1/2012

měsíčník Roztok a Žalova

.
.
.
.
.
.
.

Za Václavem Havlem
Nová MŠ slavnostně
otevřena
Jak je to s vědecko-technickými parky
Co přinesl rok 2011
Na co se můžete těšit
ve Středočeském
muzeu?
Závěrečné shrnutí
tenisové sezony
2010/2011
Školní okénko

ÚVODEM
Za Václavem Havlem
Ještě nedozněly poslední kroky účastníků pohřbu, a už
jsme zase (a milosrdně) až po pás v šedi každodennosti…
Nikdo jiný než V. H. by to nepřijal s větším ulehčením…
Uprostřed stovek článků, plných plačtivých i státnických
hodnocení, patetických výlevů i skromných poděkování,
úcty a seriózních úvah a jiných nadbytečností, které by
jistě shovívavě přijal s rozpačitým úsměvem a typickým
pokrčením ramen, se uchýlím k čistě osobní vzpomínce…
Václav Havel zemřel. Zemřel muž, který nikdy nechtěl být
prezidentem, a navzdory tomu se jím stal… Muž, který nepotřeboval být slavný, neboť jím byl už před vpádem vojsk
Varšavské smlouvy v r. 1968… Muž, který nepotřeboval být
bohatý, neboť si svým psaním her a esejí, slavných po celém
kulturním světě, vydělal tolik, že neváhal přispívat potřebným.
Že jsme o tom ve své většině nevěděli? Inu nevěděli,
neboť nás krmili Dietly, kořili jsme se všem ,,mužům
na radnici“ a ,,ženám za pultem“, Helenám Vondráčkovým, Michalům Davidům a jiným provinčním ,,celebritám“, protože byli stejní jako my sami… Že za to
výše jmenovaní nemohou? Připouštím – naprostá většina z nás neviděla (a do velké míry ani nemohla dohlédnout) za humna… Svět byl už dávno někde jinde…
Měl v sobě plachost i razanci, pochyby i rozhodnost, úřednickou pedanterii i schopnost bleskové improvizace, lehkost,
s jakou snášel prohry, i zavilou touhu po pravdě, která vítězí… A především slušnost. Zkazky, že nosil v zimě horký
čaj svým hlídačům, nejsou pouhými báchorkami… Bojoval
věčně s nepatřičností svého prezidentství těžkou sebeironií…
A přesto se dokázal domluvit v únoru 1990 s Gorbačovem na okamžitém odsunu vojsk, což ostatním (někdejším) vazalům SSSR trvalo celá léta, oslnil Ameriku a jeho
projev v Kongresu vejde do dějin politologie, na jeho
(pokračování na str. 4)
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K fotografii na titulní straně.
V dubnu 1991 se konala na Levém Hradci první obnovená
svatovojtěšská pouť. Hlavním celebrantem byl pražský
biskup J. Lebeda spolu s tehdejším roztockým farářem
J. Paďourem.
Počasí se vpravdě nevyvedlo, byla ukrutná zima a chvílemi
dokonce poletoval sníh. S odstupem let se dá říci, že tak
špatná povětrnost již nikdy později v době pouti nenastala.
V.I.P. hosté, mezi nimi předsedkyně ČNR D. Burešová,
kancléř K. Schwarzenberg, P. Tigrid a řada dalších,
seděli schouleni pod dekami, ostatní přítomní „klepali
kosu“. Vzhledem k okolnostem nebylo jisté, zda pozvání
též přijme prezident Václav Havel, zejména když přišla
zpráva, že je nachlazen. V závěru mše se však přece jen
objevil, neformálně oblečen v zimní bundě a džínsách, a
všechny přítomné od ambonu přátelsky pozdravil. Tuto
situaci zachytil i fotograf Petr Kříž na svém záběru. Dva
malí ministranti, evidentně pobaveni i zaskočeni náhlou
návštěvou hlavy státu, připomínají v bílých komžích dva
anděle, kteří trochu náhle nevědí, co s rukama.
Stanislav Boloňský
Václav Havel na svatovojtěšské pouti na Levém Hradci,
duben 1991, foto Petr Kříž.
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INFORMACE Z RADNICE
(pokračování ze str. 3)
pozvání přijel do této zanedbatelné zemičky uprostřed
Evropy během pouhého půl roku (!) americký prezident
Bush sen., francouzský prezident Mitterrand, legendární
britská premiérka Tchatcherová a dokonce i Svatý otec Jan
Pavel II., který byl vůbec prvním papežem, který Československo navštívil od doby jeho vzniku v r. 1918! Diplomatický zázrak! Najednou se Československo ocitlo znovu
na mapě světa a už ho nikdo nepovažoval za předměstí
Bělehradu…
K tomu patří i náš vstup do NATO, kterým jsme se definitivně odřízli z područí ruské říše, a vstup do EU, což asi plně
oceníme až v té chvíli, kdy si uvědomíme, že nejsme ostrov
v Tichém oceánu, ale malou zemí ležící ve středu kontinentu,
kterou se vždy valila historie (rozuměj: mocenské zájmy silnějších), stejně jako se dnes tudy valí (zdánlivě) jen kamiony…
Věděl, že bez Pravdy a Lásky nás čeká svět loktařů, cyniků a podvodníků, svět Kafkova Zámku, kde je
Josef K., aniž by si byl čehokoliv vědom, jednoho dne
zatčen. A nejen literární Josef K., ale každý z nás…!
Po prvotním nadšení r. 1990 nás nenapadlo nic lepšího než
na něj hledět jako na Mesiáše, který za nás sejme případné
hříchy a vše mávnutím kouzelného proutku zařídí za nás…
Věděl ale, že cesta ke slušnému a právnímu státu je dlouhá

a klopotná… Nejsme prostě tak dobří, jak jsme si mysleli…
Poslední rok mých letmých setkávání s V. H. byl vlastně jeho
,,odcházením“, jak si ostatně velký dramatik sám předepsal.
Jeho uštvané tělo už vzbuzovalo soucit, o který však nikterak
nestál. Při udílení čestného občanství Prahy 6 v červnu, na
oslavě svých narozenin 1. října v DOXU i při udílení ceny
Jána Langoše 10. prosince tamtéž však pronesl pevným hlasem slova jak vystřižená z jeho mistrovských esejí, na které
se nezmůže divize svěžích a sportujících vysokoškoláků…
Minulý rok v říjnu, na setkání přátel po pohřbu Jiřího Křižana
ve Valašském Meziříčí, jsme uprostřed desítek kamarádů náhle u stolu osaměli. (Byl sic pohublý, ale ještě zcela ve formě.)
Víš, řekl mi, nikdy bych si nemyslel, že Jura z nás, těch prvních, co přišli na Hrad, odejde nejdřív, vždyť byl z nás fyzicky nejzdatnější… A pokračoval: No jo, ale kdo bude ten
druhej? Copak Karel, ten nás přežije všechny… Víš co, já už
sice dlouho nekouřím, ale dej mi cigáro. Vykouříme ho na
Jirkovu počest… No jo, ale co bude dělat ten, kdo zbude jako
poslední? Aha, už vím (a rozzářil se): …ten půjde na pohřeb
tomu předposlednímu! A rozesmál se jak malej kluk… Ten
očistný smích uslyším až do smrti.
Ladislav Kantor, poradce Václava Havla v letech 1990-92
(část textu byla otištěna v Lidových novinách 20. 12. 2011)

Vzpomínka
Vážení čtenáři Odrazu,
posílám fotografii ze setkání
mého otce pana Jiřího Bayera
(viz článek Odraz č.6/2006)
s panem prezidentem Václavem Havlem při příležitosti
předání části odlitku posmrtné masky T. G. Masaryka. Tu
objevil v padesátých letech
v pozůstalosti primáře Riedla a
ukryl před Státní bezpečností.
Po určitou dobu byla v depozitáři roztockého muzea i v
domě jeho rodičů v Bezručově
ulici. Teprve po r. 1989, v demokratické zemi, mohl splnit
své předsevzetí.
Renáta Kolářová

Přejmenujme ulici Obránců míru na ulici
Václava Havla
Před Vánocemi jsme se bohužel rozloučili s naším prezidentem Václavem Havlem. Snad nikdo nepochybuje o jeho
mimořádném přínosu české společnosti
nejen v oblasti demokracie, svobody a
mezinárodních vztahů. Jsem přesvědčený, že si Václav Havel zaslouží úctu i
od nás Roztockých. Proto na lednovém

4

jednání rady města a zasedání zastupitelstva města navrhnu, aby se ulice Obránců míru přejmenovala na ulici Václava
Havla. Mimo jiné považuji za symbolické, že se tato ulice kříží s Masarykovou
ulicí a s ulicí 17. listopadu.
Prosím spoluobčany, kteří mají
v této ulici nahlášené trvalé bydliště,

aby mi k tomuto návrhu do e-mailu
jakob@roztoky.cz napsali svůj názor.
Jsem si samozřejmě vědom, že to pro vás
bude nepříjemné zařizování a papírování navíc. I proto vaše názory sdělím na
výše zmíněných jednáních.
Jan Jakob
starosta města Roztoky (za TOP 09)

INFORMACE Z RADNICE

Prosincové zastupitelstvo
se sešlo k svému jednání 14. 12. 2011.

Na úvod jednání obstrukce

Kdo by čekal idylickou předvánoční atmosféru, musel být velmi zklamán. Naopak – díky obstrukcím bývalé starostky O. Vavřínové mohla schůze skončit
dříve, než vůbec začala. Na vině byli i
někteří další zastupitelé napříč stranami,
kteří nedorazili včas na začátek jednání,
a tak v kritickou hodinu bylo přítomno
v sále jen nejnutnějších 11 zastupitelů. Toto využila právě paní Vavřínová
k tomu, že nehlasovala pro žádný z procedurálních návrhů nutných pro fungování schůze. Tím počet hlasů PRO několikrát nedosáhl potřebných jedenácti.
Teprve s příchodem 12. zastupitele se
po několika neúspěšných hlasováních
mohlo začít. Na program schůze se však
díky obstrukci DOST nepodařilo zařadit
schválení smlouvy o dílo na zpracování
projektové dokumentace dostavby základní školy s vítěznou firmou Helika
a.s. Začátek prací na této klíčové investici se tím nejméně o 1 měsíc odkládá.
Jak začali přicházet další zastupitelé (nakonec jejich počet dosáhl 17), uvolňoval
se prostor pro řádné projednání jednotlivých bodů agendy. Jakkoliv hlavním bodem jednání byl rozpočet na rok
2012, na pořadu byly i jiné důležité body,
předřazené před tento ústřední bod.
Nejprve se ZM muselo vrátit k svému
usnesení z listopadového jednání, kdy
souhlasilo s bezúplatným převodem pozemků vlastníkům bytových jednotek
v Čapkově ulici a s bezúplatným převodem 11 m2 zastavěné plochy v Jungmannově ulici. Aby byl naplněn požadavek zákona, muselo ZM revokovat tato
usnesení a schválit jen první krok, tedy
záměr tyto pozemky bezúplatně převést.
Ten bude vyvěšen na úřední desce po
dobu požadovanou v zákoně o obcích,
poté bude možné tento krok definitivně
schválit.

Letiště Praha podpořilo 5 projektů

ZM pak přijalo finanční příspěvky od
Letiště Praha a.s. na pět různých projektů z 12 podaných žádostí:
160 tis. Kč na vybavení dětského hřiště před ZŠ v Žalově, 40 tis. na Den dětí
v červnu 2012, 30 tis. náboženské obci
CČH na zřízení komunitního centra,
45 276 Kč na pořízení automatizovaného
defibrilátoru pro potřeby městské poli-

cie a také 150 tis. na pořízení modulové
stavby pro činnost sdružení Roztoč.
Město též projevilo vůli finančně podpořit projekt TJ Sokol Roztoky na přístavbu a rekonstrukci sokolovny na Tyršově náměstí, a to ve výši 5 % celkových
nákladů akce. Pozměňující návrh paní
Roškotové na 10% účast města ZM neakceptovalo.
ZM též souhlasilo s podáním žádosti o
krajský grant na výsadbu zeleně v centru
města.

Prodloužení smluv na provozování
systému VaK

Dalším důležitým, i když obsahově možná nezáživným bodem programu bylo
schválení pěti dodatků ke smlouvám zajišťujícím fungování systému vodovodů
a kanalizací ve městě, včetně likvidace
odpadních vod na čistírnách. Tento systém je zajištěn komplexem řady smluv
mezi jednotlivými partnery, tj. městem,
provozovatelem (SčVK), VUAB Pharma
a.s. a okolními obcemi připojenými na
MČOV. Všechny tato dodatky vlastně
prodlužují platnost současných smluv za
stávajících podmínek, neboť Předběžné
opatření ÚOHS neumožňuje podepsat
smlouvu s vítězným provozovatelem
systému VaK podle nových podmínek.
Také VUAB nemá ještě plně dořešenu
technologii předčištění průmyslových
odpadních vod před jejich odtokem na
MČOV. Je tedy nutné s novými smlouvami vyčkat, až budou tyto dva problémy jasně vyřešeny. ZM jednomyslně návrhy dodatků schválilo.

Rozpočet na rok 2012 schválen

Potom se již pozornost zastupitelů
soustředila na otázky rozpočtu. Nejprve ZM schválilo rozpočtová opatření
č. 10/2011, týkající se úprav letošního
rozpočtu, a poté se plně zabývalo návrhem rozpočtu na rok 2012.
Předložení návrhu předcházelo mnoho
hodin různých jednání – jak čistě technických (jak se do objemu peněz s požadavky vejít), tak politických (o prioritách
a příjmové stránce rozpočtu). O návrhu
původně vyrovnaného rozpočtu, který
byl řádně vyvěšen na úřední desce, rokovala rada města (a navrhla některé úpravy), též schůzka lídrů volebních stran
zastoupených v ZM. Z řad veřejnosti
nebyl předložen žádný pozměňovací
návrh. V průběhu několikahodinového

projednávání bylo diskutováno a hlasováno o 48 pozměňovacích návrzích,
z nichž zhruba třetina nebyla přijata.
Rozpočet byl nakonec 14 hlasy proti
3 schválen, a to jako schodkový s tím,
že malý schodek v předpokládané výši
1 710 000 Kč bude kryt zůstatky z minulých let (což zákon umožňuje). Je
jasné, že nový rozpočet je pouze předpokladem, který se nemusí v mnoha
ohledech naplnit. Platí to zejména o daňových příjmech, které jsou jeho základním pilířem. DOST původně avizoval, že
bude požadovat snížení tohoto paragrafu o 10 procent, tj. přibližně 7 mil. Kč,
nakonec byl na jednání předložen návrh
na snížení jen o 2 mil. Kč, ale ani tento návrh neprošel. Lze totiž očekávat, že
dosavadní dynamika výběru daní bude
ještě nějakou dobu – přes nastupující
hospodářskou recesi – dobíhat.

Venčit pejsky budeme podle
nové vyhlášky

V závěru schůze ještě ZM v rychlém
sledu schválilo tyto dokumenty: obecně závaznou vyhlášku o pohybu psů na
veřejném prostranství (včetně vymezení
prostor pro volné pobíhání psů), drobnou výjimku z regulačního plánu pro
Tiché údolí (nekrytá zpevněná plocha
pro stání vozidel na pozemku vlastníka),
cenovou přílohu ke smlouvě o svozu komunálního odpadu na skládku Regiosu
(navýšení ceny o 4,5 %) a konečně harmonogram svých jednání v roce 2012.
Nejbližší zasedání ZM (samozřejmě veřejné) se uskuteční 25. ledna 2012.

