


O těch předjarních zázracích.

Jaro se blíží a už bouřlivé předjaří věstí, že ve vzduchu je nejen 
změna podnebí, vždyť už v únoru nás většinou oblažovalo 
obvykle dubnových 10°C, ač se Země neotepluje ,,to je naprosto, 
ale naprosto falešná myšlenka“ jak víme od našeho pana 
presidenta. Toho nám ti nejlepší z nás znovu zvolili, s přispěním 
tří socdemáků s poslancem Evženem Snítilým jako posilou, který 
se však nadále ,,cítí sociálním demokratem“ a tak volil Klause. 
Modrý ministr Langer uprostřed svých státnických vět prone-
sených přímém televizním přenosu k M.Bursíkovi: ,,vytíráš si 
prdel s těma ostatníma, jinými slovy říkáš, že tihleti si vytřou prdel 
s tamtěma“, přidělil Evženovi ochranku, protože ,,se cítí nesvůj“.
To se tady sice cítí denně miliony lidí, ale to víte-ti zas nejsou 
socani, co nám zvolili Klause, tak na co potřebují ochranku? 

Hurikán Emma už vyšuměl, ale do lesa se ještě radši nepouštějte,
zajděte si třeba modrobílou slavobránou do Zahrady vůní 
(lékárnu nechte Evženovi), když už do ní radní vrazili přes půl 
milionu: po vykácení stinných tůjí a smrků usednete mezi
vysazené bylinky na nové lavičky a oddechnete si po návštěvě 
lékaře na pálícím Slunci, před vzrostlou břízou, kterou tam
milostivě nechali, jistě ne proto, že tento plevelný strom měl 
v oblibě soudruh Chruščov, nebo proto, že patří mezi významné 
alergeny, prostě je to jen tak napadlo... 
Ostatně v 1.patře je kožní, tak co…

Dříve narození mohou zavzpomínat na kdysi tam fungující 
Restauraci u Šípků (do r. 1972) i na jí střídající Mateřskou 
školku, načež po ,,Sametové“ radní usoudili, že děti už asi 
moc nebudou“, a tak dům pronajali za levný peníz bohulibým  
zdravotnickým zařízením. Nu a teď zase jejich následníci 
přemítají, jak sehnat desítky milionů na zakoupení pozemků 
a stavbu nové Mateřské školky, domova důchodců, atd. To zrov-
na není nejlehčí úkol... Inu, jak Češi rádi říkají: furt je co dělat!

Přesto se však už letos aspoň jeden předjarní zázrak stal. 
Zastupitelstvo města , poprvé od r.1990, schválilo zcela hladce 
a jednomyslně (!) rozpočet města! Jak jsem psal už minule 
a rád se opakuju: dobrých zpráv není nikdy dost…                     

            
   Ladislav Kantor                                                                                             

OBSAH:

ÚVODEM.................................................................................. 3
O mnohých předjarních zázracích...           (L. Kantor)
Co přináší ODRAZ č.3?        (L. Kantor)
___________________________________________________

TÉMA MĚSÍCE........................................................................ 4
Zdenka Braunerová                                (M. Šášinková)
___________________________________________________

INFORMACE Z RADNICE...................................................... 6
Z jednání RM 4.2., 18.2., 25.2.2008               (O. Vavřínová)
Zastupitelstvo schválilo rozpočet!                         (L. Kantor)
Konkurs na ředitele ZŠ                                (MÚ)
Místní poplatky…                       (Z.Poštolková-FO MÚ)
Z deníku Městské policie                  (P. Vevera)
Harmonogram svozu odpadu                              (L.Zeman-OŽP)
Kalendář… očima dětí                                                 (MÚ)
Czech POINT                                          (MÚ)
Sběr BIOODPADU            (Regios) 
Městská knihovna informuje                      (A.Urxová)
___________________________________________________

Z HISTORIE MĚSTA..................... ........................................12
Historické repetitorium – část VIII.                (St. Boloňský)
___________________________________________________

