBOR se bude konat 15. prosince a téma,

které si junioøi vyberou, se dozvíte v pøíštím vydání Odrazu, na

plakátech nebo na výše uvedeném kontaktu. 

Denní tábor vedou dobrovolní vedoucí v rámci programu rozvíjení

schopností juniorské mládeže, který byl pøipraven a celosvìtovì 

iniciován Bahá’í spoleèenstvím. 

DENNÍ TÁBOR 

PRO MLÁDEŽ 

VE VÌKU 11-13 LET

PØISPÍVÁME KE

ZLEPŠENÍ

SVÌTA

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – Listopad  
St 14. 11. 2012 Je zelená opravdu zelená aneb Hádej, kolik mi to žere, 19:30 h, vstupné: 100 Kč Hostinec Na Růžku, Roztoky-Žalov

So 17. 11. 2012 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii , 14–20 hod. Tyršovo náměstí, Roztoky

So 17. 11. 2012
Slavnostní naražení Únětického speciálu – Vánoční 13° – slavnostní akt naražení pivního 
speciálu za účasti hostů, zvěřinové hody, program pro děti  i dospělé, začátek ve 12 hodin

Únětice

do 25.11. 2012 Výstava 35. let loutkařského spolku Kvítko – historie a současnost Husův sbor, Roztoky

Ne 18. 11. 2012

Podzimní „Koncert písní a operních árií" v podání mezzosopranistky Jarmily Kosinové – 
hostující sólistky Státní opery Praha a opery v Plzni, a klavíristky a varhanice Daniely Valtové 
Kosinové – sólistky Symf. orchestru FOK. V programu zazní díla J. S. Bacha, Ludwiga van 
Beethovena, G. Verdiho, F. Chopina a dalších. Od 15 hod. 

Husův sbor, Roztoky

Ne 25. 11. 2012 Pohádka s překvapením – představení loutkového divadla Kvítko, od 15 hod Husův sbor, Roztoky

Čt 29. 11. 2012 Adventní dílna (Křesťanská kavárna) – výroba adventních věnců a vánočních dekorací, 14–16 hod. Husův sbor, Roztoky

Ne 2. 12. 2012
Adventní koncert v Husově sboru – pěvecký soubor Orfej – v rámci koncertu proběhne 
vernisáž výstavy My tři králové jdeme k Vám (tradiční tématická vánoční výstava výrobků 
a děl dětí i dospělých... školy, školky, mateřská centra...), od 15 hod. 

Husův sbor, Roztoky

Ne 2. 12. 2012
Rozsvícení vánočního stromečku – od 14 hod trhy a program, od 17 hod. rozsvícení 
vánočního stromečku

Tyršovo náměstí, Roztoky

Po 5. 12. 2012
Mikuláš s nadílkou v kostele (tradiční setkání dětí s Mikulášem a anděly, s nadílkou a krátkou 
promluvou paní farářky), od 17 hod. 

Husův sbor, Roztoky

So+ Ne 
8. 12. + 9. 12. 2012

Únětické Adventní trhy – druhý ročník trhů s vánočním sortimentem 
(výzdoba, dárky, dobroty.) – oba dny od 11 hodin

Únětice

Ne 9. 12. 2012 Karneval s Beruška Bandem (s nadílkou), cena 80,-, od 15 hod Hotel Academic, Roztoky

10.–20. 12. 2012
V dopoledních hodinách Září hvězda nad Betlémem – interaktivní výchovný hudební pořad 
plný koled, vánočních lidových zvyků a křesťanských tradic 
(určeno především pro MŠ a I. stupeň ZŠ) – spojeno s prohlídkou vánoční výstavy

Husův sbor, Roztoky

Čt 13. 12. 2012 Vánoční koncert ZUŠ Roztoky, od 18 hod. Husův sbor, Roztoky

Pá 21. 12 .2012
Pojďme spolu do Betléma – pásmo koled s příběhem o narození Ježíška 
(tradiční společné zpívání a rodinná setkání), od 17 hod.  

Husův sbor, Roztoky

Po 24. 12. 2012
Štědrý den – prohlídka kostela, jesliček, strom tajných přání 
(odpolední příprava na Štědrý večer, zpívání koled a promluva paní farářky), 14–15h

Husův sbor, Roztoky

Út 25 .12. 2012 Hod Boží – slavnostní bohoslužba, od 9 hod. Husův sbor, Roztoky



Při posledním podniku seriálu MMČR 

v kartingu, který se začátkem října konal 

na závodním okruhu ve Vysokém Mýtě, se 

podařilo 17ti leté závodnici Gabriele Jíl-

kové z Roztok vyhrát oba dva nedělní zá-

vody, a  tím i  získat již 4. titul Mistra ČR 

v kartingu. Ve třídě Rok senior je to titul 

první.

Gabriela závodí na podvozku PRAGA s mo-

torem Vortex. Do Mýta odjížděla se ztrátou 

39 bodů, a tak k vysněnému titulu potřebo-

vala dvě vítězství. V  sobotní kvalifikaci si 

vyjela třetí místo na startovním roštu. 

Při obou nedělních závodech se hned po star-

tu ujala vedení a svým soupeřům nedala šanci 

na předjetí. Díky tomuto prvenství se nomi-

novala na Světové finále Rokcup, které se tra-

dičně koná na italské trati South Garda.

Gabriela měla letos jednu velkou premiéru, 

poprvé startovala s  formulí Renault 2.0 

v  mistrovství FIA zóny střední Evropa 

na mosteckém autodromu. 

Mezi 24 piloty se jí podařilo dojet na krás-

ném 7. místě a  v  nedělním závodě si ještě 

o jednu příčku polepšila, když před ní skon-

čili jen závodníci se silnějšími formulemi 3. 