❧
Vymezení prostor pro volné pobíhání
psů
(viz nová vyhláška města)

Pro volné pobíhání psů (pod dohledem
osoby, která je doprovází) jsou vymezeny tyto ulice:
Bělina, Svojsíkovy sady, Riegrova, Vltavská, Plavidlo, V Chatách, K Nádraží,
U Zastávky, Na Pískách, Pod Koláčovem, Stříbrník, Za Cihelnou, U Školky,
Na Dubečnici, Zeyerova, Nad Vltavou,
MUDr. Tichého, Na Vyhlídce, Na Pomezí, V Úvoze.
Stanislav Boloňský, místostarosta
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O čem jednala městská rada v prosinci
Řádné jednání RM bylo z organizačních
důvodů přesunuto z 5. prosince již na
30. listopadu, takže informace o jejím
průběhu se již nevešla do listopadového
čísla Odrazu.
Na úvod RM schválila dodatek – cenovou přílohu – k provoznímu řádu tržiště
(na Tyršově náměstí). Od nového roku
budou stánky zpoplatněny tak, aby to
pokrylo režii s jejich manipulací (1 stánek bez elektřiny 100 Kč/den, stánek
s elektřinou 150 Kč/den. Též se zabývala i pravidly při umisťování reklamních
poutačů na stožárech veřejného osvětlení a novou tváří městských webových
stránek.

její nabídka byla hodnocena jako lepší
po koncepční i finanční stránce.
RM pak schválila podání žádostí města
o dotace z fondů Středočeského kraje.
Kromě řady drobných bodů ještě RM
projednala zápisy z jednání odborných komisí, zejména komise sociální
a schválila navržené sociální příspěvky
potřebným.
Závěrem se zabývala též situací se zavážením zemníku v Žalově, které obtěžuje
v okolí bydlící občany.
Druhé prosincové jednání bylo mimořádné, a to v pondělí 19. prosince 2011, a
mělo na pořadu jen několik málo bodů,
leč velmi důležitých.

Další kolo přípravy rozpočtu
na rok 2012

Přístavba ZŠ se posunuje k realizaci

Náročným bodem programu bylo projednání návrhu rozpočtu na rok 2012.
RM přijala (jednomyslně) řadu pozměňujících návrhů, které pak byly předloženy ke schválení zastupitelstvu.
RM též schválila roční odměny ředitelkám mateřských školek. Současně uložila místostarostovi St. Boloňskému, aby
s kontrolním týmem provedl kontrolu
přijímacího řízení v těchto předškolních
zařízeních. Také souhlasila s navýšením
kapacity MŠ Spěšného o 1 dítě na třídu.

Závěry výběrové komise na zhotovení
PD dostavby školy schváleny

Důležitý krok udělala rada ve věci dostavby základní školy: na základě závěrů
komise pro hodnocení nabídek schválila
výsledky výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace.
Vítězem tendru se stala firma Helika a.s.,

V prvé řadě šlo o schválení Zadávací
dokumentace zakázky malého rozsahu –
Přístavby ZŠ Roztoky.
Jde o zpracování projektové dokumentace a dodávku (výstavbu) vlastního
díla, kterou je dřevostavba o dvou učebnách u zahradního průčelí školní budovy. Limitní cena byla stanovena na cca
4,5 mil. Kč včetně DPH, termín zhotovení zakázky do konce července 2012.
V zadávací dokumentaci je důrazně
požadována součinnost dodavatele
s vedením školy a městem a organizace
výstavby tak, aby bylo minimalizováno
narušení výuky.

Žádosti o další dva objekty VTP
v Žalově

Rada se dále zabývala poměrně složitou
situací se žádostmi investora o dostavbu areálu VTP v Žalově, Na Panenské I.
V listopadu 2011 byl uveden do provozu

první objekt podél Přílepské ulice. Nyní
byly podány nové dvě žádosti o další
dva objekty, první mezi tímto prvním
objektem a Borkovského ulicí, druhý v
sousedství objektu benzinové stanice a
motelu. Ani jedno z těchto řešení není
bezproblémové. V prvém případě se dotýká zájmu obyvatel v Borkovského ulici, v druhém případě je dům navržen na
pozemku, který je zahrnut do stavební
uzávěry. Rada zvážila všechny aspekty a dospěla k tomu, že zájem občanů a
eliminace negativních dopadů výstavby jsou prvořadé. Proto (jednomyslně)
udělila výjimku ze stavební uzávěry pro
pozemek parc. č. 3028/6 v k. úz. Žalov
s tím, že vstoupí v platnost po podpisu
memoranda mezi městem a investorem,
v němž budou jasně definovány a koordinovány zájmy obou partnerů. Na
straně města zejména to, že v lokalitě,
kam je navržen první nový objekt, bude
zpracován regulační plán, který striktně
vymezí objem a rozsah možné budoucí
zástavby. Podrobněji o této věci informuje pan starosta ve svém článku na str.
9 a 10.
Rada se též zabývala vlivem navržených
staveb na životní prostředí (EIA), kde
konstatovala řadu nevyjasněných otázek, na které bude požadovat odpověď.
RM pak schválila text Memoranda mezi
městem Roztoky a spol. PV Roztoky
(dceřiná společnost Trigemy).
V informativním bloku se zabývala též
stavem rekonstrukce Masarykovy ulice
a posouzením studie dostavby ZŠ Roztoky.
Stanislav Boloňský, místostarosta

Vzpomínka na pana prezidenta Havla
O úmrtí tohoto chvályhodného člověka přišla první zpráva v neděli kolem
poledne a pak to pokračovalo až do
pozdních nočních hodin. Při té příležitosti jsem si najednou vzpomněl,
že jsem se s ním vlastně jednou setkal,
tenkrát v Žalově, kde se konala slavnost
k památce sv. Vojtěcha. Tehdy se tu sešlo
více pamětníků, snad několik stovek občanů Roztok a okolí. Setkání se konalo
na louce před hřbitovem, mezi pozem-
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kem nad řekou a pozemkem Miroslava
Šimka. Pódium s řečnickým pultíkem
bylo zbudováno hned u hřbitovní zdi.
Sešlo se zde představenstvo církve, státu i města. My občané jsme stáli a seděli
kolem. Slavnostní mše a řečnění probíhaly, a pak vše skončilo a lidé se pomalu
rozcházeli domů. Vyšel jsem na cestu ke
hřbitovu a v mírném svahu zahlédl, jak
právě přijíždí auto s panem prezidentem
a předsedou české vlády Petrem Pithar-

tem. Už ani nevím, co mě to napadlo,
a běžel jsem k pomalu jedoucímu autu
a zaklepal na okénko. Obě okna se pootevřela a já pověděl oběma, co jsem měl
na srdci. Z oken se vysunuly dvě ruce a
já je postupně přijal a oběma pánům blahopřál. Vzpomínám na baculatou ruku
pana Pitharta.
Michal Janský, Roztoky
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Nová mateřská škola slavnostně otevřena

aneb
Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce
Rok práce se vyplatil. Není toho málo, co
bylo potřeba učinit, aby nová mateřská
školka mohla být postavena.
V přípravné fázi jsme museli rozhodnout o umístění, o použité technologii či
o zajištění finančních zdrojů. Následně
proběhlo výběrové řízení na dodavatele
stavby a vyřízení všech potřebných povolení. Na podzim se začalo konečně
stavět. Samotné moduly byly sestaveny
během dvou dnů, ale spousty stavebních
úprav bylo zapotřebí jak uvnitř budovy,
tak v jejím okolí. Po samotné výstavbě
bylo zapotřebí školku vybavit nábytkem
a hračkami a kuchyni novým zařízením.
V neposlední řadě bylo potřeba úředně
zajistit navýšení kapacity mateřské školy na krajském úřadu. Všem, kteří se na
vybudování naší nové školky podíleli,
velmi děkuji. V první řadě se to týká
paní ředitelky Kulhánkové, zaměstnanců městského úřadu z Odboru správy
a rozvoje města a životního prostředí
v čele s panem Abramovičem, ale i kolegů místostarostů.
Jsem velmi rád, že jsme v pátek 9. prosince školku mohli otevřít. Věřím, že se
bude líbit nejen rodičům, ale především
padesáti dětem, které do školky začaly
chodit od pondělí 12. prosince. Když

jsem ve školce viděl, jak si malí caparti
vesele hrají, měl jsem z toho ohromnou
radost. Určitě nejsem sám.
Jan Jakob
starosta města Roztoky (za TOP 09)
PS: Při slavnostním otevírání školky
jsem si neodpustil citaci z mé oblíbené
knihy Roberta Fulghuma Všechno, co
opravdu potřebuju znát, jsem se naučil
v mateřské školce.
„VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU ZNÁT o tom, jak žít, co dělat a
jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské
školce. Moudrost mě nečekala na vrcholu
hory zvané postgraduál, ale na pískovišti
v nedělní škole. Tohle jsem se tam naučil:
O všechno se rozděl.
Hraj fér.
Nikoho nebij.
Vracej věci tam, kde jsi je našel.
Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří.
Když někomu ublížíš, řekni promiň.
Před jídlem si umyj ruce.
Splachuj.
Teplé koláčky a studené mléko ti udělají
dobře.
Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu pře-

mýšlej a každý den trochu maluj a kresli a
zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.
Každý den odpoledne si zdřímni.
Když vyrazíš do světa, dávej pozor na
auta, chytni někoho za ruku a drž se
s ostatními pohromadě.
Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku – kořínky
míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni
jsme takoví.
Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky, a dokonce i to semínko v kelímku – všichni
umřou. My také.
A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové
knížky a první slovo, které ses naučil –
největší slovo ze všech – DÍVEJ SE.
Všechno, co potřebujete znát, tam někde
je. Slušnost, láska a základy hygieny. Ekologie, politika, rovnost a rozumný život.
Vyberte si kterékoliv z těch pravidel a
řekněte to složitými dospělými výrazy
a vztáhněte si na to svůj život v rodině
nebo práci, na svou vládu nebo svůj svět
a uvidíte, že to platí, je to jasné a sedí to.
A představte si, oč lepší by byl svět, kdybychom si všichni – na celém světě – každý
den ve tři odpoledne dali koláček a mléko
a pak si lehli a zdřímli si s polštářkem pod
hlavou. Nebo kdyby základní politikou
všech vlád bylo vždycky vracet věci nazpátek a uklízet po sobě.
A stále ještě platí – bez
ohledu na to,
kolik vám je let
– že když vyrazíte do světa,
nejlepší je chytit někoho za
ruku a držet se
pohromadě.“
Fulghum, Robert: Všechno,
co opravdu potřebuju znát,
jsem se naučil v mateřské
školce. Odeon
1994. Překlad:
Jiří Hrubý.

Starosta J. Jakob, ředitelka MŠ Zd. Kulhánková a místostarosta St. Boloňský (zleva) přestřihují pásku.
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Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 24.11. do
21.12. 2011 :
- dne 24.11. oznámeno vloupání do vozidla Honda Accord v ulici Obránců míru
– výjezd na místo, předáno PČR jako
podezření z přečinu krádeže vloupáním,
- téhož dne v rámci hlídkové činnosti
zjištěno vloupání do dodávkového vozidla na parkovišti u hotelu Academic –
zjištěn majitel tohoto vozidla, provedeným šetřením zjištěno, že pachatel rozbil
skleněnou výplň okna a z vozidla odcizil
fotoaparát, vyrozuměna PČR, která si
věc převzala,

kách jak města Roztoky, tak MP Roztoky,

kou MP do SVÚ v Praze 6-Suchdole,

- dne 2.12. oznámeno poškození dveří
a zařízení WC v hotelu Academic – výjezd na místo, vzhledem k výši způsobené škody předáno PČR k jejich realizaci
jako podezření z přečinu poškozování
cizí věci,

- dne 18.12. – oznámen nález peněženky s obsahem dokladů, platební karty –
zjištěn majitel, vyrozuměn a peněženka
s doklady a platební kartou předána,

- dne 6.12. v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti kontrolován v ulici
Žižkova řidič motorového vozidla tov.
zn. Škoda Felicia, u něhož bylo při kontrole zjištěno, že není vlastníkem řidičského oprávnění a má vydán zákaz řízení motorových vozidel, věc si na místě
převzala PČR jako podezření ze spáchání přečinu,

- dne 24.11. v nočních hodinách oznámen ležící muž na chodníku před vinárnou v ulici Masarykova – výjezd na
místo, zjištěno, že je v silně podnapilém
stavu, ale nezraněn, dopraven do místa
bydliště, věc kvalifikována a šetřena jako
podezření z přestupku proti veřejnému
pořádku,

- dne 8.12. v nočních hodinách oznámena havárie vozidla do zaparkovaných
vozidel v ulici Lidická s podezřením, že
řidič vozidla je v podnapilém stavu – výjezd na místo, zde zjištěno, že vozidlo,
které způsobilo dopravní nehodu, je odstavené na parkovišti u bistra Pohoda na
Tyršově náměstí a řidič se spolujezdkyní
z místa utekl. Dle získaného popisu od
svědků provedeno místní pátrání, výskyt
podezřelých osob zjištěn v ulici Nádražní u restaurace Tropic, kde byly podezřelé osoby zadrženy a předány PČR. Dalším šetřením bylo zjištěno, že vozidlo,
kterým podezřelé osoby havarovaly do
zaparkovaného vozidla, bylo odcizeno,

- dne 29.11. v podvečerních hodinách
oznámena krádež čtyř mobilních telefonů z neuzamčené šatny sokolovny na
Tyršově náměstí – předáno PČR,

- dne 9.12. ve večerních hodinách oznámeno vloupání do vozidla na parkovišti
u roztockého nádraží – výjezd na místo,
předáno PČR,

- dne 29.11. v nočních hodinách v rámci
hlídkové činnosti v ulici Zaorálkova zjištěn silně podnapilý muž, který opakovaně upadl na zem a došlo k jeho zranění.
Přivolána lékařská záchranná služba,
muž opakovaně odmítl lékařské ošetření, doveden do místa bydliště,

- dne 13.12. oznámena krádež nafty z
nádrže odstaveného bagru CAT 428B
v Masarykově ulici – výjezd na místo,
zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti
majetku,

- téhož dne ve večerních hodinách oznámeno vloupání do vozidla Škoda Octavia v ulici Jeronýmova, na místě zjištěno,
že k vloupání do vozidla došlo v noci z
23.11. na 24.11., předáno PČR k jejich
realizaci,

- dne 1.12. v ranních hodinách v rámci hlídkové činnosti v ulici Masarykova
(před lékárnou) zjištěn únik paliva
z nádrže odstaveného NA Tatra 815, dalším šetřením zjištěno, že v noci z 30.11.
na 1.12. došlo k odcizení nafty z nádrže,
zadokumentováno a šetřeno jako přestupek proti majetku,
- dne 1.12. oznámen nález 2 ks klíčů
v ulici 17. listopadu, klíče zajištěny na MP,
věc nálezu zveřejněna na webových strán-
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- dne 14.12. oznámena dopravní nehoda
se zraněním v ulici Přílepská u objektu
STK – výjezd na místo, rychlá lékařská
pomoc, odvoz zraněné osoby do nemocničního zařízení, na místě hasiči,
předáno policistům skupiny dopravních
nehod PČR,
- dne 17.12. oznámení o uhynulé lišce v přístavku na pozemku domu
v ulici Wolkerova – výjezd na místo,
na místě člen mysliveckého sdružení, po dohodě liška převezena hlíd-

- dne 18.12. oznámeno narušení občanského soužití mezi příbuznými v domě
v ulici Palackého – výjezd na místo,
v době příjezdu na místě již klid, na místě předáno PČR,
- dne 19.12. v nočních hodinách v rámci
hlídkové činnosti v ulici Masarykova na
rohu s ulicí Havlíčkova u objektu prodejny nalezeno odstavené (opuštěné)
dodávkové vozidlo tov. zn. Opel Vivaro, které nacouvalo do pouliční lampy
a poškodilo ji – na místě předáno PČR,
skupině dopravních nehod, k dalšímu
opatření, následujícího dne zjištěn majitel tohoto vozidla, předáno PČR,
- dne 20.12. oznámena dopravní nehoda
v místě U Váhy v k.o. Roztoky – výjezd
na místo, usměrňování provozu v součinnosti s PČR, na místě si věc převzali policisté skupiny dopravních nehod
PČR,
- dne 20.12. oznámeno že v ulici Masarykova v místě u prodejny OÁZA došlo k
vyhození sklenice z okna z patra objektu;
tato sklenice dopadla na chodník vedle
oznamovatelky a rozbila se – výjezd na
místo, věc kvalifikována a šetřena jako
podezření z přestupku,
- dne 20.12. ve večerních hodinách
oznámeno vloupání do vozidla tov. zn.
Škoda Felicia na parkovišti u nádraží
v Roztokách v Nádražní ulici – výjezd na
místo, provedeno místní pátrání po podezřelých osobách, dle získaného popisu
s negativním výsledkem.
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky
můžete nalézt na webových stránkách
MP Roztoky a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí,
obraťte se prosím buď osobní návštěvou,
nebo telefonicky na Obvodní oddělení
policie ČR Libčice (tel. 974882730 nebo
974882731) nebo na Městskou policii
Roztoky (tel. 22091 0468, popřípadě
e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme
předem za spolupráci.
Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky
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Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihovny v prosinci 2011.