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ........................................................13
Otevřený dopis hejtmanovi                           (J. Landa)
Dopravní obslužnost                                     (V.Calta,M.Přikryl)
Blokáda                               (T. Novotný)
Později, zato dvě                                (J. Huk)
Dobrovolní hasiči v únoru                                  (Vl.Drchota)
Zájezdy svazu postižených          (SPCCH)
___________________________________________________

KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE.............................. 18
Ještě jednou... o James Bondovi                            (St. Boloňský)
Lídři nad zlato                           (J. Huk)
Nemoc, nebo pomoc?                                      (P. Janoušová)
Nová dominanta Kladenska                               (J. Huk)
___________________________________________________

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc... ........................................................20
Školní okénko                               (V. Zelenková a kol.)
Březnová dílnička
Únorové zajímavosti na ZUŠ                          (B. Šlégl)
Nahlédnutí do…MŚ Přemyslovská                         
Zprávy z Roztoče                                 (D. Votavová)
Velikonoce ve Statenicích           (TREES)
___________________________________________________

KULTURA.............................................................................. 24
Kulturní kalendárium                                    (J. Šnajdrová)
Pozvánka na výstavu                                     (M. Šášinková)
K 150.výročí Zd.Braunerové                                 (St. Boloňský)
Člověk v tísni přiváží…                                              (I.Czerna)
Malá exkurze do …starého světa                   (TA Žalov)
Fotosoutěž  2008                         (R.Kolářová)
___________________________________________________

SPORT..................................................................................... 27
Závěr sezóny 2007 nohejbalu                               (B.Ščučka)
___________________________________________________

SOUKROMÁ INZERCE......................................................... 28
___________________________________________________

OHLASY................................................................................. 29
K příspěvku ,,Tajuplný vrch Řivnáč“          (P.Nový)
Dostatečný pitný režim…           (E.Hinterbuchner) 

ÚVODEM...

03

Odraz č. 2/2008 
vychází dne 14. 3. 2008, uzávěrka tohoto čísla 
28. 2. 2007, uzávěrka příštího čísla 27. 3. 2008

vydává: Městský úřad Roztoky, IČO 241610, 
adresa redakce: Odraz, Nám. 5. května 2, 252 63 
Roztoky, e-mail: mu@roztoky.cz, Periodikum je 

v evidenci MK ČR pod č. MKČR E 13632

Redaktor: Ladislav Kantor, zlom a sazba: Jan Vítek, 
tisk: Tiskárna KOČKA, Slaný, náklad 3500 ks
Soukromá inzerce zdarma. Firemní inzerce: 

celostrana uvnitř čísla 3300 Kč, polovina 1800 Kč, 
čtvrtka strany 1000 Kč, celostrana uvnitř obálky 
3800 Kč, polovina 2000 Kč, čtvrtina 1200 Kč.

Fotografie na titulní straně: PROČ DO 
LÉKÁRNY? NAVŠTIVTE ZAHRADU VŮNÍ!, 

foto: Stanislav Marušák



Co přináší ODRAZ č.3?

Březnové číslo je opravdu rozmanité a dočtete se v něm 
o mnohém, co město v této chvíli pálí. Tématem čísla je 
samozřejmě a jistě plným právem 150. výročí narození Zdenky 
Braunerové, nejvěhlasnější občanky města v celé jeho historii.

Věřím, že Vás zaujme i zpráva z jednání zastupitelstva, které 
schválilo nejdůležitější dokument roku - rozpočet města, 
projednávalo budoucnost Sběrného dvora, schválilo Směrnici 
pro prodej pozemků, atd. 

Nezapomněli jsme ani na kolony kamionů drandících neurvale 
městem se zeminou z letenského mamutího výkopu a tak jsme 
otiskli články, které Vás doufám potěší…

Na stránkách měsíčníku najdete i kulturní kalendárium, 
Harmonogram svozu odpadu, pozvánku na největší evropský 
festival filmových dokumentů JEDEN SVĚT, Školní okénko, 
atd. Tak hezké počtení a hezké jarní dny…
                                                                                                      

                                          Ladislav Kantor 

ZDENKA BRAUNEROVÁ 
Aneb (ne)obyčejný život malířky na přelomu století (1858-1934) 