Mezi Renaulty byla nejrychlejší.

Oficiální web: 

http://gabrielajilkova.webnode.cz/

PR Gabriela Jílková
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Dne 13. října uspořádal nohejbalový oddíl 

závěrečný turnaj sezóny 2012 v rámci 150. vý-

ročí založení Sokola. Pro důstojný a  zdárný 

průběh byla provedena úprava hřišť, prostory 

kabiny  a zhotoveno dřevěné ohrazení terasy. 

Po rozeslání pozvánek mailem i na stránkách 

nohejbalu se přihlásilo 15 družstev z různých 

oblastí Čech. Byla zastoupena družstva mimo 

místních z  Radomyšle, Dolních Beřkovic, 

Všetat, Poděbrad, Benešova, Českého Brodu, 

Písku, Kralup, Libčic , Horních Počernic, Star-

tu Praha a Suchdola. Turnaj byl vypsán jako 

otevřený, bez omezení výkonnosti, pohlaví 

i věku, hrál se na třech kurtech a v době koná-

ní nám přálo počasí, když v  předcházejících 

dnech bylo deštivo. Začínalo se rozlosováním 

do třech skupin s tím, že postupovala první tři 

družstva do finálové skupiny o prvé až deváté 

místo, zbývající hrála pak skupinu o desáté až 

patnácté místo. Úroveň hry byla vynikající 

díky hráčům hrající vyšší soutěže a ozdobou 

turnaje byla smíšená dvojice „Úkáčka“, která 

skončila na druhém místě. Bylo potěšující, že 

všichni účastníci odehráli vše až do  konce 

turnaje, který začínal v 9 hodin a byl ukončen 

rozdílením cen po 17 hodině. V průběhu tur-

naje bylo k dispozici občerstvení teplé i stude-

né kuchyně s  dobrou nabídkou. Dík patří 

všem hráčům, organizátorům a obsluze zajiš-

ťující občerstvení. Turnaj byl důstojným za-

končením sezóny a oslav výročí Sokola v Roz-

tokách. Záběry z  turnaje lze prohlédnout 

na webových stránkách fotozira.rajce.net.

Výsledky: (tak, jak byla družstva registrována)

  1. Starťáci

  2. Úkáčka

  3. Tukánci

  4. Horní Počernice

  5. Všetaty

  6. Pivnička – Čejka

  7. Janů – Toman

  8. Kralupy

  9. Roztoky A

10. Mouchové

11. Roztoky B

12. Habaďursko

13. Suchdol

14. Remarsters

15. Libčice

Za oddíl nohejbalu

B. Ščučka

Gabriela Jílková vybojovala další titul!

Posletový turnaj v nohejbale – dvojice ke 150. výročí založení Sokola
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Roztocké sestry Radka a  Tereza Cihlářovy 

spolu s Kateřinou Brabcovou z Fitness Cen-

tra Báry a Hanky Šulcových dokázaly obhá-

jit mistrovský titul v  kategorii tříčlenných 

týmů na  mistrovství světa ve  sportovním 

aerobiku FISAF, které se uskutečnilo od 16. 

do 19. října 2012 v holandském Dordrechtu. 

„V  naší kategorii byla dost velká konkurence, 

proto jsme měly obavy, jak dopadneme, a byly 

jsme hodně nervózní. Nejvíce jsme se bály kon-

kurentů z  Austrálie a  dalších českých týmů. 

Celkem jsme musely odcvičit tři kola. Musím 

říct, že se nám první kolo velice povedlo a po-

stupovaly jsme do dalších kol z prvního místa, 

které jsme si dokázaly udržet. Cvičilo se nám 

velmi dobře. V  hale byla perfektní atmosféra, 

spoustu lidí nám fandilo a s ostatními závodní-

ky jsme se navzájem podporovali,“ popsala 

pocity závodnic a atmosféru mistrovství světa 

Radka Cihlářová.

Z výsledkové listiny je zřejmé, že tým sester 

Cihlářových suverénně vyhrál před druhým 

týmem z  Kladna a  třetími Australankami. 

Přípravy na vrcholovou světovou soutěž byly 

náročné. „Na tyto závody jsme se připravova-

ly zhruba tři měsíce a trénovaly jsme šestkrát 

týdně. Bylo to opravdu náročné naší sestavu 

natrénovat, protože jsme kvůli mistrovství 

zařadily těžší prvky, které jsme musely perfekt-

ně a  synchronně zvládnout všechny tři. Na-

štěstí se nám ta 'dřina' vyplatila a v Holand-

sku jsme dokázaly vybojovat zlaté medaile,“ 

dodala Radka Cihlářová.

Dovolte mi, abych sestrám Cihlářovým jmé-

nem Roztok k  jejich famózní obhajobě titulu 

mistryň světa co nejsrdečněji poblahopřál a zá-

roveň abych jim poděkoval za významnou re-

prezentaci nejen Roztok, ale i celé naší země. 

Radko a Terezo, Roztoky jsou na Vás hrdé!

Jan Jakob, starosta města Roztoky

Vážení přátelé, rozeběhla se nám nová fotbalo-

vá sezona. Do  soutěží FAČR máme tentokrát 

přihlášeno už  7 mužstev. Všechna naše muž-

stva si vedou více než úspěšně.