Beletrie

Geda T.: V moři nejsou krokodýli (dramatický příběh osiřelého desetiletého
chlapce
se
odehrává
v Afghánistánu za vlády Tálibánu)
Revay T.: Všechny sny světa (osudy
mladé ruské šlechtičny v Paříži v r. 1945,
pokračování románu Bílá vlčice)
Lamberk J.: Miamský prostopášník
(autobiografický příběh ze života českého lékaře dlouhodobě žijícího na Floridě)
Keleová-Vasilková T.: Lži (psychologický příběh o partnerských vztazích,
manželství, rodině)
Steel D.: Rodinné pouto ( společenský
román)
Coelho P.: Alef (román na téma autorovi blízké - pouti za poznáním v prostoru a čase, tentokrát cestou z Moskvy
do Vladivostoku)

Historické romány

Follett K.: Pán titánů (první díl historické ságy „Století“ o osudech členů několika rodin, poznamenaných událostmi
20. století)

Životopisy

Sevillia J.: Statečná císařovna Zita Habsburská (životopis poslední habsburské
císařovny)
Žák J.: Veselá cesta životem (rozhovory
autora s Adolfem Bornem o jeho tvorbě,
lásce k umění a životu)
Görtemaker H.: Eva Braunová ( životopis ženy, která našla svou životní lásku
v A. Hitlerovi)

Detektivky

Walker M.: Bruno, chef de police (francouzská detektivka)
Deaver J.: Lovec
Crais R.: Hlídka
Theorin J.: Mlhy Ölandu (severská detektivka)
Ericksson K.: Černé lži, rudá krev (severská detektivka)

Pro děti

Awdry W.: O mašince Tomášovi díl 10,
11, 15, (další tři díly oblíbených příběhů
pro nejmenší)
Mc Kinney J.: Deník malého poseroutky. Ošklivá pravda . 5. Díl (humorný
příběh o strastech i radostech malého
školáka)
Bližší informace o těchto i dalších knihách získáte na webových stránkách
knihovny, nebo přímo v městské knihovně. Registrovaní čtenáři si mohou knihy
též rezervovat on-line.
*Pozvánka* - v úterý 17.1.2012 v 16.00
hodin na literární pořad pro děti ve věku
3-5 let „O krtečkovi“ podle příběhů Z.
Milera - prožitkové čtení s tvořivou mini
dílničkou
Čteme dětem- každou středu od 17.00
do 17.30 hodin pro děti od 4 do 6 let.
Alena Urxová

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a zákona
č. 366/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějích předpisů, sdělujeme,
že od 1. ledna 2011 bude veškerou agendu dávek v nezaměstnosti, v hmotné nouzi a dávek pro osoby se zdravotním postižením vyřizovat Úřad práce ČR, kontaktní pracovniště Praha západ, Kartouzská 200/4, Praha 5.
M. Kalinová
ved. odboru sociálního a DPS MěÚ Roztoky

Jak je to s vědecko-technickými parky
Asi každý obyvatel Roztok si všiml, že
na Panenské vyrostl vědecko-technický
park. V průběhu minulých měsíců na
městský úřad dorazily žádosti pro územní řízení na další dvě obdobné budovy,
které by měly stát v této lokalitě. Obě
žádosti podala společnost PV Roztoky
s.r.o., která patří do skupiny společností
Trigema. Takzvaný vědecko-technický
park PV Roztoky 1 plánovala společnost
vybudovat mezi budovou nově postaveného vědecko-technického parku a
obytnou zástavbou. Druhá budova PV
Roztoky 2 by dle plánu společnosti měla
stát u hlavní silnice vedle benzinové stanice směrem k vědecko-technickému
parku. Pro lepší představu přikládám
schéma. Protože zástavba v tomto roz-

sahu není podle našich představ, zahájilo vedení města jednání se společností
PV Roztoky s.r.o.
Výsledkem těchto jednání je memorandum mezi městem Roztoky a touto společností, které bylo jednomyslně
schválené radou města a které obě strany podepsaly před Vánoci. Podstata této
dohody tkví v tom, že nebude postavena
budova PV Roztoky 1. Společnost bude
realizovat pouze budovu PV Roztoky
2. To sebou ale nese udělení výjimky ze
stavební uzávěry, protože ta v lokalitě,
kde má tato budova stát, platí. Budova PV Roztoky 2 je z našeho pohledu
mnohem přijatelnější než budova PV
Roztoky 1. Kdyby totiž byla postavena
PV Roztoky 1, měli by obyvatelé přileh-

lé lokality poměrně monstrózní budovu hned vedle svých pozemků a přímo
před okny. Na druhou stranu budova PV
Roztoky 2 nemá takovýto bezprostřední
dopad a naopak zaplní proluku u hlavní komunikace. Pro správné pochopení
námi zvoleného postupu je zapotřebí si
uvědomit, že se v územním plánu jedná o pásmo nerušící výroby a služeb.
Z tohoto důvodu bylo memorandum jedinou schůdnou cestou, jak se se společností PV Roztoky s.r.o. domluvit. Kdybychom tak neučinili, tak bychom jako
ne nevýznamný, ale i přesto jako pouhý účastník řízení měli velký problém
nejenom v tom, jak postavení budovy
PV Roztoky 1 zabránit, ale především i
v tom, jak tuto budovu jen omezit či sní-
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žit její výšku. V tomto případě bychom
tahali za kratší konec a společnost by
si postavení této vysoké budovy dříve
či později stejně prosadila. Poměrně

složitý text memoranda a udělení výjimky ze stavební uzávěry (podotýkám,
že jen a pouze v této lokalitě) tedy byly
jedinou cestou, jak monstrózní budově

před okny našich spoluobčanů zabránit.
Součástí memoranda je ještě jedna důležitá věc. Pokud vše půjde podle plánu,
společnost PV Roztoky s.r.o. poskytne
městu Roztoky účelový dar ve výši třech
milionů Kč na přístavbu dvou tříd základní školy, které budou postaveny již
o letních školních prázdninách, aby byla
zajištěna potřebná kapacita naší školy ve
školním roce 2012/2013. Takovéto memorandum s investorem a hlavně tento
dar od investora městu jsou na roztocké poměry docela unikátní. Musím říct,
že jsem velmi rád, že k této shodě mezi
městem a společností došlo. Vzájemná
jednání byla sice tvrdá, ale především
korektní, což musím ocenit. Závěrem
doufám, že společnost PV Roztoky s.r.o.
dostojí všemu, co jsme v memorandu
stvrdili podpisem.
Znění memoranda naleznete na webových stránkách města.
Jan Jakob, starosta města Roztoky

Co přinesl rok 2011
Minulý rok byl v mnohém zvláštní. Evropou se začala šířit ekonomická krize,
která dříve či později dorazí i do malé
otevřené ekonomiky České republiky.
Naše celostátní vláda je sice zmítána
jednou personální krizí za druhou, ale
na druhou stranu prosazuje na české poměry nebývale odvážné reformy, které
jsou pro budoucnost naší společnosti víc
než potřebné. Jak už je českým zvykem,
mohli jsme být hrdí na naše sportovce, a
to zásluhou především obrovského úspěchu Petry Kvitové, která dokázala vyhrát
slavnou wimbledonskou salátovou mísu
a která družstvo našich žen dovedla k vítězství ve Fed Cupu. Závěr roku se nesl
v sounáležitosti většiny národa, kterou
jsme naposledy zažili při sametové revoluci. Příčinou ovšem byla velmi smutná
událost, skon prezidenta Václava Havla.
Co se vloni stalo v Roztokách? Troufnu si tvrdit, že se podařilo nemálo věcí.
V první řadě se podařilo postavit a otevřít novou budovu mateřské školky pro
50 dětí. Opravili jsme nejhorší část Masarykovy ulice a další ulice budou následovat. Byla zahájena výstavba nového
sběrného dvora. Přehodnotili jsme projekt na víc než potřebnou dostavbu základní školy. Ten původní byl sice hezký,
ale vzhledem ke své finanční náročnosti
(úsporná varianta by stála minimálně
250 milionů Kč) nerealizovatelný. Nová
studie, kterou naleznete na webových
stránkách, počítá se všemi požadavky
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vedení školy (třídy, kabinety, tělocvična,
multifunkční gymnastický sál) a zároveň splňuje i kritérium finanční realizovatelnosti (bude stát cca 95 milionů Kč).
V žalovské budově základní školy proběhla první fáze sanace. Podařilo se
opravit nejhorší výtluky v silnicích, a to
za velmi malé náklady. Došlo k provizornímu zpevnění ulice Na Valech a zarovnání Wolkerovy ulice.
Změnily se i některé systémové a provozní záležitosti. Proběhla personální restrukturalizace úřadu a jsem přesvědčen,
že i přes pořád velké rezervy úřad pracuje lépe. Změnili jsme systém zadávání
veřejných zakázek. Pravidla jsou přísnější a transparentnější. Všechny větší
zakázky (nad 30 tisíc Kč, stavební nad
60 tisíc Kč) jsou soutěženy zcela otevřeně, jsou vždy zveřejňovány hned na třech
internetových serverech. Díky tomuto
postupu se nám podařilo uspořit nemalé
částky. Mnohé dodavatele služeb, které
město spotřebovává, jsme přesoutěžili.
Jako příklad uvedu vysoutěžení správce
sítě a IT, kdy jsme dosáhli neuvěřitelné
úspory více než 90 %. Otevřeněji jednají i orgány města – zastupitelstvo a
rada. Schválili jsme nové jednací řády,
které mimo jiné přinesly i dříve zapovězenou samozřejmost, že občané vědí,
jak který zastupitel hlasoval u každého
návrhu usnesení. Byla schválena i nová
pravidla pro přidělování grantů a dotací.
Zavedli jsme veřejnou službu. Na dru-

hou stranu se mi nepodařilo v zastupitelstvu prosadit etický kodex zastupitele.
Město začalo i více fungovat na poli
kulturním a společenském. Uspořádalo
několik zajímavých akcí. Jako příklad
uvedu Slavnosti pravého a levého břehu,
které se konaly u přívozu a které navštívilo přibližně tři tisíce lidí. Nebo oslavu
a vzpomínkovou akci k 17. listopadu či
oslavy výročí dobrovolných hasičů. Zavedli jsme i farmářské trhy na Tyršově
náměstí, které oživují páteční ospalost
našeho městečka. Po letech příprav jsme
vydali 1. díl publikace Roztoky očima
staletí.
Loňský rok přinesl také v Roztokách
neveselé události. V létě bohužel náhle
zemřel člen rady města a zastupitelstva
pan Bohdan Hejduk. Často vzpomínám na jeho moudrost, nadhled a lidský
smysl pro humor.
Nutno podotknout, že mnohé projekty
a nápady jsme zatím nestihli zrealizovat. Určitě na některé z nich dojde již
v příštím roce. Všem lidem, kteří byli
nápomocni nejenom výše zmíněným
změnám a investicím, děkuji!

Co můžeme čekat v roce 2012
Evropa bude nadále bojovat s ekonomickou krizí. Její dopady bohužel patrně
pocítíme i my v České republice. Začnou
platit mnohé z nových reformních zá-
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konů. Na podzim nás čekají velmi významné krajské volby. Kéž bychom ve
Středočeském kraji rozhodli moudře,
aby i Roztoky měly na krajské úrovni
větší zastání. Český sportovní fanoušek
si opět přijde na své, protože se v Londýně budou konat letní olympijské hry.

Co rok 2012 přinese Roztockým?