V letošním roce si připomeneme 150. výročí narození malířky 
a grafičky Zdenky Braunerové. Středočeské muzeum připravuje 
pro návštěvníky řadu akcí věnovaných této osobnosti evropského 
významu. Braunerová se v poslední době dostává stále více 
do popředí zájmu nejen badatelů, ale i široké veřejnosti. 
Hodnocena není jen její umělecká tvorba, ale také životní 
styl, který se ve své době vymykal obvyklým společenským 
normám a mravním zásadám. Jako jedna z prvních žen 
se vydala svou vlastní cestou, tvořila, vystavovala, cestovala 
po Evropě, stala se zcela nezávislou umělkyní.

Zdenka se narodila se jako nejmladší dcera politika a právníka, 
člena říšské rady Františka Augusta Braunera. Vyšší dívčí školu 
ve Vodičkově ulici navštěvovala v letech 1869 – 1873, tam se 
také prostřednictvím prof. Soběslava Pinkase blíže seznámila 
s výtvarným uměním. Spolu s matkou a sestrou byly členkami 
Amerického klubu dam, často cestovaly po Evropě (Drážďany, 
Vídeň, Paříž, Itálie, Švýcarsko), kde se seznamovaly s tamějším 
uměním. Po smrti otce pobývala Zdenka většinou v Roztokách, 
kde rodina vlastnila od roku 1861 mlýn. Kromě toho měla 
dědický podíl na pražském domě na Národní třídě čp. 29. 
Základy krajinomalby ji přinesla spolupráce s Antonínem 
Chittussim v letech 1877 – 1879. Mnoho zkušeností získala 
ze seznámení s Elémirem Bourgesem, sestřiným manželem, 
se kterým konzultovala svou prvotní tvorbu, zejména kresbu 
a malbu, zasvětil ji i do italského a anglického umění a literatury. 
Ovlivnily ji výtvarné hodiny malby v ateliéru u Františka Ženíška, 
kam docházela v letech 1882 – 1883. Velký vliv na ní měl 
Julius Zeyer, se kterým se seznámila v roce 1882. Do roku 1881 
je datován Zdenčin delší pobyt v Paříži, kde se blíže seznámila 
s francouzskými malíři, v Akademii Colarossi se učila až do 

roku 1888. Od roku 1885 poprvé vystavovala v Paříži v Union 
des peintres et sculpteurs, každoročně obesílala pařížský Salon. 
Pobyty u Bourgesových ji přivedly do širokého okruhu známých 
představitelů francouzské i mezinárodní kultury, jejími přáteli 
byli J. K. Huysmans, O. Redon, S. Mallarmé, bratři Marguerittovi, 
N. Point a další. Kromě Samois, pobývala také v Barbizonu, 
Fontainebleau, Sorques, Cayeux sur mer. Barbizonská škola 
a zejména dílo Daubignyho, Cazina, Corota, Milleta či Rousseaua 
měly rozhodující vliv na Zdenčin výtvarný projev. V roce 
1892 organizovala a navrhla český pavilon Výstavy „ženských 
umění“ v Paříži, následně zprostředkovávala obchodní kontakty 
se zájemci o české lidové umění a zároveň nakupovala předměty 
do sbírek dnešního Náprstkova muzea. O dva roky později 
přerušila pobyt ve Francii a vrátila se na delší dobu do Čech, 
podnikla studijní cestu na Slovácko a Slovensko, kde se seznámila 
s bratry Mrštíkovými a Jožkou Uprkou. Konec století byl ve 
znamení malířčina boje o zachovaní staré Prahy, byla členkou 
Klubu za starou Prahu. Tomuto tématu věnovala početný soubor, 
resp. jednolité dílo volné grafiky, v roku 1897 vytvořila obálku 
Mrštíkovy knihy Bestia triumphans, ve stejném roce ilustrovala 
Pohádku máje. Začala se systematicky zabývat knižní grafikou, 
technikou dřevorytu, leptu, pod odborným vedením Eduarda 
Karla navázala na tradici starých tisků, kancionálů i novodobých 
adaptací W. Morrise, postarala se o znovuzrození krásy české 
knihy. Ilustrovala knihy Miloše Martena a Elémira Bourgese, 
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Portrét Zd. Braunerové, kolem r.1880



básně Růženy Jesenské, Moderní revue, Kalendáře paní a dívek 
českých, díla Paula Claudela i verše Karla Sabiny nebo Otokara 
Březiny, publikaci Františka Dvorníka ke svatováclavským 
oslavám v roce 1929, román Jaroslava Marii atd. Dbala na 
celkovou úpravu knih včetně výběru papíru a vazby. 