Mladší přípravka hraje svou soutěž turnajovým 

způsobem a zatím byla pokaždé na „bedně“. Je-

den turnaj dokonce vyhrála. Starší přípravka 

dosud hořkost porážky nepoznala. Mladší žáci 

podlehli pouze jednou, a to nešťastně brankou 

v  poslední minutě v  Červeném Újezdu. Starší 

žáci zatím, až na jednu remízu, také stále vyhrá-

vají. Dorost si vede nadmíru úspěšně v I. třídě 

Středočeského kraje. Po dlouhých 26ti zápasech 

bez prohry přišla porážka až v minulém zápase, 

a to na půdě Rakovníka. A-mužstvo zatím po-

měrně s přehledem vede III. třídu a opět se po-

kouší dosáhnout na vytoužený postup do II. tří-

dy. Béčko hraje ve své soutěži v horní polovině 

tabulky. Všechna mužstva dělají radost nejen 

nám, ale především  fanouškům, kteří na zápasy 

docházejí ve  stále hojnějším počtu. Stále si ale 

myslíme, že by jich mohlo chodit víc. Zejména 

mužstvo dorostu by si to zasloužilo. Jejich zápasy 

mají výbornou úroveň i  díky kvalitě soupeřů 

z vyšší soutěže. Na vzdálenější venkovní zápasy 

dorostu jsme začali pořádat autobusové zájezdy 

a zatím se nám to osvědčilo. Na zápasy tak spo-

lečně jezdí hráči, trenéři a zejména skupina fa-

noušků. Již jsme absolvovali cesty do  Hředle, 

Nového Strašecí a Rakovníka.

Informace o dalších zájezdech najdete na na-

šich webových stránkách.

A mužstvo se opět účastní poháru OFS, 

ve kterém loni skončilo v semifinále. Letošní 

vstup byl také úspěšný a  postoupili jsme 

do jarních kol.

Ještě se musím zmínit o  našich nejmenších. 

Hlásí se a na tréninky chodí stále více mladých 

fotbalistů ve věku čtyř až šesti let. Je na ně ra-

dost se dívat a  děkujeme především oběma 

trenérům, panu Čížkovi a  Šaljičovi, za  jejich 

nesmírnou trpělivost a  elán, s  jakým se této 

fotbalové drobotině věnují.

Závěrem bych chtěl mezi nás pozvat další adep-

ty a zájemce o fotbal všech věkových kategorií. 

Opět na  webových stránkách najdou veškeré 

informace a kontakty. Je možné i přijít od pon-

dělí do čtvrtka přímo na hřiště a mluvit přímo 

s trenéry jednotlivých mužstev. Dále zvu stáva-

jící věrné fanoušky a  hlavně další a  další fa-

noušky, aby chodili na  domácí zápasy všech 

našich mužstev, a  podpořili tak jejich snahu 

o co nejlepší výsledky.

Všem hráčům a trenérům přeji hodně úspě-

chů v dalších zápasech.

Tomáš Novotný, prezident SK Roztoky

Sestry Cihlářovy obhájily titul mistryň světa

Nová fotbalová sezona v Roztokách

foto: MUDr. Milan Cihlář
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Vážení rodiče,

v  tomto podzimním čísle Vám nabízíme k  nahlédnutí pár zajímavých 

aktivit a zároveň Vás srdečně zveme na tradiční Den otevřených dveří, 

který se bude konat 10. a  11. prosince, a  zároveň na  oslavy 80. výročí 

otevření naší základní školy dne 28. 11. do  hotelu Academic, kde bude 

instalována výstava fotografií, proběhne zde křest knihy, kterou děti vy-

tvořily v rámci školního projektu, a zhlédnete i krátké kulturní vystoupe-

ní našich žáků. Na čtenou příště se těší 

Věra Zelenková

Preventivní 
programy 
v měsíci září

Ve čtvrtek 13. 9. se usku-

tečnila beseda pro žáky 

8. a  9. tříd. Tématem 

přednášky bylo fyzické 

násilí, sexuální zneužívá-

ní, domácí násilí, využí-

vání internetových soci-

álních sítí a  trestní 

zodpovědnost. Beseda 

probíhala v  každé třídě 

zvlášť, aby žáci dostali 

větší příležitost se ptát 

na  věci, které je zajímají 

v  jejich vlastní třídě. 

Ráda bych touto cestou poděkovala paní Jitce Šatavové a Mgr. Zuzaně 

Pácalové z Fondu ohrožených dětí za jejich zajímavou přednášku, která 

se u žáků setkala se zájmem.

V  úterý 18. 9. si žáci II. stupně mohli vyzkoušet prvky sebeobrany 

a  strategie chování v  krizových situacích pod vedením ing.  Jiřího 

Schwertnera ze Školy bojových umění a sebeobrany Wing Tsun, jejich 

výuka probíhá v rámci „Projektu prevence šikany a násilí mezi dětmi 

a mladistvými“. 

M. Černá

Návštěva městské knihovny

Třetí říjnový týden navštívili prvňáčci z Roztok městskou knihovnu. 

Pro některé to byla úplně první návštěva, na které se dozvěděli, jak to 

v  knihovně vypadá a  co musí udělat, pokud by do  knihovny chtěli 

začít chodit. Paní knihovnice pro všechny děti připravily dětské kníž-

ky, které si mohly prohlédnout, a z  jedné z nich si poslechly příběh 

o  strašidlech. Protože se blíží Halloween, jedna paní knihovnice si 

dokonce oblékla čarodějný klobouk a předvedla dětem malé kouzlo. 

V závěru návštěvy si děti samy v dětském koutku prohlížely knížky 

a  časopisy. Návštěva se 

všem moc líbila.