Předně budou pokračovat práce na
přípravě velké dostavby základní školy. Pevně věřím, že na podzim konečně
po dlouhých letech kopneme do země
a začne tolik potřebná výstavba nových
učeben. Ve škole se ale stane víc zásadních věcí. Hlavně se přes letní prázdniny
provede přístavba dvou učeben ve formě
dřevostavby. Také dojde k zateplení školní jídelny a k druhé fázi sanace žalovské
budovy. Patrně dojde i k rekonstrukci
sálu pod školní jídelnou. Doufám, že
sdružení Roztoč se podaří získat dotaci

a pak postaví dům volnočasových aktivit
za městskou knihovnou. Na jaře dojde
k opravě nejhorší části Jungmannovy
ulice a hlavně k postupné revitalizaci
Školního náměstí (odvodnění, bezprašné komunikace, zeleň). V rozpočtu města máme vyčleněné i prostředky na opravy dalších silnic a především chodníků.
V první půli roku bude vystavěn nový
sběrný dvůr. Pokud budou vypsané
odpovídající dotační tituly, budeme se
snažit konečně vybudovat kanalizaci
v ulicích Na Valech, Wolkerova, Pod Řivnáčem a Třebízského. Pokud by dotace
nevyšla, bude opraven vodojem. U křižovatky ulic Masarykova a Obránců míru
postaví město sportoviště nejenom pro
mládež. Dojde i k částečné rekonstrukci
budovy městského úřadu, především se
bude jednat o podatelnu, která by měla
občanům vytvořit přívětivější prostředí.
Senioři v DPS budou moci využít nové

služby tzv. tísňového volání, bude zde
zřízen i internetový koutek. Podařilo se o
10 % navýšit položku, ze které město přiděluje sociální pomoc osobám v hmotné
nouzi. Hned z kraje roku budou spuštěny nové webové stránky města. Postupně na nich budou zaváděny prvky, které
povedou k větší otevřenosti úřadu a ke
snazšímu kontaktu s představiteli města.
Pevně doufám, že se i v prvních měsících
tohoto roku podaří vybrat nového pracovitého a vzdělaného tajemníka úřadu.
Věřím, že vám rok 2012 v osobním životě přinese více radostí než starostí.
Také všem občanům Roztok přeji pevné
zdraví.
Jan Jakob
starosta města Roztoky (za TOP 09)

Zákon jako minimum morálky
V prosincovém čísle Odrazu zveřejnil
kolega radní Jandík (ODS) článek „Jak
zajistit dostatek mateřských školek?“,
kterým hodlal (jak sám uvedl) rozpoutat
veřejnou debatu o povinnosti obce zajišťovat předškolní výchovu a též o provozování jakýchsi polosoukromých školek.
Ač mi to není příliš příjemné, musím na
jeho text kriticky reagovat.
Z článku vyplývá autorova neznalost
školské legislativy, která upravuje právní
rámec pro fungování mateřských škol či
obecně zařízení pro školní vzdělávání.
Školský zákon jasně definuje, že zřizovateli škol a školských zařízení mohou být
a) obec (či dobrovolný svazek obcí), kraj
či ministerstvo – pak jde o tzv. veřejné
školy,
b) státem registrované církve a náboženské společnosti (církevní školy),
c) fyzické a právnické osoby (soukromé
školy a školská zařízení).
Tyto typy škol se liší svým vnitřním
uspořádáním a zaměřením, ale musí splňovat základní podmínky dané legislativou, stejně jako pedagogičtí pracovníci.
Důležité jsou i podmínky financování
těchto zařízení: na co poskytuje peníze
stát, na co obec a co pokrývá zbývající
příspěvek rodičů. Co však je podstat-

né, žádné polosoukromé či poloveřejné
školy v této zemi neexistují, neb takový
model nemá oporu v zákoně.
Na fungování mateřských škol jsou kladeny – a podle mého mínění právem –
vysoké nároky z hlediska hygieny provozu, které soukromí provozovatelé těchto
zařízení někdy obcházejí tím, že se neregistrují jako mateřská škola, ale třeba
jako „hlídání dětí“. Je pak věcí svobodné
úvahy rodičů, zda takovou formu předškolního vzdělávání pro své dítě zvolí.
Aby tato volba byla skutečně svobodná,
musí být ovšem zajištěna dostatečná nabídka míst v MŠ.
V budoucnu samozřejmě nelze vyloučit
změnu zákona, která by nějakou novou
formu mateřských školek umožnila (viz
např. tzv. firemní školky), ale v současnosti jsou veškeré úvahy a diskuse na
toto téma zcela neaktuální, zejména úvahy o tom, že by provoz v obecních školkách byl bez dotací z obecního rozpočtu.
Roman Jandík předestřel ve svém článku i úvahu, že je-li zákonnou povinností
obce zajistit předškolní výchovu
v posledním roce před nástupem povinné školní docházky, nevztahuje se tato
povinnost na mladší děti. Z hlediska
školského zákona má v tomto případě
v podstatě pravdu. Ale tak zhruba posledních 1000 let se evropská společnost
kultivuje na bázi křesťanské morálky,

která má daleko širší sociální rozměr než
jen suchý paragraf zákona. Základní povinností obce bylo proto vždy postarat se
o sociálně potřebné, zejména o nemocné, seniory a též o děti. Je to povinností
ani ne tak zákonnou, jako spíše morální.
Konečně – je zde ještě jedna rovina problému. Pokud existuje nějaký skutečný
český „národní zájem“, pak je to ten, abychom jednoduše nevymřeli. Aby lidé neztratili pod tlakem okolností vůli plodit
a vychovávat děti. Všechno ostatní má
důležitost nižšího řádu. K tomu ovšem
musí být také vytvořeny společenské a
ekonomické podmínky. Podle demografů za posledních 30 let poklesl počet
dětí v ČR o 800 tisíc a lze očekávat, že
do konce 21. století klesne počet obyvatel ČR jako celku a dále se zhorší věková
struktura. To by znamenalo nejen značné mezigenerační napětí, ale také hrubý
ekonomický propad a spíše živoření než
důstojný život. Mohlo by se také stát, že
se během historicky krátké doby staneme ve vlastní zemi menšinovým národem, což není vize zrovna optimistická.
Stanislav Boloňský, SAKURA
místostarosta pro oblast školství
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Pan radní se mýlí
Jako parta nezodpovědných individuí
vypadají zastupitelé v očích čtenářů,
kteří si přečetli článek radního Jandíka
v minulém čísle. Má pravdu. Ale jen napůl.
Darovali pozemek pod stavbami v Čapkově ulici. Pozemek, který již 20 let
městu patřit neměl, protože měl být již
dávno převeden – v souladu se smlouvou – bezplatně na stavební družstvo.
V tomto případě tedy napravili předchozí chybu a slouží jim to ke cti. Mohli
pozemek i prodat. Stejně, jako to v obdobných případech udělala některá jiná
zastupitelstva. Já si ale myslím, že na cizích chybách by nikdo neměl vydělávat.
Ani městská kasa ne. A stejného názoru
byli i ostatní hlasující zastupitelé. Jen
ODS byla kompletně proti.
Druhé darování je ale zcela jiný případ.
Žadatelka o odprodej si před mnoha
lety pozemek pronajala za symbolickou
1 korunu na 99 let. Měla tedy ona a její

dědicové ještě několik desetiletí platit
1 korunu a poté pozemek vrátit v původním stavu. Pokud tomu chtěla předejít,
musela vstoupit do nového jednání, což
také udělala. A město jí mělo pozemek
prodat. Nabídlo za pozemek, který znalec odhadl na 76 tisíc, cenu 11 tisíc.
A žadatelka na to byla ochotná přistoupit. Dostala jej také darem. Navrhl to
místostarosta za ODS s tím, že když jsme
darovali pozemek v Čapkově ulici, musíme darovat i tento. Pro návrh hlasovala
většina přítomných. Ostatní přítomní
zastupitelé za ODS byli proti a já jsem
se zdržel hlasování. I já mám máslo na
hlavě. Protože jsem své pochyby o pravdivosti tvrzení místostarosty, že se jedná
o dva totožné případy, nedokázal vyslovit nahlas.
A jaký je výsledek tohoto rozhodnutí? Město nedostane 11 ticíc a nezaplatí
daň z prodeje pozemku o hodnotě 76 tisíc. Žadatelka místo 11 tisíc zaplatí daň

z daru v hodnotě 76 tisíc. A státní kasa
dostane místo daně z prodeje daň z daru.
Krátce a zaokrouhleně: město nedostane
cca 9 tisíc, žadatelce zůstane 6 tisíc a stát
dostane 5 tisíc místo dvou.
Té paní, kterou neznám, přeji, aby si těch
šes tisícovek ve zdraví užila. A pro nás
zastupitele by tento případ měl být ponaučením, abychom již nikdy nehlasovali
pro usnesení, které se zrodí v hlavě někoho z nás přímo na zasedání zastupitelstva. A ještě po bouřlivé a emotivní diskusi. Abychom nehlasovali pro usnesení,
které neprošlo oponenturou úředníků
městského úřadu a výborů zastupitelstva
a komisí rady. Vždyť od toho ty výbory
a komise (zejména) a úředníky (mimo
jiné) máme. Abychom na zasedání zastupitelstva hlasovali nejen na základě
znalostí a zkušeností svých, ale i jejich.
Vít Calta

Konečně nějaká pravidla!
Pan Kantor se ve svém článku z minulého Odrazu – mimo jiné – pozastavuje
nad otázkou, podle jaké metodiky rozděluje kulturní komise „své“ granty a
dotace. Inu, podle žádné, poznamenal
bych k tomu ještě před pár týdny. Slovo
„metodika“ je v roztocké kulturní komisi pokládána za vulgarismus. Ledy se ale
přece jen trošičku pohnuly a před nedávnem byla po několikaměsíční diskusi
přijata vyhláška, která upravuje pravidla
pro poskytování kulturních grantů a dotací. Lépe vyjádřeno: pravidla nastavuje
(byť jen velmi rámcově), neboť dosud
šlo o pole jen málo orané. S ohledem na
vzrušenou diskusi, která k věci dlouhodobě probíhá, zaslouží si podle mě nová
úprava podrobnější komentář, aby si člověk mohl udělat představu, jak to tedy
vlastně celé dopadlo. ODS zastoupená
Romanem Jandíkem se snažila do normy
vtělit maximum z liberálních a konzervativních přístupů a zásad obezřetného
hospodáře. Vyhláška je ovšem výsledkem složitého koaličního kompromisu,
takže se nepochybně podstatně liší od
ideálních představ všech zúčastněných.
V následujícím textu bych se rád zaměřil
hlavně na to, co na ní vidím dobrého.
Směrnice konečně dotace zpřístupňuje i
právnickým osobám (§3 odst. 4). Dosud
byla tato výsada umožněna jen nezisko-

12

vým organizacím, což vytvářelo nerovné
tržní prostředí a narušovalo hospodářskou soutěž při poskytování některých
služeb, zejména dětských kroužků. Dokonce bylo možné po Roztokách zaslechnout zlolajné drby, že příslušné pravidlo je ušito komusi na míru. Osobně
považuji za velkorysé, že znevýhodnění
privátní poskytovatelé těchto služeb
město pro evidentní diskriminaci dosud
nezkusili napadnout u ÚOHS. Férová
řešení se nabízela dvě: buď nedat nikomu nic, nebo pustit „k lizu“ všechny.
Laskavý čtenář může zkusit hádat, kterou z možností by preferoval autor tohoto textu. Zvítězila varianta druhá, což
znamená další „hladové krky“, nicméně
jde o nápravu zřejmé nespravedlnosti.
Do budoucna se nepochybně o stejné
postavení budou hlásit i fyzické osoby,
které původně v návrhu ODS byly, ale
koaliční partneři je nepřipustili.
Dalším průlomovým opatřením je povinnost zveřejňovat veškeré žádosti o
dotace a granty na webu města (plus právo občanů nahlédnout do nich na radnici). Banalita, řeklo by se, ale dosud se ke
zmíněným dokumentům přistupovalo
div ne jako ke státnímu tajemství. V pozadí nové úpravy stojí princip, že zatímco do soukromého byznysu nikomu nic
není, ten, kdo sahá na peníze daňových

poplatníků, vzdává se práva o sobě cokoliv tajit. Nehledě na to, že veřejná kritika
a transparentnost lepší party kontrolorů.
Nová vyhláška jasně definuje povinnost
výslovně deklarovat střet zájmů u členů
komise (§ 6). Jde v podstatě o formalitu. Po roce práce v komisi jsem si jist, že
ačkoliv většina kolegů, kteří o penězích
rozhodují, je zároveň úzce spjata s organizacemi, které o peníze žádají, jde o
osobnosti natolik konzistentní, že se to
na jejich práci jistě neprojevuje. Takové
formality jsou ale důležité. Demokracie
s nimi stojí a padá.
Norma stanovuje strop účasti města na
dané akci na 75 % nákladů. Připadá mi
nepřiměřeně vysoký; vhodnější by bylo
procent maximálně padesát (zvláště když
směrnice připouští učinit výjimku a předepisuje postup pro takový případ), ale
s ohledem na fakt, že dosud nic podobného neexistovalo, i to je malé plus. Nutný podíl privátního financování má dobrý smysl. Soukromému subjektu není na
rozdíl od eráru jedno, za co peníze vydává, a tak jeho co možná nejvyšší účast
zvyšuje naději na smysluplnost akce lépe
než tisíc kulturních komisí. Veřejné prostředky nově také nelze použít na odmě-

POLEMIKY A KOMENTÁŘE, ŽIVOT V OBCI
ny funkcionářů žadatelských organizací.
V předvolebním období se tu a tam objevoval apetit politických subjektů zneužívat dotovaných akcí k politické propagaci. Nová vyhláška tuto praktiku dosti
razantně postihuje (§8 odst. 1), takže od
nynějška snad bude agitovat každý výhradně za své.
Jen málokdo je fanouškem byrokracie a
o autorovi těchto řádků to platí stonásob.
Přesto dosavadní praxe, kdy celý proces

grantu či dotace skončil jeho přidělením
a nikdo se nikdy nedozvěděl, jak se s penězi následně hospodařilo a za co byly
vynaloženy, asi neměla ve světě obdoby.
Nově jsou žadatelské subjekty povinny
do 60 dnů podat zprávu s vyúčtováním
(§ 9).
Nová pravidla mají k dokonalosti daleko
a prostor pro zlepšování skýtají ohromný. Kdybych je měl kritizovat, nejspíš
bych popsal daleko víc papíru, než kolik

padlo na tento článek. Přesto představují
krok kupředu. Dosud byly karty rozdány zřetelně ve prospěch příjemců dotací
a grantů; nyní se alespoň trochu začaly
hájit zájmy toho, kdo měl u kulturní komise zatím jen slabé zastání. Totiž daňového poplatníka. Díky za to.
Tomáš Šalamon
člen kulturní komise za ODS

Z hřiště u žalovské školy zmizel dobrý duch, co bude dál?
7. prosinec 2011 byl v historii hřiště u
žalovské školy velmi smutným dnem.
Městský úřad odstranil všechny dosud
zbývající prvky, které vytvořili vlastníma
rukama rodiče a děti při budování hřiště
v létě roku 2000.
Je to již druhé bourání hřiště stejným
bezohledným postupem. Na jaře roku
2005 bylo hřiště městským úřadem téměř srovnáno se zemí. Lidi, kteří se zasloužili o budování hřiště, úřad tehdy
vůbec předem neinformoval.
Mezi lidmi, co hřiště stavěli a používali,
nastalo pozdvižení a po velkém úsilí se
proti ošklivému návrhu úřadu na pře-

stavbu podařilo prosadit záměr na obnovu v duchu původní koncepce hřiště.
Dobrovolníci uspořádali průzkum mezi
všemi skupinami uživatelů hřiště od
dětí přes maminky s kočárky po učitele
z blízké školy, proběhla veřejná diskuse
a skloubením požadavků všech skupin
vznikl záměr obnovy.
Úřad slíbil, že hřiště podle Záměru obnoví, to však nikdy nesplnil. Zůstalo jen
u velké sestavy a pár menších prvků nakoupených z grantu letiště v r. 2005. Místo toho úřad letos zase boural, nikoho ze
stavitelů hřiště o tom neinformoval, na
záměr obnovy zapomněl a necitlivou

přestavbou hrozí opět koncepci hřiště
vážně poškodit.
Nakonec přidávám pár obrázků pro radost, abyste věděli, proč je nejkrásnějším
hřištěm v Roztokách. Vzniklo z velmi
zanedbaného pozemku, v podstatě od
nuly, proto radost z jeho vzniku byla velká.
Uvítám jakékoliv podněty a komentáře
na e-mail vaclav.klinkera@ecn.cz.
Václav Klinkera
Z důvodu nedostatku místa se fotografie
do tohoto čísla již nevešly (red.)

KULTURNÍ KALENDÁRIUM - leden
Čt 27.10.29.2. 2012
Ne 20.11.31.1. 2012

První dámy… osud?... poslání?...úděl? Životy v paprscích slávy –
v šeru neviditelnosti. St - ne 10.00 – 18.00 hod.
Divočina v obrazech – výstava fotografií Rostislav Stach a Václav
Šilha

Středočeské muzeum,
Roztoky
Galerie hotelu Academic

So 21.1.