Braunerová se věnovala i dekorativnímu umění, inspirována 
zejména lidovou tvorbou, navrhovala sklo, které emailem 
malovala a prezentovala na výstavách ve světě. Okrajově se 
věnovala i malbě nábytku. Začátek 20. stol. trávila Zdenka 
především v Čechách, v Roztokách si v roce 1904 postavila 
svůj ateliér ve stylu kombinace anglického domu a venkovské 
chalupy, kde trávila letní období, v zimě pobývala v pražském 
bytě ve Všehrdově ulici čp. 10. Kromě Slovácka bylo jejím 
oblíbeným místem v Čechách i Turnovsko. Po návratu do Čech 
udržovala kontakty s francouzským prostředím především díky 
rodině Bourgesových; Augustu Rodinovi, kterému pomáhala 
organizovat výstavu jeho díla v Praze v roce 1902; Paulu 
Claudelovi, který byl francouzským konzulem v Praze; Maurici 
Pellé, jenž prosadil českou účast na výstavě lidového umění 
v Musée des arts decoratifs, v jejímž komitétu stála.

Pravidelně vystavovala v Mánesu, Krasoumné jednotě, Rudolfinu. 
Velká souborná výstava jejího díla v roce 1932 pořádaná 
Hollarem v Krasoumné Jednotě byla součástí oslav autorčiných 
domnělých 70. narozenin.  Kromě výtvarného umění přispívala 
svými články do dobového denního tisku a časopisů, např. do 
Světozoru, Národních listů, Rozhledů, Pařížských mód. V období 
přelomu 19. a 20. století se Zdenka stýkala s celou plejádou 
českých umělců a významných osobností společenského života, 
mezi které patřili  S. Bouška, L. Bráfová, O. Březina, manželé 
Benešovi, H. Emingerová, J. Fanta, F. Halas, R. Jesenská, 
D. Jurkovič, M. a A. Kirschnerovy, A. Klecandová-Martenová, 
manželé Kramářovi, J. Krecar, J. Maria, M. Marten, bratři 
Mrštíkovi, R. Svobodová, A. Starý, F. X. Šalda, T. Šimon, 
M. Švabinský, O. Theer, R. Tyršová, J. Uprka a mnoho dalších. 
Mladé umělce a literáty, např. F. Bílka, A. Hofbauera, M. Jiránka, 
M. Martena, F. X. Šaldu, J. Zrzavého podporovala duševně 
i materiálně navzdory společenským konvencím. V osobním 
životě nenašla vhodného životního partnera, vztah většinou 
trpěl její samostatností podmíněnou vysokým intelektem.  

Marcela Šášinková
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Ilustrace do knihy M. Martena, 1906-1907

Stará rybárna v Roztokách, po r. 1900

Portrét Zd. Braunerové, r. 1896
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ZPRÁVY Z RADNICE ZPRÁVY Z RADNICE

   Z jednání RM dne 4. 2. 2008.

RM na svém druhém jednání letošního roku projednala 
v kompletním složení za dvě a čtvrt hodiny následující:

- Vzala na vědomí Zprávu o činnosti městské policie za období 
od 10. 1. do 30.1.2008 a Zprávu o činnosti městské policie za 
rok 2007 spolu s informací o stavu kriminality na území města 
Roztoky za rok 2007.

- Seznámila se s návrhem rozpočtu města Roztoky na rok 2008, 
který byl zpracován finančním odborem MÚ ve spolupráci 
s odborným konzultantem města panem Petrem Třískou, pro-
jednán ve FV ZM a na závěrečné poradě lídrů dne 31.1.2008.
 