Žáci 1. A a 1. B

Návštěva 
v Polsku 

V  prvním podzimním 

dnu jsme odjeli s 18 žáky 

do polské Skawiny. Teplé 

slunečné počasí nás pro-

vázelo po celou dobu na-

šeho pobytu. Naši polští 

přátelé nám připravili 

náročný, ale velmi pěkný 

a  zajímavý program: 

sportovní utkání ve  fot-

bale a přehazované mezi našimi a polskými žáky, výlet do Krakowa s pro-

hlídkou Wawelu, návštěvu ve  výrobně cukrovinek či interaktivní dílnu 

v technickém muzeu. Nejvíce se dětem líbila návštěva v muzeu miniatur, 

dále atrakce v největším polském aquaparku a solné doly v Bochni. 

Srdečné a milé přijetí našimi polskými přáteli bylo pro nás pohlaze-

ním na duši a velice těžko jsme se loučili. Doufáme, že je na jaře při-

vítáme v Roztokách. Díky všem, kteří se na organizaci naší návštěvy 

v Polsku podíleli. 

M. Bartulíková
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ŠKOLY, ŠKOLKY Etc.

Školní okénko

DAVID LOMOS
ZLATNICKÝ ATELIER – ROZTOKY

JUNGMANNOVA 217
tel.: 777 282 720
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ŠKOLY, ŠKOLKY Etc.

Svátek světel

pátek 9. listopadu, od 18:00

Oslava světla a podvečerní putování s lampiony levohradeckou  kraji-

nou. Na  cestě budou představení dětí z  tanečních a  divadelních   

kroužků. Začátek v  18 hodin na  autobusové zastávce Levý Hradec. 

S sebou lampičky a lampiony, které společně zapálíme.

Dárkové krabičky 

pondělí 12. listopadu 2012, ateliér Havlíčkova, 20.00–22.00

Tvořivá dílna pro dospělé pod vedením lektorky Doroty 

Tiché. Jedná se o další setkání v rámci celoročního cyklu 

výtvarných dílen. Na  setkáních máte příležitost poznat 

různé obory lektorů, kteří vedou pravidelné kurzy ve sdru-

žení Roztoč nebo se sdružením spolupracují. Zúčastnit se 

může celého cyklu nebo jednotlivých lekcí. Rezervace 

na  roztoc@roztoc.cz nebo tel 606 953 441, Petra Frydrych-

ová.  Rezervace je nutná, abychom připravili a  nakoupili 

potřebný materiál.

Festival Jelení ListopáDění

sobota 24. Listopadu 2012, ateliér Roztoč, budova školní jídelny, 1. patro

Pátý ročník loutkového festivalu zahájí soubor Jácíčkové z dramatické-

ho kroužku ve Svitavách s představením Chlebová Lhota, které vzniklo 

na námět stejnojmenné knihy Dagmar Urbánkové. Dále se můžete těšit 

na kousky pro mladší i starší děti divadla DAMÚZA – Detektiv Lupa 

a tajemná věž (loutková pohádka pro děti, co se nebojí) a Příběh z říše 

fantazie (loutkovou pohádku pro ce-

lou rodinu). Na festivalu samozřejmě 

nemůže chybět divadlo Tichý Jelen, 

tentokrát zahraje představení Šípko-

vá Růženka. Pravidelným festivalo-

vým hostem je i divadlo DNO. Letos 

zažijete nové hudebně kabaretní for-

mace představení IDOLLS – EMOč-

ně  dEMOliční EMOkál a SEN – ka-

pela, co se vám bude zdát! 

Festival pořádá sdružení Roztoč 

a  divadlo Tichý Jelen. Za  finanční 

podporu děkují jeleni Městu Rozto-

ky a  MŠMT. Více informací nalez-

nete na www.roztoc.cz a městských 

plakátovacích plochách. 

Advent v Roztoči

Dílna na  výrobu adventních 
věnců 
sobota 1. prosince 2012, od  14.00 

a  od  17.00, ateliér Roztoč, budova 

školní jídelny, 1. patro

S  příchodem adventního času vás 

zveme na  tradiční tvořivé setkání, 

na  kterém si můžete vyrobit vlastní 

adventní věnec.

Zkušené lektorky poradí, jak věnec uplést, představí různé možnos-

ti zdobení. Na místě budou korpusy, zelené chvojí a pestrý dekora-

tivní materiál. Svíčky na  věnec si vezměte s  sebou! Cena za  velký 

věnec 190 Kč (členové sdružení 150 Kč), malý věnec 180 Kč (členové 

sdružení 140 Kč). Z důvodu omezeného počtu míst je nutná rezer-

vace na vybraný čas na našem kontaktu: roztoc@roztoc.cz nebo tel.: 

220 514 572.

Mozaikování – 
Vánoční témata a dárky 

neděle 2. prosince od 14.00 do 18.00, ateliér Havlíčkova

Mozaikové techniky tentokrát s vánoční tematikou. 

Více na www.roztoc.cz.

Advetní koncert na Levém Hradci 
pondělí 3. prosince od 18.00

Tradiční koncert na začátek času adventního v kostele sv. 

Klimenta na Levém Hradci. 

Účinkuje dětský sbor při sdružení Roztoč pod vedením 

Barbory Hlavičkové a  sbor Local Vocal pod vedením 

Martina Šmída. Zazní adventní písně a Missa in contra-

puncto od Johanna Ernsta Eberlina.

Vánoční trhy dětských prací

sobota 8. prosince, ateliér Roztoč, budova školní jídelny, 1. patro

Jedinečné vánoční trhy, na kterých děti v rolích trhovců prodávají svá 

originální dílka. Určitě Vás jejich tvořivost a fantazie překvapí a potě-

ší. Trhy jsou doprovázené lidovými vánočními zvyky – pouští se lo-

dičky, házejí střevíce, rozkrajují jablíčka, věští se budoucnost, zpívají 

koledy a mnohé další. Přijďte se po-

dívat, zazpívat si i nakoupit, potěšíte 

tím sebe a  oceníte nemalou snahu 

malých trhovců.