VOKO – cyklistický závod horských kol, místo startu Náměstí
v Roztokách. Start: 14.00 hod, více www.vokolo.tk
Hardcore Night – vystoupí Gloom, Fist, Shift, Zajetí kouře..
Vstupné 70,- Kč. Od 19.00 hod.
Domek plný pohádek, divadélko Kvítko od 15 hod.

Tyršovo náměstí, Roztoky

Na kouzelném paloučku – představení pro děti, účinkuje
loutkoherecká skupina známá ze Studia Kamarád Od 15.00 hod.
Záměna – zájezdové představení Divadla U Hasičů, laskavá
komedie o mužích a ženách. Od 19.30 hod.
Srdečně Vás zveme na 1. skautský ples v Roztokách, konaný ku
příležitosti oslav 100 let skautingu. Živá hudba k poslechu i tanci.
Vína na www.skautiroztoky.cz/ples Od 19.00 hod.
Králův kejklíř, divadélko Kvítko od 15 hod.

Hotel Academic, Roztoky

Koncert u příležitosti výstavy Antonín Dvořák - ROSA
Od 19.00 hod.
Masopust Roztoky-Únětice

České muzeum hudby,
Karmelitská 2, Praha 1

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

Středočeské muzeum,
Roztoky

So 21.1.
Ne 22. 1.
Ne 29.1.
Ne 29.1.
So 4.2.
Ne 5. 2
Čt 16.2.
Pá 17. 2.18. 2.

Hostinec Na Růžku

Hotel Academic, Roztoky
Sokolovna Roztoky, Tyršovo
náměstí
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Na co se můžete těšit v novém roce ve

Středočeském muzeu?
Středočeské muzeum je přes probíhající
rekonstrukci zámku stále otevřené a připravuje na rok 2012 nové výstavy. Snad i
v tomto roce si každý z vás přijde na své.
V rámci jarních procházek a výletů doporučujeme nejen milovníkům přírody
navštívit výstavu Co se děje zvířatům,
stane se i lidem… (10. února – 13. května). Najdete zde všechny druhy mihulovců, ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a
savců, kteří jsou zákonem chráněni a vyskytují se ve středních Čechách. Našim
obojživelníkům a plazům bude věnován
i program Dne Země 22. dubna.
Ve světě zvířat zůstaneme i na další výstavě, tentokrát to bude svět hmyzu, jak
ho viděl malíř Ondřej Sekora. Výstava Je
Ferda nejlepší mravenec? (30. března –
23. září) provede děti a dospělé dobrodružstvími, která zažil Ferda Mravenec a
jeho přátelé, i světem opravdových mravenců.

Další dvě výstavy, které chystáme na léto,
jsou komiksové. Tentokrát to však nebude komiks pro děti, ale spíše pro dospělé.
Výstava Ještě jsme ve válce (25. května
– 2. září) vypráví životní osudy lidí, kteří
většinou dosud žijí mezi námi. Jejich příběhy zaznamenali dokumentaristé neziskové organizace Post Bellum v rozmezí let 2001 až 2011; představují konflikty
konkrétních lidí s totalitní mocí a jsou
velmi pestré. Jejich hrdinové zažili krutost východní fronty či beznaděj komunistických kriminálů, jedno mají ale společné: v dobách války i míru museli stále
bojovat. Některé z příběhů možná znáte z
Rádia Česko z pořadu Příběhy 20. století.
Druhá komiksová výstava vás zavede do

jedné psychiatrické kliniky ve Francii
první poloviny 20. století, kde byla hospitalizována Camille Claudel, nadějná
sochařka, múza a milenka Augusta Rodina. Výstava bude přístupná od 8. června do 1. července.
Na podzim vás čekají méně dramatická
témata: Dětský svět a móda během 20.
století ve sbírce paní Šormové (21. září –
leden 2013); Obrazy Josefa Ryzce
(5. – 28. října).
A na závěr roku vánoční výstava České
vánoční ozdoby ze soukromé vídeňské
sbírky (16. listopadu – leden 2013).
Marie Jelínková Ťupová

Kulturní sezona končí... a začíná
Mikulášským karnevalem pro děti jsme
zakončili jedenáctou sezonu pořádání
kulturních programů v Roztokách.
S radostí konstatujeme, že celý podzim
byl z hlediska dramaturgie i návštěvnosti velmi úspěšný. Z tohoto trendu nevybočil ani zmíněný karneval. Nebylo by
to možné bez podpory městského grantu, bez něhož bychom nemohli programy realizovat.
Další poděkování patří těm, kteří nejrůznějším způsobem přispěli do bohaté
nadílky pro každé dítě. Jsou to: Smetanová cukrárna, papírnictví Cyrani, po-
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traviny Blažek, Albert Roztoky, pekárna
Pekara, Stádlecký perník, nakladatelství
Mladá fronta a.s., ČEZ a.s., Městský úřad
Roztoky a v neposlední řadě hotel Academic, který zaslouží také zvláštní poděkování za bezchybnou spolupráci.
Dvanáctou sezonu zahájíme již 29. ledna
2012, kdy v 15 hodin začíná představení Na kouzelném paloučku. Účinkovat
v něm bude loutkoherecká skupina, která připravuje Studio kamarád v České
televizi.
Večer téhož dne budeme v Academiku

hostit zájezdové představení hry Divadla U Hasičů s názvem Záměna, kterou
napsal Jiří Just na motivy povídek Roalda Dahla. V moudré a laskavé komedii
o vztazích mezi muži a ženami hrají
H. Čížková, S. Nálepková (alternuje
J. Asterová), M. Kubec a M. Sochor.
Vstupenky budou po Novém roce
v předprodeji v recepci hotelu Academic
a ve stříbrnictví na Tyršově náměstí. Je
možné si je také rezervovat na telefonu
606 893 292.
					
Jaroslav Drda

ŽIVOT V OBCI

ROSA v Českém rozhlasu
Členové roztockého pěveckého souboru ROSA mají za sebou čerstvě novou,
nevšední zkušenost. Vystoupili totiž
jako host živého nahrávání vánočního
pořadu Big bandu Českého rozhlasu.
Natáčení se uskutečnilo 8. prosince 2011
v karlínském rozhlasovém studiu za
účasti asi dvou set hudbymilovných

posluchačů, kteří ROSU přijali velmi
vděčně a vytvořili při nahrávání velmi
příjemnou atmosféru, takže na nějakou
nervozitu nebylo ani pomyšlení.
Pořad uváděl Alfréd Strejček, který si
sám vzpomněl – a posluchačům to také
sdělil – že s ROSOU spolupracoval již
před pětadvaceti lety, byť pamětníků

těchto časů je již v ROSE jen několik.
Program se vysílal 25. prosince na stanici ČRo2. Jsme rádi, že jsme i touto cestou
mohli reprezentovat roztocké kulturní
dění.

hatého programu Velikonočního jarmarku na Květnou neděli 1. 4. 2012 a bude nás
provázet v Husově sboru celé Velikonoce.
Uzávěrka přijímání výrobků je 23.3.2011
(info: Vlaďka Drdová, tel: 606893292,
e-mail: v.drdova@volny.cz)

osobnosti, jako jsou: starosta města Roztoky Jan Jakob, biskup pražský CČSH
doc.ThDr. David Tonzar, děkan HTF
UK prof. ThDr. Jan Lášek atd. Hodnotit se bude vedle chuti i vzhled bábovky.
Soutěž bude probíhat anonymně. Důležité upozornění: do soutěže přineste
bábovky dvě (samozřejmě stejného druhu), protože vyvrcholením soutěže bude
dražba všech bábovek a její výtěžek bude
věnován na podporu sociální a charitativní činnosti Husova sboru CČSH
v Roztokách.

Jaroslav Drda

Dvě výzvy
1. Velikonoční výstava v Husově sboru
CČSH: „MLÁĎÁTKA“

Úspěšná vánoční výstava „Rybiček“
skončila a my se již chystáme na další výstavu – velikonoční. Oslavu jara, nového
života. Téma vymyslely děti ze ZŠ Roztoky – třídy 1.C. Protože jsme již měli
velikonoční zajíčky, slepičky i beránky,
děti došly k závěru, že nejlepší bude,
když každý bude mít možnost, zvolit si
své zvířátko - „MLÁĎÁTKO“, které vytvoří. Nebo dokonce více mláďátek!
A proto vyzýváme všechny, kdo máte
chuť trochu si hrát a tvořit, ať jste jednotlivci či školy, školky, mateřská a hlídací
centra, Klub důchodců, rodiny, velcí či
malí, vyrábějte „mláďátka“ dle své fantazie a různých technik a materiálů.
Vernisáž výstavy bude jednou z částí bo-

2. Soutěž: „NEJLEPŠÍ ROZTOCKÁ
BÁBOVKA“

V rámci Velikonočního jarmarku (1.4.
2012) vyhlašujeme soutěž o nejlepší
roztockou bábovku. Dámy a pánové,
kdo si myslíte, že právě ta vaše bábovka
je ze všech bábovek ta nejlepší, nejchutnější – prostě ta nej, neváhejte a upečte
nám ji. Vaše pekařské umění oceníme
zajímavými cenami a všechny recepty i
s vašimi jmény zveřejníme. Účast v porotě přislíbily mimo jiné tak významné

Přihlášky a informace: Vlaďka Drdová,
tel.: 606 893 292.
e-mail: v.drdova@volny.cz
Jarmila Kučerová, farářka
Vlaďka Drdová

Mít dobrou vůli
Rok 2011 byl z rozhodnutí Rady EU vyhlášen rokem dobrovolnictví. Co to znamená? Ve společnosti, kde je hodnota
poměřována z velké části penězi, je nutno propagovat myšlenku, že nezištnou
pomoc a práci je třeba veřejně ocenit a
podpořit. V celé Evropě probíhala řada
akcí, které představily různé dobrovolnické projekty. Za podpory MŠMT se
aktivně zapojilo i sdružení Roztoč.
Koncem roku 2010 jsme ve sdružení
založili klub dobrovolníků. Počet jeho
členů během jednoho roku vzrostl na
téměř 80 lidí. Chtěli jsme nabídnout
prostor lidem, kteří mají rádi kulturní
život v našem městě a rádi by se zapojili. Bez dobrovolníků by nebyla žádná
akce pořádaná naším sdružením, od
Živých jesliček přes Masopust po Zahradní slavnost. Všech se účastní desítky lidí, kteří věnují svůj čas a um na
přípravu a realizaci události. Dobrovolníci se podílejí i na celoroční agendě
sdružení. Všichni tito lidé mají chuť a

dobrou vůli něco ovlivnit, tvořit, sdílet.
Být dobrovolníkem neznamená oběť.
Přináší to radost, naplnění, uspokojení,
nová setkání, přátelství i na celý život.
Jednou z prosincových dobrovolnických
akcí byl v pořadí již desátý knižní trh.
Na dva dny se ateliér v Havlíčkově ulici
proměnil v knihkupectví. Celá příprava zahrnovala výběr knih, objednávku
ve velkoobchodě, navezení, rozbalení a
následný prodej. Po skončení bylo třeba
vše zabalit, provést vyhodnocení prodeje, zbytek knih vrátit. Na vánočním
knihkupectví se podílelo 21 dobrovolníků. Někteří prodávali, jiní připravili
občerstvení. Členky aranžérského kurzu
na vlastní náklady zhotovily adventní
věnce k prodeji. Celkový výtěžek knihkupectví činil 30 000 Kč. Částka je určená k financování koupě mobilního
pódia (celková cena je 350 000,-). Vedle
knižního trhu v prosinci proběhla i řada
dalších akcí, na kterých pomáhali dobrovolníci – vánoční trhy dětských pra-

cí, příprava a realizace Živých jesliček.
Být dobrovolníkem znamená mít dobrou vůli. Všem našim dobrovolníkům
děkujeme, moc si jejich práce vážíme.
Těšíme se, že se přidají další, třeba během příprav letošního masopustu.
Jitka Čechová
sdružení Roztoč
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ScoutDance aneb když Roztoky tančí
Čeští skauti od loňského září oslavují své
velké výročí. Uplynulo již sto let od doby,
kdy Antonín Benjamin Svojsík přinesl
myšlenku skautingu do českých zemí.
Uplynulé skautské století, jeho radostné i tragické události, představili veřejnosti roztočtí skauti během jednodenní
akce v září. Na to bychom rádi navázali
a pozvali vás na 1. skautský ples, který se
bude konat v sobotu 4. února od 19.00

hodin v sokolovně na Tyršově náměstí
v Roztokách. Na tento ples jsou srdečně
zváni současní i bývalí skauti a skautky,
jejich rodiny, přátelé, ale samozřejmě i
široká veřejnost. Těšíme se na každého,
kdo si přeje strávit příjemný večer při
tanci, poslechu hudby či posezení s přáteli. Na žádném správném plese – a tedy
ani na tom skautském – nebude chybět
bohatý doprovodný program, tombola

a občerstvení. Pokud se chcete dozvědět
více nebo již dokonce plánujete zakoupit vstupenky, neváhejte navštívit naše
stránky na adrese www.skautiroztoky.cz.
Budeme rádi, když přijdete, a doufáme,
že se budete dobře bavit. Přejeme si, aby
se zimní Skautský ples stal tradiční kulturní událostí našeho města.

strukci roztockého zámku začíná sobotní průvod na Školním náměstí.

ochotné, silné hochy, kteří ponesou masku Klibny, na které královna v průvodu
pojede).
Ta, která nalezne odvahu státi se královnou roztockého masopustu a projde zcela objektivním a legislativně jako křišťál
čistým výběrovým řízením, se může těšit
na následující pocty:
- Pro průvod jí bude dle poslední módy
a za přispění renovovaných salonů ušit
honosný háv, který jí bude leckterá závidět.
- Na dobu průvodu se královna stane
neomezenou vládkyní nad celým průvodem a všemi maškarami.
- Během průvodu královně budou vzdávány pocty, o kterých se starostům a starostkám tohoto města ani nesní.
- Bude ji doprovázet ctihodný fraucimor,
jenž královně zajistí veškeré pohodlí a
zábavu.
- Bude spolu se svým koněm váženým
hostem večerního plesu v nedalekých
Úněticích.
Budoucí královny, hlaste se do 3. 2.
2012 na mail omarek@volny.cz. Nejlépe
s krátkým mailem, proč zrovna vy budete tou nejlepší královnou.

Lukáš Hejduk

Masopust 2012
Masopustní období začíná den po svátku Tří králů a vrcholí před Popeleční
středou, kterou začíná velikonoční půst.
Letos propukne masopustní veselí
v Roztokách a Úněticích v pátek 17. 2.
a sobotu 18. 2. 2012

Další pozvánky

Dílny

Všechny zveme na již tradiční taneční
podvečer kroužku a souboru Po Špičkách. Koná se 29. ledna 2012 v divadle
Za plotem v Praze. 14. února 2012 proběhne další setkání s mozaikou s naší
zkušenou lektorkou Magdalenou Kracík
Štorkánovou.
Všem čtenářům přejeme mnoho dobrého v novém roce a těšíme se na setkání.
Jitka Čechová
sdružení Roztoč

Dobrovolníci

I ty můžeš být královnou masopustu!

Příprava masopustu
Srdečně vás zveme na masopustní dílny
28. ledna, 11. a 12.února, kde si malí
i velcí budou moci vyrobit masku, kostým, škrabošku do průvodu.