- Schválila vyvěšení návrhu územního rozpočtu města na rok 
2008 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který byl sestaven 
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.    

- Upozornila na dosud finančně nedořešený problém případného 
vrácení odvodu dotací a penále za porušení rozpočtové 
kázně v celkové výši 36.990.000,- Kč.     

- Doporučila ZM schválit sociální fond zaměstnanců města 
a uvolněných členů ZM pro rok 2008 ve výši 6,0 % z celkového 
objemu finančních prostředků vyplacených na platy a odměny 
zaměstnanců a uvolněných členů ZM v předešlém kalendářním
roce.   

- Schválila platový výměr zástupkyně ředitelky ZŠ Roztoky, 
kterou RM pověřila dne 10. 12. 2007 řízením ZŠ Roztoky.

- Seznámila se s ověřovací studií přístavby ZŠ Roztoky 
v předložených variantách, která bude předložena pro jednání 
komisí rady města.
        
- Souhlasila s aktualizací Směrnice pro pronájmy pozemků 
a nebytových prostor ve vlastnictví města s úpravami podle 
Cenového věstníku MF ČR s účinností od 1.3.2008.
RM doporučila ZM souhlasit s aktualizací Směrnice pro 
prodej pozemků ve vlastnictví města s účinností od 1. 3. 2008.     
  
- Schválila výplatu jednorázových finančních příspěvků 
(při úmrtí manžela/manželky) uvedených v zápisu z jednání 
sociální a zdravotní komise ze dne 9. 1.2008.  

- Vzala na vědomí Zápis ze schůze hlavní inventarizační 
komise dne 31. 1. 2008 o skončené inventarizaci za rok 2007 
se závěrem, že inventarizace proběhla bez inventurních rozdílů 
a inventární soupisy souhlasí se stavy na majetkových účtech.

- Vzala na vědomí dopis paní Marie Nadrchalové, předsedkyně 
SPCCH v ČR, o.s. (ZO Roztoky) ze dne 7. 1. 2008, ve 
kterém žádá (z pověření výboru Svazu) zabývat se možností 
výstavby Domova důchodců ve městě. 

- Konstatovala, že výstavba nového “Domu důchodců” ve 
městě je v souladu s IAPR města Roztoky a v tomto směru 
bude město provádět nezbytné kroky k umístění této stavby 
a zajištění jejího finančního krytí.       

- Vzala na vědomí vyjádření Advokátní kanceláře JUDr. 
Jan Havel, advokát, se sídlem Přemyslova 457, 278 
01 Kralupy nad Vltavou ve věci odvolání paní Mgr.
Jaroslavy Barešové z funkce ředitelky ZŠ Roztoky.  

- Požádala ZM, aby uložilo kontrolnímu výboru prošetřit 
využití finančních příspěvků vybraných od rodičů na provoz 
školní družiny na rok 2006 a 2007.   

- Vzala na vědomí “Sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže” ze dne 31. ledna 2008, kterým reaguje na podnět 
stěžovatele k přezkoumání jednání Rady města Roztoky 
s podezřením na porušení pravidel hospodářské soutěže 
(udělování výjimek ze stavební uzávěry). Ve Sdělení dospěl 
Úřad k závěru, že “jednáním Rady města Roztoky nedošlo 
ve smyslu stěžovatelova podání k porušení zákona”.

Z jednání RM dne 18.2.2008.

Rada města na svém druhém únorovém jednání v plném 
složení za tři a půl hodiny probrala následující:

- Doporučila ZM schválit statut městského časopisu Odraz.

- Schválila Harmonogram výroby a vydávání časopisu 
Odraz pro rok 2008 (od čísla 3/2008 do čísla 1/2009) tak, 
že uzávěrka bude vždy poslední neděli měsíce a distribuce 
do 14 dnů po uzávěrce vyjma dvojčísla 7 + 8/2008 (uzávěrka 
dne 13. 7.2008 a distribuce dne 25.7.2008).    