Stavíme zázemí nejen 
pro „roztočí“ děti. 
Stále chybí finance!
Stavební práce začaly koncem září. 

Již jsou hotovy základové pilíře a bu-

dují se připojení na kanalizaci, elek-

třinu, vodu a plyn. Do konce října by 

měly být přípravné stavební práce 

hotovy. Během listopadu je napláno-

ván příjezd domu. Příjezd doslova, 

neboť se jedná o modulovou stavbu. 

Po  usazení modulu nás čeká řada 

dokončovacích prací. Usilovně shá-

níme finance na  dokončení stavby. 

Aktuální stav konta je na  našich 

webových stránkách.

Děkujeme dárcům za podporu i na-

bízenou pomoc s  dokončovacími 

pracemi. Bez této podpory bychom 

stavbu jen těžko realizovali.

Jitka Čechová, sdružení Roztoč

Sdružení Roztoč

Nejlepší přítel člověka je kniha. 
Kniha Vás nepokouše!

Novinky renomovaných nakladatelství, knihy, které obdržely cenu 

Magnesia Litera, knížky pro děti i rodinné kalendáře s nápadem

KNIHOTOČ
11. tradiční vánoční knihkupectví v Roztoči

letos putovní z Roztok do Únětic

Přijďte si koupit zbrusu nové knížky – pořídíte vánoční dárky a zároveň 

přispějete na stavbu a vybavení domečku pro občanské sdružení Roztoč

pátek 30.11.2012 od 14.00 do 18.00 
sobota 1.12.2012 od 10.00 do 14.00

v ateliéru Roztoč, Roztoky u Prahy, Havlíčkova 713

a také

neděle 2.12.2012 od 10.00 do 14.00 
v restauraci U Lasíků, Tiché údolí, Únětice

Všichni trhovci pracují zadarmo a Vy kupující to máte opravdu 

jednoduché –jen přijdete a koupíte si knihu!
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ŠKOLY, ŠKOLKY Etc.

Dokončujeme úspěšné projekty v deseti mateřských školách na Kar-

lovarsku a  Plzeňsku, kde jsme pomáhali více než sto dvaceti dětem 

v předškolním věku s rizikem specifických poruch učení (SPU). Po-

skytli jsme i odbornou praxi 25 pedagogům v těchto regionech. Při-

pravujeme kompletní edici publikací pro rodiče a  učitele věnova-

ných péči o děti předškolního věku s rizikem SPU. 

Tyto materiály budou dostupné i na našich webo-

vých stránkách.

Od ledna 2013 zahajujeme nový projekt zamě-

řený na  výuku mediální prezentace. Součástí 

projektu bude i setkávání se zkušenými novináři 

známými z tisku, rozhlasu i televize, kteří pove-

dou nácvik praktických dovedností (jak psát články do  tiskových 

médií, jak mluvit na mikrofon, kameru, do rádia, jak reagovat v kri-

zových situacích do médií atd.). Zájemci ze Středočeského kraje se 

na nás mohou již nyní obrátit v případě zájmu o podrobnější infor-

mace. Účast v programu je díky dotaci EU bezplatná. 

Kromě běžících i nových jazykových kurzů jsme na polovinu listopadu 

nachystali seminář Jak kontrolovat svoje finance ve  zralém věku, 

který proběhne 14. 11. od 17:30. Dozvíte se jak nepodepsat smlouvu, 

která vás zruinuje, kterak spořit ve zralém věku, jak se nenechat napálit, 

jak se vyznat v nabídce spotřebitelských úvěrů, půjček, leasingů atd.

Přednášky Základy digitální fotografie a jak správně vybrat digitální 

fotoaparát 3. 12. od 18:00 se mohou zúčastnit všichni, koho zajímá digi-

tální fotografie. Přednáška se může hodit i při výběru dárku pod strome-

ček. Na toto téma navazuje nový kurz v roce 2013.

Další novinkou je Přípravný kurz na státní ma-

turitu z českého jazyka a literatury. Kurz začne 

od 10. 1. 2013 pod vedením certifikované lektor-

ky, která připraví studenty na zvládnutí všech tří 

částí státní maturity: písemného didaktického 

testu, písemné slohové práce a ústní zkoušky z li-

teratury. V  závěrečné části proběhne odděleně zkouška „Maturita 

skoro načisto“ v podmínkách simulujících její reálný průběh a stu-

denti obdrží hodnocení svého výkonu s rozborem chyb.

V případě jakýchkoli dotazů volejte na 739 035 000, pište na info@lexik.cz 

a více na www.lexik.cz.

Krásný podzim vám všem za kolektiv Lexiku přeje 

Mgr. Lenka Červenková, ředitelka

Mateřské centrum Rožálek bude letos poprvé pořádat lampionový 

průvod pro své malé klienty z Roztok a okolí. 

Rádi bychom se tak přidali k oslavám svátku svatého Martina, který 

v  minulosti byl jedním z  nejoblíbenějších 

svátků roku. 

Děti a hospodáři očekávali první sníh, hos-

podyně pekly husy a  tradiční pečivo a byl 

to také den ukončování starých a uzavírání 

nových pracovních smluv mezi hospodá-

řem a  čeledí a  mezi obcí a  jejími zaměst-

nanci – obecním pastýřem, ovčákem a po-

nocným. Na  mnoha místech se konaly 

dobytčí trhy, posvícení a poutě.

Ačkoli pro mnoho lidí je lampionový průvod spojený s oslavou VŘSR 

a komunistické éry, jeho původ má pravděpodobně základ ve staroger-

mánském pochodu s loučemi, který spojilo křesťanství se svátkem sv. 