Opět hledáme ochotné dobrovolníky.
Naše koordinátorka Hana Křístková
(e-mail: dobrovolnik@roztoc.cz, telefon
777 964 795) vám ráda poradí, co je potřeba. Pokud nemáte moc času, ale přesto byste rádi něčím přispěli, můžete nám
pomoci finančním darem nebo materiálem na výrobu masek a kostýmů (staré
látky, pentle, krajky, jehly a nitě, knoflíky, balakrylové barvy, klobouky, helmy
na kola či lyže atd.).

Program masopustu

Podrobný program masopustu najdete
aktuálně na našich stránkách. POZOR,
ZMĚNA! Vzhledem k probíhající rekon-

Rok se s rokem sešel a tradice je tradice, proto, chaso, chystej se na masopust.
Stejně jako loni a rok předtím – a vlastně si raději už nikdo nepamatuje, kdy
to začalo – se i letos bude volit královna
masopustu.
Proto Roztočtí i přespolní slyšte:
Tímto se vyhlašuje veřejný konkurz na
královnu slavného masopustu. Budoucí
královna musí splnit následující podmínky.
Být minimálně 18 let stará.
Bydlet v Roztokách nebo nejbližším
okolí.
Být svobodná.
Mít vlastního koně (rozuměj – dva

Za přípravný masopustní výbor
Ondřej Marek

Mikulášská nadílka v Rožálku
Již tradičně začátkem adventního času
navštěvuje rodiny, školky, spolky, náměstí a jiná místa, kde se scházejí malé
děti, Mikuláš a jeho pomocníci.
Nejinak tomu bylo i v Rožálku – v pátek 2. prosince se hernička mateřského
centra i přilehlé tělocvičny zcela zaplnila několika desítkami dětí, rodičů a
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prarodičů. Pro všechny bylo připraveno
drobné občerstvení, malí návštěvníci si
čekání na nadílku zpříjemnili výtvarnou
dílničkou, dováděním na opičí dráze a
nechybělo ani oblíbené divadélko Nazdárek tety Petry.
Krátce po setmění se ozvalo cinkání
zvonku a čertovského řetězu, které ozná-

milo příchod očekávané trojice. Děti statečně recitovaly básničky a rozmlouvaly
s Mikulášem, odměnou jim pak byla
sladká nadílka.
Děkujeme všem, kteří nám s přípravou
mikulášského odpoledne pomáhali, především Petře Zwinz za krásné divadélko,
panu Kazimourovi za příspěvek do ba-
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líčků a městu Roztoky za podporu akce.
V novém roce na vás v MC Rožálek čekají naše pravidlené kroužky:
MIMINKA – povídání, písničky a masáže pro úplně nejmenší návštěvníky
BATOLÁTKA – opičí dráha, tvořeníčko,
básničky a písničky pro všechny děti, co
už běhají „po svých“.

řené na roční období. GYMBALONY –
cvičení pro děti od 2 let s rodiči.
Odpolední program nabízí HRÁTKY
VŠEMI SMYSLY – herna s Montessori
pomůckami, keramika.
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ – pokročilí, začátečníci, FLÉTNA – pro děti
od 4 let.

SLUNÍČKA – adaptační program pro
děti, které se ještě nedostaly do mateřské školky, tři hodiny bez maminky
plné her, povídání, tvoření a pohybu,
jednou měsíčně doplněné o keramiku.

Maminky se mohou těšit na PILATES
NEJEN PRO TĚHOTNÉ, ZUMBU
s Janem Petrovickým a Zdeňkem Kodešem, AEROBIK či lekce ANGLIČTINY,
ITALŠTINY a NĚMČINY s rodilými
mluvčími.

VÝTVARKA A VOLNÁ HERNA – tvoření s maminkou, tatínkem, babičkou...
z různých materiálů, tematicky zamě-

Více o programu a týdenní harmonogram naleznete na www.rozalek.cz.
Letos bychom rádi rozšířili náš odpoled-

ní program o lekce ZUMBY PRO DĚTI
„ZUMBATOMIC“ určené dětem od 3
do 6 let – jde o výrazněji hravější verzi
Zumby, „ušitou“ dětem na míru, vhodné
pro holky i kluky, vedeno certifikovanou
lektorkou. O bližší informace si pište na
katerina.sodomkova@seznam.cz či volejte 777 305 534 .
Dále v novém roce připravujeme přednášky o zdraví fyzickém i duševním, pro
děti karneval či vítání jara a mnoho dalšího...
Těšíme se na setkání s vámi ať již v herničce MC Rožálek či mimo ni.
Vendula Bromovská, Simona Mádlová a
Eva Tluková za celý tým MC Rožálek

Lexik opouští cvičení a specializuje se na jazykové kurzy
a SPU

Od začátku roku 2012 se vzdělávací
centrum Lexik více zaměřuje na jazykové vzdělávání pro dospělé i děti. Dále
intenzivně pracujeme na edukačních
projektech pro děti se specifickými poruchami učení (SPU).
Cvičení opouštíme zejména kvůli posunu koncepce Lexiku. Zároveň během

příštího roku opustí Lexik jedna z našich
dlouholetých cvičitelek a fyzioterapeutka Petra Nováková. Petře děkujeme za
skvělé masáže a hodiny cvičení připravované pro klienty všeho věku a přejeme
mnoho štěstí v nové životní etapě. Začátkem roku 2012 ještě budete mít možnost využít jejích masáží.
Do roku 2012 jdeme se záměrem podporovat všechny, kteří se chtějí učit
něco nového, bez rozdílu věku. V dalším semestru – kromě tradičních kurzů
angličtiny, němčiny, španělštiny, fran-

couzštiny, ruštiny a italštiny pro děti i
dospělé – vyhlašujeme jazykové i počítačové kurzy pro seniory, kde se tempo
přizpůsobí jejich požadavkům. Pro ty,
kteří potřebují oprášit jazyk před létem
nebo před cestou do zahraničí, otevíráme kurzy jazyků na cesty a dovolenou,
zaměřené na cestování a dorozumění
v různých situacích na letišti, v hotelu,
v restauraci apod. Pro dospělé všech věkových kategorií máme v novém roce
nachystanou celou řadu zajímavých seminářů a přednášek na různá témata,
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od zdraví až po finanční gramotnost.
Již druhým rokem se naši lektoři s plným
nasazením věnují roztockým školákům,
kteří potřebují pomoci s češtinou, matematikou a angličtinou, v mimoškolní
části projektu ZŠ Roztoky Šance pro
všechny. Zlepšení studijních výsledků
u velkého procenta žáků, se kterými se
pracuje v rámci projektu jak ve škole,
tak v Lexiku, nás přesvědčilo o smyslu
této činnosti a bylo pro nás inspirací pro
rozšíření aktivit v oblasti specifických
poruch učení (jako je dyslexie, dyspraxie
apod.) směrem k dalším dětem, i předškolního věku.
Na konci loňského roku Lexik překročil hranice nejen našeho města, ale i našeho kraje.
Zahájili jsme dva projekty spolufinancované Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky. Je-

den realizujeme v mateřských školkách
v Karlovarském kraji s názvem Rovné
příležitosti předškolákům Karlovarského kraje a druhý probíhá na Plzeňsku pod názvem Rovné příležitosti pro
předškoláky.
V obou projektech se diagnosticky podchycují děti s podezřením na SPU, pracuje se s pedagogy z vybraných mateřských škol, s rodiči a na reedukaci dětí
ve speciálním kroužku zaměřeném na
včasnou nápravu jejich potíží. Máme to
štěstí, že pro pedagogy a rodiče vypracovává metodiku práce s dětmi přední
speciální pedagožka v republice doc.
PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Lexik má tedy řadu nových zaměstnanců i v těchto krajích. Velmi dobře se nám s nimi pracuje, díky projektům je můžeme nejen finančně
ohodnotit, ale i materiálně vybavit je-

jich školky potřebnými pomůckami.
A na závěr bonbonek pro zvídavé starší
předškoláky v Lexiku. Od února chystáme všestranně vzdělávací novinku
„Malý objevitel“, to vše samozřejmě
hravou formou s experimenty a vlastní
tvorbou. Děti budou zkoumat přírodní
zákony i řemeslné techniky, zahrají si na
archeology, hvězdáře, detektivy i umělce. Můžete to chápat jako aktivní zábavu,
ale i jako přípravu na školu nebo kariéru
vynálezce.
Podrobné informace o všech našich stávajících i plánovaných aktivitách najdete na našem webu www.lexik.cz nebo
volejte na 739 035 000 či pište na info@
lexik.cz
Přejeme vám všem šťastný nový rok a radost ze vzdělávání.
Za celý kolektiv Lexiku
Lenka Červenková, ředitelka

Prosinec v roztockém sokole
V prosinci jsme měli hned několik akcí,
jak pro děti, tak pro dospělé.
Hrály se mikulášské turnaje ve volejbale
a stolním tenise.
Oddíl turistiky organizoval pro
svůj oddíl mikulášskou nadílku.
17. 12. se konalo čertovské odpoledne
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– „Uspávání čertíků“. Doprovodný
program před divadelním představením opět připravily cvičitelky Martina
Sasková a Radka Kubánková. Malí čertíci plnili zábavné čertí úkoly s pomocí rodičů a malovali dřevěného čertíka.
Před divadlem vystoupily děti z oddílu
všestrannosti a dětského aerobiku, aby

předvedly čertí tanec, který nacvičovaly s cvičitelkami. Všem se vystoupení
líbilo, malí čertíci dostali za vystoupení
malou odměnu. Tentokrát nám hru Dva
sněhuláci o vánocích zahrálo Liduščino
divadlo.
Po divadle si potom všichni zopakovali
čertí tanec a přidali i pár tanečků. O ob-
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čerstvení v přísálí byl také zájem, zvláště
o „babiččiny lívance“.
V neděli 18. 12. opět po roce zazněla
v roztocké sokolovně v podání komorního smíšeného sboru ROSA Česká mše
vánoční J. J. Ryby, doprovázená symfonickým orchestrem ČVÚT pod vedením
dirigenta p. Kovaříka.
Na úvod koncertu jsme všichni povstali

a uctili památku pana prezidenta Václava Havla.
Potom jsme jen tiše poslouchali nádherný zpěv sólistů i sboru a vnímali hudbu i
když v trochu netradičním prostředí. Na
závěr jsme si všichni zazpívali Narodil se
Kristus Pán.
V prosinci zahájil činnost v přísálí sokolovny nový sportovní kroužek pro děti

3-6leté – Sporťáček. Uvítají jej například
maminky, které nemají umístění pro své
dítě ve školce. Zde si mohou vyzkoušet, jak dítě bude snášet kolektiv a jak
se zapojí do připravovaných programů,
které vedou zkušené lektorky, (více na
www.sokol-roztoky.wgz.cz).
Renáta Kolářová
jednatelka TJ Sokol Roztoky

Výsledky podzimních oblastních žebříčků v orientačním
běhu
Na konci října skončila podzimní část
sezony orientačních běžců, čítající celkem 5 závodů v různých částech Středočeského kraje. A byla pro nás nadmíru
úspěšná. Získali jsme celkem čtyři výkonnostní licence B, opravňující závodníky ke startu na závodech vyšší kategorie, na závodech zemského žebříčku B
Čechy. Licenci B získali: Hana Voltrová

ve starších žákyních, Žofie Matějková
v mladších dorostenkách, Adéla Brodská ve starších dorostenkách a Tomáš
Jíra ve starších žácích. Tomáš společně
s Hankou navíc zvítězili ve zmiňované podzimní části oblastního žebříčku.
Kromě jednotlivců jsou hodnocena i
družstva a v nich jsme v žácích obsadili vynikající 3. místo. Dorost skončil

na výborném pátém místě. Doufejme,
že v podobných výsledcích budeme
pokračovat i v jarní části sezony 2012.

František Pašek
OK Roztoky (oddíl orientační běhu),
www.roz.ini.cz
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soutěži naši borci nastoupili ke čtyřem zápasům, z nichž sice pouze
jedinkrát zvítězili, ale nutno podotknout, že získali velmi cenné
Podrobné zpravodajství
utkánívlze
dohledat
na našich internetových
stránkách:
zkušenosti,
které mohouze tří
zúročit
sezóně
nadcházející.
Většina
ŽIVOT V OBCI
http://www.skteniszalov.cz/?page_id=381
klíčových
hráčů totiž věkem zůstává v této kategorii, a proto se
můžeme těšit, že příští rok soupeřům pořádně zatopíme!

Mladší žáci
Závěrečné shrnutí tenisové
sezóny 2010/2011
Do účinkování v této kategorii jsme vkládali
SK Tenis Žalov
Po úspěšném účinkování našich hráčů
v premiérové sezoně jsme se na konci listopadu 2010 sešli na setkání členů
v bowling baru hotelu Academic. Tato
akce byla velmi příjemná, předali jsme
drobná ocenění všem hráčům, vyhodnotili nejlepšího jednotlivce – Tereza
Musilová si odnesla pohár Prezidenta
klubu – a dohodli si plány do sezony
2011. A právě nyní nadešel čas, abychom
zhodnotili, jak se nám podařilo vytčené
cíle naplnit.

Podpora města Roztoky

Na konci roku 2010 jsme podali žádost
o finanční dotaci na Městském úřadě
Roztoky, kterou se nám počátkem roku
2011 podařilo obhájit, a získali jsme tak
důležitou finanční injekci, díky které
jsme měli z větší části zajištěné prostory
pro pořádání mistrovských zápasů. Děkujeme!

Máme kde hrát

Díky finanční podpoře města jsme se
tedy mohli znovu dohodnout s Karlem
Vojtěchovským a zajistit si kurty v teni-

asi největší naděje. Měli jsme stabilizovaný
Hostující
tým ve družstvo
složení Lukáš Bláha, Výsledek
Vojta Linhart,
SKAdam
Tenis Žalov
Paul, Patrik Pavelka, 8:2
Bára a Áďa
SKBudíkovy,
Tenis Kladnokterý si mistrovská
10:0 utkání
SKvyzkoušel
Tenis Žalovuž v minulé sezóně8:2a ani tehdy
TKneudělal
Lány ostudu. Honzu Šnajdra
3:7 a Míšu
Novotnou,
volný
los kteří přešli do kategorie staršího
žactva, nahradili Tom Maudling s Majdou
Tabulka č. 1 Přehled výsledků kategorie Přípravka
Novotnou (Míšinou sestrou). Stejně jako
hráči, tak i rodiče už věděli, co mohou
z nichž sice pouze jedinkrát zvítězili, nasáklých kladenských kurtech už nám
očekávat.
ale
nutno
podotknout,
že získali
velmi
Tabulka
č. 1 Přehled
výsledků kategorie
Přípravka
Kolo
1
2
3
4
5

Datum
14.5.2011
18.5.2011
28.5.2011
4.6.2011
11.6.2011

Domácí družstvo
LTC Slovan Kladno
SK Tenis Žalov
TK Kročehlavy
SK Tenis Žalov
SK Tenis Žalov

cenné zkušenosti, které mohou zúročit
První zápasy tomuto očekávání určitě
v sezóně nadcházející. Většina klíčových
hráčů totiž věkem zůstává v této kategoodpovídaly, protože jsme nejprve
rii, a proto se můžeme těšit, že příští rok
jednoznačně zvítězili ve Slaném (ukázalo se,
soupeřům pořádně zatopíme!
že se jednalo o jedinou porážku tohoto
Podrobné zpravodajství ze tří utkání lze
družstva) a i ve druhém zápase jsme, byť
dohledat na našich internetových stránkách:
těsně, vyhráli. Třetí mistrák na deštěm nasáklých kladenských kurtech už nám ale nevyšel a po
http://www.skteniszalov.cz/?pageid=381

několika těsných porážkách ve velmi vyrovnaných zápasech (pamatujeme si zejména singl Patrika
Pavelky) žáci
jsme si odvezli porážku 3:6. Naše případné myšlenky na postup do první třídy pak dokonale
Mladší
rozmetalo
následujícívutkání,
kterém jsme jsme
dostali lekci od velmi dobře hrajícího družstva Neratovic
Do
účinkování
tétovekategorii
vkládali
asi
největší
naděje.
Měli
jsme
(nakonec právě neratovičtí hráči postoupili i když ani oni se neubránili zaváhání a těsně podlehli ve
stabilizovaný
tým ve
složení jsme
Lukáš
Blá-jednoznačně zvítězili a jednou těsně prohráli, čímž
Slaném). Ve zbývajících
3 mistrácích
dvakrát
ha, Vojta Linhart, Adam Paul, Patrik
jsme se nakonec
polovině který
tabulky.si
Pavelka,
Bára umístili
a Áďav horní
Budíkovy,
mistrovská utkání vyzkoušel už v minulé sezoně a ani tehdy neudělal ostudu.