- Seznámila se s nutností souhlasu zřizovatele se zřízením 
specielních tříd pro školní rok 2007/2008 (žádost na KÚSK 
nebyla v požadovaném termínu, tj. nejpozději do 30.4.2007 
bývalou ředitelkou základní školy podána).

- Souhlasila se zřízením specielních tříd pro žáky se SPU 
v celkovém počtu 26 žáků pro školní rok 2007/2008. 

- Neschválila záměr doporučit ZM zachování sběrného dvora na 
stávajícím místě ani zakoupení těchto pozemků od soukromého 
vydražitele. Neschválila však záměr akcelerovat přípravu reali-
zace nového sběrného dvora v jiné lokalitě podle již schváleného 
projektu (podél Lidické ulice v blízkosti žalovské křižovatky). 

- Doporučila ZM schválit záměr prodeje pozemků ve vlastnictví 
města zájemcům, kteří předloží nejvyšší nabídku. Jedná se 
o tyto pozemky: 
• dva pozemky v ulici Chelčického o výměře 573 m2 a výměře 
  661 m2 a pozemek v ulici Dobrovského o výměře 643 m2 
• tři pozemky na okraji zemníku v k.ú. Žalov o výměře 299 m2 
   2,350 m2 a 41 m2

  
- Souhlasila s tím, aby město Roztoky požádalo likvidátora 
Ing. Josefa Šrámka, likvidujícího majetek Oblastního podniku 
služeb, s. p. Praha - západ se sídlem v Roztokách v likvidaci, 
o přímý způsob prodeje pozemků  a nemovitostí  na nich stojících 
v k.ú. Žalov za částku 2.100.000,- Kč (pozemky na nichž 
stojí haly TS v stávajícím areálu Sběrného dvora).   

- Souhlasila s uzavřením partnerské dohody mezi městem Roztoky 
a Středočeským muzeem v Roztokách týkající se podpory pro-
jektu ,,Rekonstrukce a nové využití zámku v Roztokách u Prahy”.

- Souhlasila s uzavřením partnerské dohody mezi městem Roztoky 
a Dobrovolným svazkem Obcí - Údolí Vltavy týkající se podpory 
projektu ,,Propagace turistického regionu Údolí Vltavy”.

- Souhlasila se záměrem pronájmu nebytového prostoru bývalé 
prodejny potravin v ulici Nádražní čp. 21 (propojení se stávající 
restaurací ). Veškeré náklady spojené s úpravou prostor ponese
budoucí nájemce bez jakékoli možnosti jejich kompenzace.      
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- Schválila harmonogram provádění mobilních sběrů komu-
nálních odpadů v roce 2008 a ukládá řediteli TS Roztoky 
zajistit svozy odpadu ve stanovené dny.      

- Schválila výplatu jednorázových finančních příspěvků 
(při úmrtí manžela/manželky) uvedených v zápisu z jednání 
sociální a zdravotní komise ze dne 6. 2. 2008 .

- Vzala na vědomí informaci o možnostech zřízení kontokorentu 
k běžnému účtu města Roztoky vedenému v České spořitelně, 
a.s. (pobočka Kladno) a doporučuje ZM schválit podání 
žádosti o jeho zřízení.

Z jednání mimořádné RM (per rollam) 
dne 25. 2. 2008.

RM revokovala na základě věcných námitek své usnesení 
z minulého jednání týkající se Harmonogramu výroby a vydávání 
měsíčníku Odraz a schválilo harmonogram nový.

Olga Vavřínová

Zastupitelstvo schválilo rozpočet!
(zpráva z jednání ZM 27. 2. 2008)

Únorové jednání zastupitelstva bylo zcela ve znamení dvou 
dominantních témat: projednání nejdůležitějšího dokumentu 
celého roku: rozpočtu města na r. 2008 a hledání optimálního 
řešení budoucnosti Sběrného dvora. I mnohé ostatní body jednání 
byly natolik závažné, že i tento referát bude podstatně obsažnější, 
než je obvyklé. Není divu, že zastupitelé tentokrát potřebovali 
k jednání celý (Jednacím  řádem ZM) vymezený čas, tj. pět hodin!