Martina z Tours (317–397), římského vojáka, poustevníka a pozdějšího 

biskupa, který se podle legendy rozdělil s žebrákem o svůj důstojnický 

plášť. Toto gesto soucitu, laskavosti a  pochopení se stalo symbolem 

lidskosti v blížící se zimě a je krásně vyjádřeno v tradici „nesení světla 

temnotou“.

Na  svátek sv. Martina pamatuje i  několik 

lidových pranostik, které vycházejí z  ob-

vyklého prudkého ochlazení v první třetině 

listopadu. Kromě všeobecně známého 

Martina na bílém koni mezi ně patří např.: 

Na  svatého Martina, bývá dobrá peřina. 

Na  svatého Martina, kouřívá se z komína. 

Martinův led, bude vodou hned.

Pokud se svými malými dětmi chcete oslavit 

Martinův svátek, přijďte v neděli 11. listopadu 

v 17 hod. na hřiště v ulici Obránců míru. 

Těšíme se na vás! 

Eva Tluková, Vendula Bromovská a Simona Mádlová 

za celý tým MC Rožálek

Co nového v Lexiku

Lampionový průvod sv. Martina
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Víte vy vůbec, koho mezi sebou máte? Tak jsem si tuhle řekl, že už 

jsem zas dlouho nebyl ženatej. Přesně 33 let, 8 měsíců a 6 dní. Tuto 

okolnost mi připadlo vtipné změnit. To se stalo v  sobotu 22. září 

2012 ve  13:00 hodin v  zařízení k  tomu uzpůsobeném, v  podniku 

nazvaném Tiché údolí a  umístěném v  malebném parčíku v Rozto-

kách u Prahy. Jelikož jsem poměrně konzervativních názorů, vystří-

hal jsem se výstřelků a  pojal za  choť zcela banálně osobu ženského 

pohlaví. Při obřadu asistovaly některé význačné osobnosti našeho bi-

gbítu až undergroundu. Mým svědkem byl legendární publicista, hu-

dební vědátor a glosátor bez konzervatoře Jiří „Bigfoot“ Černý. Proce-

duře bylo učiněno dále zadost tím, že role oddávajícího se chopil 

bývalý strážce hradního protokolu, jeden z  největších básníků naší 

generace Ladislav Kantor, který byl uprostřed dešťů a neblahých před-

povědí schopen zajistit i počasí vhodné k focení v areálu zámku, toho 

času ve stadiu pokusu o dlouhodobou rekonstrukci. 

Počasí bylo takřka ideální a ve zlatistém svitu prvního podzimního dne 

vynikly zejména znamenité fotky p.  Stanislava Marušáka, zejména ty 

pořízené takzvaným ,,okem z ryby“ – jak tomu humpolácky říkám.

Ale to ještě zdaleka nebylo to hlavní. Počasí a jeho eventuální nepřízni, 

pokud by byla bývala nastala, by se konsekvenčně bývalo dalo čelit, když 

mají ve jmenovaném podniku zasouvací střechu. Leč některé funkce jsou 

nezastupitelné. A  tak jsem se seznámil i  s  ústřední postavou: skvělou 

matrikářku, paní Dagmar Vyšehradskou, ženou to za ouřadním pultíkem 

na  vskutku svém místě. Tato znamenitá osoba zařídila vše, čeho bylo 

potřeba, a dokonce i to, co nemusela, ku naprosté spokojenosti a pohod-

lí zúčastněných. My, Severočeši, zvyklí na drsnou realitu Teplic a přileh-

lých končin, jsme byli okouzleni vícenásobně. Co vám mám vyprávět – 

připadali jsme si tak trochu jako její děti... nezvedené... s očima nevěřícně 

rozzářenýma. Jak pod vánočním stromkem.

Restaurant Tiché údolí přispěl k nadílce a zhostil se svého úkolu nadstan-

dartně. Odběr stravy se vydařil natolik, že už při druhém chodu všichni 

funěli. Co už jsme nemohli, zabalili s sebou.

Druhý den večer jsem u  domácího krbu nostalgicky prohodil: „To je 

škoda, že už nemáme svatbu!“ A dohodli jsme se potom, že kdybychom 

se ještě někdy chtěli ženit/vdávat (samozřejmě zase jedině spolu), nikde 

jinde bychom to nechtěli, než v Tichém údolí. A to vlastně své jednodu-

ché řešení má: dáváme tímto na vědomost, že bronzovou, stříbrnou, zla-

tou i diamantovou svatbu si zamlouváme tamtéž. Nevím, jestli existuje 

platinová, ale pokud jo, tak taky. (A  samozřejmě očekávám, že u  toho 

bude taky Kantor, Černý a Vyšehradská.) 

A kdyby nám Roztoky zbourali, postavíme si Roztoky nové, krásnější, 

Roztoky blíže Teplic! 

(foto: Stan Marušák)

MUDr. Yarda Pichlík s chotí

Mým Roztočanům

Pozvánka do kavárny Husova sboru
Jste často doma sami? Nemáte si s kým popovídat, zazpívat si známé písně, zavzpomínat na přátele, známé, s kým probrat své radosti 

i trampoty a bolesti? Zveme Vás srdečně každý čtvrtek odpoledne od 14 do 16 hodin do Křesťanské kavárny Husova sboru CČSH 

v Roztokách. Tady můžete najít prima lidi, je tu příjemné prostředí, veselo, čaj, káva a vždycky i něco dobréh na zub. 