Kolo
1
2
3
4
5
6
7
sovém areálu na Žalově, kde probíhají
naše domácí mistrovská utkání, na většinu víkendů v květnu a červnu.

Družstvo nadějí – Přípravka

Sestavili jsme stabilní družstvo nejmenších tenisových nadějí pod vedením
zkušeného tenisového harcovníka Pavla Václavka, které jsme mohli bez obav
přihlásit do soutěže družstev v kategorii
„Přípravka“; oficiální název zní Memoriál Zdeňka Kocmana. V této soutěži naši
borci nastoupili ke čtyřem zápasům,
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Datum
1.5.2011
8.5.2011
15.5.2011
29.5.2011
5.6.2011
19.6.2011
26.6.2011

Domácí družstvo
LTC Slaný
SK Tenis Žalov
SK Tenis Kladno
SK Tenis Žalov
TK Kročehlavy
SK Tenis Žalov
SK Tenis Žalov

ale nevyšel a po několika těsných porážkách ve velmi vyrovnaných zápasech

Hostující družstvo
SK Tenis Žalov
TK Stochov
SK Tenis Žalov
TJ TK Neratovice
SK Tenis Žalov
LTC Slovan Kladno
TK Lány

Výsledek
1:8
5:4
6:3
1:8
0:9
4:5
6:3

Tabulka č.2 Přehled výsledků kategorie Mladší žáci
Honzu Šnajdra a Míšu Novotnou, kteří
přešli do kategorie staršího žactva, nahradili
Maudling
Majdou
NovotTabulka Tom
č.2 Přehled
výsledkůskategorie
Mladší
žáci
nou (Míšinou sestrou). Stejně jako hráči
i rodiče už věděli, co mohou očekávat.
První zápasy tomuto očekávání určitě
odpovídaly, protože jsme nejprve jednoznačně zvítězili ve Slaném (ukázalo se,
že se jednalo o jedinou porážku tohoto
družstva) a i ve druhém zápase jsme, byť
těsně, vyhráli. Třetí mistrák na deštěm

(pamatujeme si zejména singl Patrika
Pavelky) jsme si odvezli porážku 3:6.
Naše případné myšlenky na postup do
první třídy pak dokonale rozmetalo následující utkání, ve kterém jsme dostali
lekci od velmi dobře hrajícího družstva
Neratovic (nakonec právě neratovičtí
hráči postoupili, i když ani oni se neubránili zaváhání a těsně podlehli ve Slaném). Ve zbývajících 3 mistrácích jsme
dvakrát jednoznačně zvítězili a jednou

Šrámek, Hana Pultarová, Ivana Švehlíková a Bára Nováková.
Náhoda tomu chtěla, že hned prvním utkáním bylo derby – los nás svedl do souboje s LTC Roztoky.

ŽIVOT
V OBCI
Do tohoto zápasu
jsme šli s velkou chutí, ale zkušenější domácí hráči zápas zvládli lépe psychicky a

vyhráli 6:3. Zbývající utkání už tak proběhla bez výrazného zápalu hlavně pro radost všech účastníků,
protože prohráli,
na postup dočímž
vyšší soutěže
určitě letos nepomýšleli.
stejné Letos
těsně
jsme jsme
se nakonec
jovanémVýsledkem
postuputakdoje umístění
první třídy.
umístili
v horní
polovině
všakvíce
nautkání
úspěchy
a tosi i projako družstva
mladších
žáků, kdytabulky.
se našim hráčům podařilo
vyhrátnenavázalo,
než prohrát. Hráči
Podrobné
zpravodajství
z
jednotlivých
to,
že
loňský
kapitán
a
hráč
číslo
jedna
však atmosféru mistráků velmi pochvalovali a už se těší na nadcházející sezónu.
utkání můžete najít na našich internetových stránkách:
http://www.skteniszalov.cz/?page_=341

Kolo
1
2
3
4
5
6
7

Datum
30.4.2011
7.5.2011
14.5.2011
28.5.2011
4.6.2011
18.6.2011
25.6.2011

Domácí družstvo
LTC Roztoky u Prahy
SK Tenis Žalov
TJ Kralupy B
SK Tenis Žalov
Sokol Libiš
SK Tenis Žalov
TJ Sokol Mělník-Pšovka

přešel do kategorie dospělých. Tým jsme
museli doplnit, což se projevilo ztrátou
soudržné atmosféry a liknavostí hráčů.

Hostující družstvo
SK Tenis Žalov
TK Botanika Bezděkov-Unhošť
SK Tenis Žalov
Sokol Buštěhrad B
SK Tenis Žalov
TK Stochov C
SK Tenis Žalov

Výsledek
6:3
6:3
2:7
1:8
7:2
9:0
3:6

Tabulka č.3 Přehled výsledků kategorie Dospělí

Premiéra mezi dospělými

Pouze na jediné utkání se tým sešel v
Nadšení z loňské sezony se přeneslo i na kompletním složení, a tak není žádným
dospělé,
se kolem
Tabulka č.3pohybující
Přehled výsledků
kategorietenisového
Dospělí
překvapením, že družstvo nedokázalo
dění v našem klubu, a proto jsme se roz- ani v jednom utkání vyhrát, obsadilo pohodli
přihlásit
i doz odpovídající
kategoPodrobné
zpravodajství
významných zápasů
také najdeteslední
na našich
internetových
stránkách:
příčku
v tabulce
a bylo odsouzeno
rie.
Prvním
počinem
skupiny
nadšenců
k
sestupu
zpět
do
druhé
třídy.
http://www.skteniszalov.cz/?page_id=371
bylo úvodní soustředění, které proběh- Sluší se poznamenat, že několik statečlo na počátku jara a kde bylo ustaveno ných přece jen vzdorovalo a díky tomu
Zpravodajství on-line
družstvo ve složení Michal Cipro, Filip bylo k vidění mnoho zajímavých zápaNa počátku roku
jsme společnými
spustili webové stránky klubu. Podívejte se!
Poonam,
Petr2011
a Patrik
Novotnísilami
(strejda
sů. Mezi hlavní bojovníky musíme zawww.skteniszalov.cz
se
synovcem), Radek Přibyl, Honza Šrá- řadit Patrika Novotného, Dana Paula,
mek, Hana Pultarová, Ivana Švehlíková a Martina Všetečku, Tomáše Srpa, Terezu
Bára Nováková.
Musilovou, Báru Novákovou a Danielu
Náhoda
tomu chtěla,
hned prvním Pospíšilovou.
Čeho se příště
chcemeževyvarovat
utkáním bylo derby – los nás svedl do
souboje s LTC Roztoky. Do tohoto zápa- Bojujeme s nedostatkem hráčů
Loňští
su
jsmehrdinové
šli s velkou chutí, ale zkušenější Vzhledem k malé členské základně se
Družstvo dorostu
si užilo zvládli
svou chvílilépe
slávypsychicpo loňském vítězném
a vybojovaném
postupu do sestadomácí
hráči zápas
nám v tažení
loňském
roce nepodařilo
ky
a
vyhráli
6:3.
Zbývající
utkání
tak
už
vit
družstvo
staršího
žactva.
Důsledprvní třídy. Letos však na úspěchy nenavázalo, a to i proto, že loňský kapitán a hráč číslo jedna přešel
proběhla hlavně pro radost účastníků, kem toho museli Honza Šnajdr a Míša
do kategorie dospělých. Tým jsme museli doplnit, což se projevilo ztrátou soudržné atmosféry a
protože na postup do vyšší soutěže jsme Novotná hostovat ve Slaném a Radek
liknavostíletos
hráčů.nepomýšleli.
Pouze na jedinéVýsledkem
utkání se týmjesešelLinhart
v kompletním
tak není žádným
určitě
nášsložení,
klub a dokonce
opustil a
umístění stejné jako u družstva mladších přestoupil na Zbraslav. Doufáme však,
žáků, kdy se našim hráčům podařilo více že letos se nám podaří doplnit hráče o
utkání vyhrát než prohrát. Hráči si však slibné talenty z mladších žáků a do bojů
atmosféru mistráků velmi pochvalovali
v této kategorii se opět pustíme.
a už se těší na nadcházející sezonu.
Podrobné zpravodajství z významných Slovo závěrem
zápasů také najdete na našich interneto- Naše druhá sezona ukázala, že udržet
vých stránkách: http://www.sktenisza- fungující tenisový klub není nic snadného, nicméně stále převažují pocity pozilov.cz/?page_id=371
tivní nad těmi negativními.
Zpravodajství on-line
Hlavní cíl, se kterým SK Tenis Žalov
Na počátku roku 2011 jsme společnými vznikl – umožnit zejména dětem z Rozsilami spustili webové stránky klubu. tok a okolí zažít na vlastní kůži pocit
Podívejte se!
závodních tenistů – se nám daří naplňowww.skteniszalov.cz
vat. Byli bychom rádi, kdyby rodiče využili možnosti, že v Roztokách existuje
Čeho se příště chceme vyvarovat
sportovní klub, ve kterém se děti mohou
Družstvo dorostu si užilo svou chvíli slá- věnovat závodnímu tenisu bez nutnosti
vy po loňském vítězném tažení a vybo- dojíždění do Prahy a získat nové kama-

rády, se kterými mohou prožívat soutěživou atmosféru mistrovských zápasů.
Záleží nám na tom, aby byl náš tenisový oddíl úspěšný, a proto se rozmýšlíme
nad sestavami družstev pro sezonu 2012.
V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit pomocí kontaktů uvedených na našich webových stránkách.
Díky Jirkovi Novotnému jsme opět
předložili žádost o finanční dotaci, která
je pro fungování našeho klubu klíčová,
protože bez ní bychom nebyli schopni
zajistit kurty na konání mistráků. Proto
si musíme držet palce, abychom si podporu města znovu zasloužili.
Kdo totiž jednou viděl nadšení zejména
těch nejmladších hráčů a hráček po vydřeném vítězství, pochopí, co nám dává
sílu vytrvat.
Roman Paul
SK Tenis Žalov
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Vánoční koncert ZUŠ
Druhá polovina koncertní sezony roku
2011 je pro ZUŠ při uzavření zámku
z důvodu rekonstrukce poněkud složitější. Ostatně myslím, že nejen pro nás. Pomocnou ruku nám však již podruhé podala paní vikářka Kučerová, která nám
poskytla prostory Husova sboru pro Vánoční koncert. Prostor poněkud stísněnější než Síň Zd. Braunerové, akusticky
si s ní však nijak nezadá. A tak se ve čtvrtek 8. prosince mohl uskutečnit plnohodnotný koncert. Obecenstvo si málem
šlapalo na hlavu, zato však mohlo zblízka sledovat pozoruhodné individuální,
komorní, sborové i orchestrální výkony,
které příhodně navodily předvánoční
atmosféru. Všem účinkujícím patří dík
za již příslovečné nasazení snoubící se
s kvalitními hudebními výkony. Fotografie zúčastněných si můžete prohlédnout na našich webových stránkách.
A protože si toto číslo přečtete v lednu,

dovolte, abych vám jménem všech zaměstnanců popřál vše nejlepší v novém

roce 2012, hlavně však hodně zdraví a
životní pohody.
MgA. Bohumír Šlégl

din, rádií, videokamer, ovladačů, hraček,
mobilních telefonů atd., čímž pomáháme chránit životní prostředí.

tem, rodičům, prarodičům i přátelům
školy velice děkujeme za spolupráci.
Monika Bromovská, koordinátorka EV

Školní okénko
Milí rodiče,
přestože byl měsíc prosinec z hlediska
výuky kratší o vánoční prázdniny, aktivit
jsme měli koncem roku tolik, že je velmi těžké z nich vybrat jen některé. Aby
se jich sem vešlo co nejvíce (i ta minule
slibovaná Anglie, která se z kapacitních
důvodů do časopisu nakonec nevešla),
přeji vám všem tedy hned po pár úvodních řádcích jménem všech pedagogů v
novém roce 2012 mnoho štěstí a zdraví,
pracovních i osobních úspěchů a dětem
samozřejmě mnoho štěstí a úspěchů ve
studiu.
Věra Zelenková

Environmentální výchova

Naše škola se i v tomto roce zapojila do
recyklačního programu „RECYKLOHRANÍ“, jehož cílem je vytvořit u dětí
pozitivní vztah k životnímu prostředí.
Jsme opět zapojeni do tří soutěží zaměřených na tříděný odpad, sběr papíru,
sběr baterií, mobilních telefonů a dále
do literárních a výtvarných soutěží.
1. Soutěž SBÍREJ
S BATEM
ZŠ Roztoky sbírá vybité baterie a
malé akumulátory
z fotoaparátů, ho-

2. Soutěž S POPELOU
Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného
sběru papíru ve školách. Úkolem škol
je nasbírat co největší množství papíru.
V průběhu soutěže je vedena aktuální
evidence množství nasbíraného papíru. na internetových stránkách společnosti A.S.A. Na celý školní rok jsou
u obou budov ZŠ Roztoky přistavěny
palety = šedivé nádoby s víkem, kam
mohou děti kdykoliv sebraný papír vyhodit. Palety jsou pravidelně vyváženy.
3. Soutěž VĚNUJ MOBIL
Recyklohraní ve spolupráci se společností ASEKOL vyhlašují soutěž na podporu projektu Věnuj mobil. Cílem je
získat k opětovnému využití, případně
k recyklaci mobilní telefony, které jinak
zůstávají bez využití v domácnostech
rodin žáků. Principem soutěže je sběr
co největšího počtu vysloužilých mobilních telefonů (funkčních i nefunkčních).
Hodnotícím kritériem je poměr počtu
nasbíraných telefonů na žáka konkrétní
školy. V minulém roce naše škola nasbírala 408 mobilních telefonů. Všem dě-

O nejkrásnější jídelníček

Začátkem listopadu byla ve škole v Žalově vyhlášena výtvarná soutěž „O nejkrásnější jídelníček“. Soutěže se zúčastní
všechny třídy. V hodině výtvarné výchovy vypracují žáci ozdobný rámeček. Paní
kuchařky vyberou každý měsíc ze třídy
dvanáct jídelníčků, které budou postupně doplněny aktuálním textem a umístěny na nástěnce v přízemí. V průběhu
června uspořádáme výstavu, na které
vybere odborná porota ty opravdu nejkrásnější jídelníčky, které budou oceněny. Soutěž zahájila 4.B a dosud vystavené jídelníčky vypadají opravdu báječně.
A. Valtová