Přijďte mezi nás, rádi Vás tu uvítáme a těšíme se na Vás! Za  všechny, kteří sem přicházejí, srdečně zve 

Jarmila Kučerová



•  Koupím rodinný domek v Roztokách. Tel: 

728 038 407 nebo yeny@atlas.cz

•  Prodám levně  řadový rodinný domek s pěk-

nou udržovanou zahradou ve  Velkých Příle-

pech v ulici Dvořákova blízko tenisových kur-

tů. Garáž + stání na  auto v  předzahrádce, 5 

(obývák dubové parkety, 3 ložnice, pracovna-

-atelier v  podkroví) + vybavená kuchyně  se 

špajzem (2 koupelny, 3 WC, sauna). Dům není 

zařízen nábytkem, v  pokojích je rozvod TV 

a  satelitu. Ihned k  nastěhování. Dostupnost 

MHD 316m 350 cca 25 minut metro Dejvice 

a autem pár minut na letiště. Další informace: 

602 445 766 nebo newsw@seznam.cz

•  Prodám dům s  přilehlými stavbami před 

rekonstrukcí s velkým pozemkem 1335 m2 

a výhledem na Vltavu v Roztokách-Žalově. 

Telefon: 736 674 553

•  Prodám polohovatelnou dětskou sedačku 

na  kolo OK BABY SIRIUS, od  6 měsíců 

do 22 kg, ve velmi dobrém stavu, plně funkční, 

900,-Kč;  Dětskou krosnu Robin exklusiv, 

hmotnost 2 kg, nosnost 18 kg (3 roky), součás-

tí je bederní pás s ledvinkou na doklady a vza-

du prostorná kapsa, 500,- Kč. tel.: 607 772 334

•  Prodám bazénové schody pro nadzemní 

bazény s plastovými stupni. K nadzemním 

bazénům s  výškou bazénové stěny 

do 1,32 m. 5 schodů. Používané, 1 schůdek 

naprasklý. Cena 700,- Kč, tel.: 607 772 334

•  Prodáme zděnou garáž v  Roztokách ulice 

Masarykova a starší trekové kolo v dobrém 

stavu cena 2 100 Kč, telefon 603164291

•  Levné a rychlé žehlení prádla a domácího 

textilu. Koš 200 Kč. Prádlo svezeme a dru-

hý den přivezeme. Košile 300 Kč.

•  dobre.zehleni@seznam.cz, tel.: 604 413 605

•  Prodám byt 2+kk – ul. Přemyslovská, 62,3 m2 

+ 4,5 m2 balkon, komora, sklep, venkovní 

parkovací stání. Cena k jednání 2.680.000 Kč. 

Bezbariérový přístup. Kontakt: 602 660 725

•  VÝUKA/DOUČOVÁNÍ – ANGLICKÝ JA-

ZYK  pro žáky základních škol již od 2. tří-

dy. Tel.: 604 914 799 (po 18 hod.)

•  Pronajmu byt 2+1, I. kat. v  rod. domku 

– nájem 6 000,-měs. Přílepská 1407. Tel. 

603 590 263

•  Prodám dámské PŘESKÁČE na  lyže, bílé, 

vel. 26,5 (39,5), v dobrém stavu. Cena 350,- 

Kč. Tel. 607 772 334

•  Pro sběratele historických faktů nabízím 6 ks 

čb. diapásů o historii KSČ 1918–1971. Cenu 

– nabídněte. Kontakt – jim.face@seznam.cz

•  Velmi pěkné a  zpracované DVD s  vojen-

skou tématikou z produkce IMP, Letadlové 

lodě USA, Super stíhačky, Ponorky, Letecká 

válka ve Vietnamu. Téměř nepoužité – jen 

všechny společně za cenu – 200 kč. Kontakt 

– jim.face@seznam.cz

•  Kompletní kufřík s  24 ks kuliček DOBA 

LEDOVÁ, sadu kartiček (60 ks ) mluvení se 

zvířátky + mluvítko + album. CENA – do-

hodou. Kontakt – jim.face@seznam.cz

•  Digitální kameru TOSHIBA H 20, včetně 

2 ks akku,  pamětové karty 8 + 16 Gb, braš-

na , český návod v  Pdf, knihy Natáčíme 

a upravujeme video na počítači + Pinnacle 

studio 10, vše málo používané. Cena – 

3000 kč. Kontakt – jim.face@seznam.cz

•  Nabízím 1. a  3. díl obrázkové kroniky 

ZA  SVOBODU československé revoluční 

hnutí na Rusi 1914–1920. Cena – dohodou. 

Kontakt – jim.face@seznam.cz

•  Prodám v Praze 6-Suchdole nový mezone-

tový byt o velikosti 3 + 1,96 m2 s balkonem 

12  m2 ve  3 patře. Byt má samostatné WC 

s umyvadlem a v patře je koupelna s WC. 

Nová kompletně zařízená kuchyň linka se 

všemi spotřebiči. Cena 3 980 000,- Kč.

•  PRODÁM: Zbytky ze stavby: 1x zárubeň 

ocelová, do SDK 100mm příčky 70/P (150,-

Kč), 1x dveře interiérové, bílé, prosklené 70/P, 

pěkné (150,-), 1x použitý radiátor RADIK 

VK22  160x50  (200,-), 1x použitý radiátor 

RADIK VK22 100x60 (200,-), 1x použitý ra-

diátor RADIK VK21 50x60  (150,-), 1x pou-

žitý radiátor RADIK VK11  50x60 (100,-), 

použité podlahové desky dřevotříska (ne 

OSB) cca 20m2 (500,-). Tel: 603  724 264, 

 e-mail: qwertym@seznam.cz

•  Prodám el. mandl ETA M80 (300,-), PB 

bomby 10kg (300,-), 2,5 kg (150,-) velice 

pěkná patrová postel, borovice masiv, bez 

matrací 90x200 (3500,-), nákladní přívěs 

za  osobní automobil, malá kola, tovární 

výroba 120x120cm (5000,-), 4x disk (pěk-

ný) s  pneumatikou 175/70/R13 Renault 

Megane (á 200,-), Na Wartburg 1000: před-

ní, zadní a 2ks boční sklo,  1x levý přední 

blatník (cena dohodou). Možno zaslat foto, 

ceny k  jednání. Tel: 603  724 264, e-mail: 

qwertym@seznam.cz

•  Prodám funkční ledničku WHIRPOOL 

200 litrů za 1000 Kč . Tel. 721 101 137.

•  Nově zrekonstruovaný zateplený byt 1+1, 

částečně zařízen 49 m2 v činžovním domě 

Masarykova ul. 3. patro – 8.000,- Kč bez 

poplatků. Nástup leden, únor. Tel. 

728 701133.

•  Prodám dvě fretky, čtyrletý kluk a dvouletá 

holka, oba mazliví. A s nimi potřebné vy-

bavení: dvoupatrovou dřevěnou klec včetně 

šuplíku s  jídlem a  dalšího se záchodem. 

Klec o rozměrech š=1,5 ,v=1,3, hl=0,44 m 

má dva boxy, jeden na hraní a jeden na spa-

ní, dále výběh s  rozměry (š=2, v=1, 

hl=1,08  m), klec přenosná s  rozměry 

(š=1,19 v=0,45, hl=0,57m), přepravka 

s rozměry (š=0,34, v=0,35 hl=0,56 m), pří-

slušenství (např. kapsa na  nošení fretek, 

hračky, 2x kšíry, 3 vodítka, a další). V pří-

padě zájmu volejte tel. č.: 775 909 518

•  Prodám Gore-tex sportovní bundu zn. 

 Tilak unisex, vel. M, šedá, plně funkční, 

málo nošená, pův. cena 7.000,- Kč, nyní 

1.500,- Kč. Tel.: 606 336 779

•  Prodej RD 4+1 o CP 160 m2, s pěknou za-

hradou o velikosti 921 m2. V přízemí před-

síň, chodba, koupelna, WC, obývací pokoj, 

pokoj, ložnice, kuchyň. V  prvním patře 

pokoj, koupelna s  WC a  prostorná hala. 

Vše po  celkové rekonstrukci. Vytápění 

elektrické a  plynové, dům částečně pod-

sklepený. K  pozemku patří zkolaudovaná 

dílna o CP 66 m2, možno využít i jako ga-

ráž. Při rychlém jednání dohoda možná. 

Tel. 608 026 162 

•  Kvalitní výuka AJ a FJ. Tel: 608 633 319

•  Prodám byt 2 + KK v  Roztokách-Žalově 

včetně moderního zařízení. Plocha bytu je 

65 m2 a předzahrádka 100 m2. K bytu nále-

ží sklep a  kryté garážové stání. Cena je 

3 800 000,- Kč. Tel. 773 903 002

•  Prodám zachovalou válendu potaženou 

látkou v decentním tmavém květu, má vel-

ký úložný prostor. Cena 500,- Kč. Tel: 

723 128 831.

•  Hledáme pro středoškoláka přípravu k ma-

turitě z  českého a  anglického jazyka. Tel: 

736 235 119.

•  Prodám ložnici „mahagon“ – zachovalá, 

levně. Nutno vidět. Dále obývací stěnu – 

botníky – a  další nábytek. Vše levně. Tel: 

776 340 421

•  Maminka s dvěma dětmi hledá podnájem 

v Roztokách do 6 000,- Kč, nejlépe u star-

ších lidí. Ráda pomůžu s nákupem, se za-

hrádkou nebo s úklidem. Tel: 603 965 875

•  Pronajmu garsonku (samostatný vchod) 

v  rodinném domku v  Roztokách. Levně. 

Tel: 777 609 491

•  Prodám garáž v Roztokách. Tel: 736 423 247

•  Prodám rodinný domek v  Roztokách 

v  blízkosti Tyršovo nám. a  MHD v  tiché 

ulici. Domek je napůl podsklepený. V pří-

zemí je vstupní hala s  vestavěnou skříní, 

velká koupelna s  WC, 1 pokoj a  kuchyň, 

komora. V  prvním patře 3 pokoje a  ku-

chyňka, sprcha s  WC, komora a  terasa. 

Na  pozemku je samostatná garáž. Tel: 

774 105 972.

•  Pronajmu jedné osobě jeden větší pokoj 

v bytě rodinného domu. K dispozici je ku-

chyňka, koupelna a toaleta. Byt se nachází 

u  Tyršova náměstí. Cena 5  830,- Kč. Tel: 

721 114 449.

•  Prodám uleželý koňský hnůj (vypadá jak 

černozem) nebo koblížky rovnou z výběhu. 

100 Kč za  velký pytel. Tel: 602  478  405, 

233 901 168

•  TJ Sokol Roztoky hledá správce pro svůj 

sportovní areál. Bližší informace Ing. Pro-

keš, tel. 723 154 464
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ODĚVY • TEXTIL
Roztoky, Masarykova 964 
Poznávací znamení: zelená vývěsní tabule
Kdy:  pondělí až pátek  1000 – 1800

 sobota 830 – 1130

Dámské 
 • elastické džíny • saka • halenky  

• společenské šaty • prádlo

Pánské 
 • mikiny • svetry • trika (zn. Maple)

Nadměrné dámské a pánské
 • noční košile • pyžama • trika • kalhoty 

• pánské společenské košile 
• dámské halenky

Sezónní nabídka 
 • šály a čepice 

• luxusní dárek pro ženy - saténové noční košilky a pyžama