Výlety za historií

V říjnu jsme vyrazili za historií. Ve škole jsme se seznámili s Přemyslovci a za
téměř posledního hezkého podzimního
dne jsme se vydali na jedno z prvních
přemyslovských hradišť Budeč, kde
dodnes stojí nejstarší kamenný kostel
v České republice založený Spytihněvem
I. někdy po roce 895. Do Noutonic jsme
jeli autobusem, ale dál už jsme šli pěšky.
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Průvodkyní nám byla paní uč. Čermáková s poutavým výkladem a spoustou
úkolů a her s historickým námětem,
které tak na prohlídku kostela sv. Petra
a Pavla navázaly. Zabrali jsme se natolik do soutěžení, že jsme zpáteční cestu
absolvovali „indiánským pochodem“.
V prvouce a ve vlastivědě jsme se k tématu ještě jednou vrátili při vypracovávání
pracovních listů. Ve výtvarné výchově
jsme skládali keramiku či vytvářeli veliké obrazy, v pracovních činnostech jsme
kostel na Budči modelovali z modelíny.
Cesta do minulosti pokračovala i dalším
výletem na Karlštejn za Lucemburky.
Tímto výletem také skončila první etapa naší celoroční třídní hry Dobývání
hradů a zámků. Na hradě byli všichni
chlapci III. C pasováni na rytíře a všechna děvčata se stala princeznami hradu
Karlštejn. IV. B byla pasována v loňském
školním roce na škole v přírodě, takže
rytíři a rytířky ze Starých Splavů novému pasování jen přihlíželi. Protože byl
ale výklad při prohlídce hradu velmi
poutavý, chvilka oddechu se nám jen
hodila. Ve škole jsme pak ještě znovu
hovořili o Karlu IV. a o korunovačních
klenotech, které jsme si mohli na hradě
prohlédnout, a vůbec nevadilo, že jsou to
kopie. Byly nádherné.
III.C a M. Bromovská, IV.B
a V. Čermáková

Po stopách knížete Oldřicha

Mezi Budčí a Karlštejnem je ještě velmi mnoho událostí, které jsou spojeny
s naší minulostí. Proto se IV. B vydala
po stopách knížete Oldřicha. Nejeli jsme
na koni jako on a jeho družina, ale autobusem. Kníže Oldřich tenkrát zabloudil
v hlubokých sázavských lesích a musel prosit poustevníka Prokopa o vodu.
Nám se rozbil autobus a děkovali jsme,
že máme v cestě benzinovou pumpu
s automatem na teplé nápoje. Do města
Sázavy jsme ale nakonec dojeli a seznámili se s historií Velké Moravy, prohlédli
si vystavené šperky, modely církevních
staveb, mapy a také obrovské knihy, které byly psány ručně jazykem latinským,
a listy, na kterých se dochovalo písmo
zvané hlaholice a bylo psanou formou
staroslověnštiny. Paní učitelka Čermáková nás sama prováděla a pověděla
nám i řadu poutavých legend a příběhů.
Na závěr jsme hledali na gotické věži tři
hvězdičky. Kdo je našel, mohl si přát jedno přání a to se mu prý do roka vyplní.
IV. B s tř. uč. V. Čermákovou
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Pilgrims from Roztoky aneb Poutníci
z Roztok
Připomínka Geoffreye Chaucera vystihuje naši výpravu Londýnem, která
byla určitě rychlejší než cesta poutníků
v koňských sedlech v Canterburských
povídkách. Anglické počasí nás nezklamalo a ukázalo nám svou pravou tvář
– střídající se prudký déšť se slunečným
počasím.
Do Calais jsme dorazili okolo jedenácté hodiny večerní a kvůli špatnému počasí došlo ke změně, jeli jsme tunelem.
Myslím si, že pro většinu z nás to byl
nevšední zážitek. Cesta tunelem trvala
30 minut, v Doveru jsme si čtyři hodinky „schrupli“ v autobuse a pak hurá do
Londýna.
25. 10. Se sluncem v zádech jsme si to
vyrazili přímo na Trafalgarské náměstí,
kde se naše nemalá skupinka vyfotila
před budovou Národní galerie, kterou
jsme navštívili. Odtud jsme se vydali
k Westminsterskému opatství, minuli
jsme 10 Downing Street, sídlo premiéra vlády (ani se neukázal), a prošli jsme
okolo budov britské vlády. Po chvíli se
před námi objevila socha Sira Winstona Churchilla, který se proslavil svým
„V“ a svou vášní pro kvalitní doutníky.
Mezi stromořadím už na nás vykukovala
majestátní budova Westminster Abbey,
místo korunovací a pohřbů královské rodiny od doby Viléma Dobyvatele
v roce 1066, následující prohlídka nikoho z nás určitě nezklamala. Poté jsme
přešli ulici k the Houses of Parliament
a opodál se vypínal Big Ben se svým
druhým nejtěžším zvonem v celé Velké
Británii. Pod námi protékala trochu rozbouřená řeka Temže a na protějším břehu se pomalu otáčelo London Eye.
Po odpočinku a krmení veverek v St.
James parku naše cesta vedla krásným
stromořadím po the Mall k Buckinghamskému paláci. U the Royal Mews,
královských stájí, jsme viděli výměnu
stráží a od Buckinghamského paláce k
nám přijížděla královská garda na koních a k tomu všemu „svítilo slunce“.
26. 10. Po zaslouženém „vyspání do růžova“, teplé sprše a výborné snídani jsme
se autobusem vypravili do Docklands,
kde byly v roce 1984 slavnostně otevřeny
protipovodňové hráze – Thames Bariers,
vedle nás jsme viděli Royal Victoria Dock
a na protějším břehu budovu Millennium Dome. Po prohlídce v docích jsme
„hupsli“ do autobusu, který nás vysadil

u Hyde Parku. V parku jsme se vyfotili před branou Kensingtonského paláce,
místa, kde truchlili obyvatelé Velké Británie nad smrtí princezny Diany. Prošli
jsme Kensingtonské zahrady k Albert
Memorial, minuli jsme sochu Petra Pana
z knihy J. M. Barrie, Diana´s Memorial
- Princess of Wales. Je to travnaté místo
v malém svahu, v němž je vyhlouben
ovál a protéká jím voda. V některých
místech jsou malé hroty, přes které přetékající voda připomíná slzy. „Maratonský běh“ jsme ukončili u Marble Arch.
27. 10. Po snídani jsme si odnesli zavazadla od autobusu a vypravili jsme se
k Tower Bridge, po kterém jsme se prošli, někteří z nás navštívili jednu z věží
mostu a ostatní se šli podívat na křižník
Belfast; tento den jsme přešli další slavný most – the Millenium Bridge, který
byl na dva roky uzavřen, protože se pod
pěšími „houpal více, než se sluší a patří“.
Před námi byla budova muzea Tate. Další známou památkou na naší cestě byla
St Paul Cathedral, která je svou výškou
110 m druhou nejvyšší katedrálou na
světě po katedrále svatého Petra v Římě.
Ve své kupoli má dva zvony – Great Paul
je svými 18 tunami nejtěžším zvonem
v celém UK, a aby mu tam nebylo smutno, má tam menšího kamaráda – Great
Tom. Nemohli jsme minout nejstarší divadlo Globe Theatre, kde se hrály Shakespearovy divadelní hry. Někteří z nás
vystoupali po schodech 66 m vysokého
pamatníku Monument na Pudding Lane
– památka na velký požár v Londýně
v roce 1666. Všichni jsme se těšili na parník do Greenwiche, při jízdě jsme míjeli hrad Tower a asi po půlhodince jízdy
naše cesta vedla do námořního muzea.
Potmě jsme prošli parkem až k observatoři, pod námi ve tmě na rozloučenou
hrdě svítilo město Londýn a nad našimi
hlavami se leskl laserový greenwichský
poledník.
Na shledanou Londýne!
Michaela Černá,vedoucí zájezdu

Pojďme spolu do Betléma

Naše poděkování patří paní Drdové a
paní Ajmové za překrásný předvánoční
pořad Pojďme spolu do Betléma, který
jsme měli možnost v prosinci zhlédnout.
Pořad byl plný krásných koled a povídání o vánočních zvycích.
Žáci 2.C a 1.C

ŠKOLY A ŠKOLKY

Dvojnásobné vítězství ve výtvarné
soutěži

Letiště Praha ve spolupráci s Městskou
částí Praha 6 vyhlašuje soutěž o nejtiššího dopravce na pražském letišti. Doprovodnou akcí byla i výtvarná soutěž „Svět
letadel“. Tentokrát měly děti ze základních škol z blízkého okolí letiště nakreslit obrázek na téma „Kdo pracuje na letišti“. Do soutěže se zapojilo 14 základních
škol. Z velkého množství obrázků vybrala hodnotící komise tři nejlepší. První
místo získala naše Eliška Běhounková
z třídy 7.B a k naší velké radosti naše
škola získala navíc ještě ocenění za nejzajímavější obrázky. Největším překvapením ale pro nás bylo samotné přebírání
cen – bylo jich tolik, že nám byly přivezeny na letištním zavazadlovém vozíku! A
s jakým námětem Eliška vyhrála? Mezi
záplavou pilotů a letušek zaujala svou letištní uklízečkou.
B. Valiová

Poděkování sponzorům

Vedení Základní školy Roztoky by touto
cestou chtělo velmi poděkovat paní Johaně Turnerové a firmě Znalex, s.r.o., zastoupené panem Lukášem Křístkem, za
finanční dary, které byly poskytnuty naší

škole v prosinci. Sponzorské dary budou
využity na nákup učebních pomůcek,
zejména pro 1. stupeň základní školy.
Z finančních příspěvků, které škola dostala v uplynulém roce, budeme hradit
interaktivní tabuli s příslušenstvím. Ta-

bule bude nainstalována v lednu 2012.
Děkujeme všem sponzorům a podporovatelům naší školy za dary a doufáme, že
nám zachovají přízeň i v dalším roce.
A. Gabaľová, ředitelka školy

Zápis do prvních tříd ZŠ
Dne 30. 1. 2012 od 14.00 hod. zve vedení školy všechny budoucí prvňáčky se svými rodiči na zápis do
prvních tříd pro školní rok 2012/13 do Žalova a 31. 1. 2012 od 14.00 hod. na zápis do prvních tříd
v hlavní budově ZŠ Roztoky.
Náhradní termíny budou týden před a týden po oficiálních zápisech. Veškeré informace k zápisu
hledejte na webových stránkách školy
zsroztoky.cz.
Těšíme se na vás.
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SOUKROMÁ INZERCE, INZERCE
Anglicky perfektně – lekce pro všechny úrovně + nabízím: 12 let
zkušeností z USA (mezinárodní zkouška na UCLA), časovou
flexibilitu, individuální přístup, možnost lékařské a odborné
angličtiny. Tel.: 220 911 266
Děti jakéhokoliv věku pohlídá kvalifikovaná zdravotní sestra
s AJ, zdravé i nemocné, pravidelně i jednorázově, přes den
i v noci, v Roztokách i Praze. Praxe s hlídáním dětí 3 roky,
praxe ve zdravotnictví 3 roky, reference na požádání, příznivé
ceny. Další informace na telefonu 602 769 313 nebo na
www.hlidani-ratolesti.webnode.cz.
Hledám paní na pravidelný (1x týdně) úklid domácnosti v
Roztokách. Tel.: 603 553 100.
Hledám spolehlivou a pečlivou paní na žehlení košil, případně i na
úklid rodinného domku v Roztokách (1x za 14 dnů).
Tel.: 774 074 117.
Individuální výuka angličtiny a francouzštiny.
Tel.: 608 633 319
Prodám kolébku, užívanou 4 měsíce, v záruce. V ceně matrace,
prostěradlo, mantinely, nebesa (oranžovo-žluté). PC 2700 Kč, nyní
1600 Kč. Klokanka Chicco, tmavěmodrá, PC 829 Kč, nyní 370
korun. Sterilizátor Avent, PC 799 Kč, nyní 400 Kč. Ohřívač Farlin,
PC 1649 Kč, nyní 1000 Kč, zcela nová zavinovačka 140 Kč, kolotoč
nad postýlku 150 Kč. Vše užívané 4 měsíce. Tel.: 602 519 680.
Prodám pěkný mezonetový byt (4.,5.NP) v osobním vlastnictví o
velikosti 74 m2 v centru Roztok vzniklý v roce 2002 nástavbou na
starším zděném bytovém domě. Dispozice: dolní úroveň - kuchyň,
koupelna, obývací pokoj, balkon; horní úroveň - ložnice a prostorná
galerie uživatelná např. jako pracovna. K bytu náleží sklepní kóje v
PP. Orientace V/Z s vyhlídkou většiny místností do zeleně. Vybavení
kuchyňská linka se sporákem a vestavěné skříně v podkroví. Cena
3.000.000 Kč. K dispozici ihned. Tel.: 602 384 896
Prodám Škoda Felicia GLX 1.6 MPI. Barva modrá- tmavá metalíza,
rok výroby 1997. STK+Emise do 06.2012. Cena 7000 Kč, sleva
možná. Tel.: 723 055 261
Pronajmu 1+kk + balkon, sklep Roztoky Solníky, nové západní
strana. Tel.: 602 358 207
Pronajmu byt 3+kk (74 m2) v Roztokách na Solníkách ve Felklově
ulici ve 2. patře, orientace V, Z. K bytu dále náleží 2x balkon a sklep.
Zařízeno kuchyňskou linkou se spotřebiči a vestavěnými skříněmi.
Nájem 8900 Kč + poplatky. Telefon.: 774 074 117
Pronajmu byt 1+kk v Solníkách, část. zařízený, balkon
orientace JZ, 2. patro, sklep a parkovací stání k dispozici.
Nájem 7500 + 2000 záloha na poplatky, volný od února.
Volejte 773 636 730 nebo 606 751 944.
Stolní mandl (NDR), funkční, v dobrém stavu dám za odvoz +
stoleček 60 x 60 cm. Tel.: 603 358 743
Včelí med přímo od včelaře: květový, medovicový (lesní) i pastový
možno zakoupit v Roztokách, ul. Vidimova 607. Vhodné předem
zavolat na tel.: 220 911 665, možno i večer.
Vyměním pěkný atypický byt 2+1 I. kategorie o rozloze 80 m2 v Praze
10 za menší byt v Roztokách u Prahy do 50 m2. Byt se nachází v 1.
poschodí, pokoj 23 m2 a ložnice 21 m2 mají okna na jih do vnitrobloku
se zelení a podél obou místností je balkon 12 m2, předsíň 11m2 s
velkým oknem a kuchyň 13 m2 s malým balkonkem jsou situovány na
sever. V bytě je spíž, malá komora, dlažbou obložená koupelna a WC.
V bytě jsou WAW a el. bojler. Případné nabídky zasílejte, prosím, na
e-mail: yren666@gmail.com. Zn.: rodinné důvody
V pátek 23.12.2011 jsem stopoval z autobusové stanice
Roztoky- Nádraží do Dejvic, též na autobusovou zastávku. Po
cestě mi ale v autě vypadl MP3 přehrávač značky SONY, malý
a černý. Pokud o něm máte jakékoli informace, kontaktujte
mě, prosím, na e-mailové adrese jarastepanek@gmail.com“.
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