,,Na vině“ však nebyla ona klíčová témata, ale daleko méně 
podstatné body, jednoduché jak čerpadlo, jak s oblibou říkal 
první novodobý roztocký starosta Vojtěch Sedláček, a ty po 
každé dají všem sakra zabrat. Jednání volených orgánů, ať vlády, 
parlamentu, či zastupitelstva; jak jistě račte znát; probíhají 
podle předem jasných a neúprosných zákonů prof. Parkinsona, 
s tím se prostě nedá nic dělat. Např. schválení několika desítek 
miliard dolarů na výstavbu jaderného reaktoru probíhá zcela bez 
problémů, krátce a bez jakýchkoli námitek, protože málokdo 
má tušení o co vůbec jde, a tak jakýkoli dotaz hrozí ztrapněním, 
což nikdo nechce riskovat, zatímco kůlna na kola zaměstnanců 
za pár desítek tisíc vyvolá bratrovražednou hádku jako hrom.

Vysvětlení je sice skoro neuvěřitelné a vlastně ponižující, leč 
prosté jak slovo Boží. Jelikož o jaderném reaktoru nemá většina 
přítomných ani ponětí, mnozí dokonce netuší, jak taková věc 
funguje a k čemu je vlastně dobrá, ani kolik by asi tak měla stát, 
zatímco kůlnu na kola si umí představit úplně všichni,tak se 
mnohým zdá, že jsou to vyhozený peníze, nechápou, proč mají 
být kola pod střechou, když na těch trubkách a drátech nemá 
co zmoknout, jiní zas dávají najevo svůj údiv a pohrdání, jak  
může dneska vůbec ještě někdo jezdit na kole. Zkrátka všichni 
tomu rozumí a tak se trumfují v ostrovtipných urážkách.

Zpět k rozpočtu. Radnice (po letech) tentokrát vsadila na 
pečlivou přípravu a taky to bylo jasně ku prospěchu věci. Radní 
J. Roškotová s P. Třískou jako léty prověřeným poradcem, 
sestavili postupně tři verze rozpočtu, které byly posléze na 
třech schůzkách projednány lídry politických stran a hnutí, 
poté Finančním výborem a předloženy (dle zákona) veřejnosti 

k připomínkám. Vlastní jednání ZM pak v devadesáti mi-
lionovém rozpočtu o 284(!) položkách  vážně diskutovalo jen 
o čtyřech z nich!!! A nijak brutálně: jednu z nich předalo 
k vyjádření Kontrolnímu výboru, dvě přesunulo se stejnou 
částkou do adresné rezervy a tu čtvrtou po kratší debatě nakonec 
schválilo.

Musím říci , že jsem za 13 let svého členství v ZM takové 
hladké schválení rozpočtu (což opravdu není nic jednoduchého) 
ještě nezažil. ZM také ve shodě konstatovalo, že po čase znovu 
obnovený institut porady lídrů sehrál důležitou roli.

Jednání o budoucnosti Sběrného dvora, zařízení nepochybně 
dobře fungujícího ve prospěch občanů, bylo a ještě bude 
trochu složitější. Město žilo v posledních letech v domnění, 
že inkriminovaný pozemek přejde do majetku soukromých 
restituentů, s nimiž  již v dobré víře uzavřelo dohody o jeho dalším 
využití. Bohužel tomu tak nebylo. Soud rozhodl jinak a stát, jak 
bývá jeho stále častějším zvykem, se nijak nedojímá zájmy obcí, 
institut bezplatného převodu majetku na obce (i když to bývalo 
ještě nedávno obvyklé, jednalo-li se o obecně prospěšné zařízení) 
opustil a rozhodl se pozemky prodat ve veřejné dražbě. Tam 
ovšem nemá obec naději, zvláště v prvních dvou kolech dražby 
byly ceny beznadějně vysoko. Až ve třetím kole vydražil pozemky 
roztocký podnikatel, který se s městem dokonce chce dohodnout! 
Zdá se tedy, že je vše na nejlepší cestě, ale to neznáte Roztoky!

Náhle se opět vynořila varianta výstavby nového Sběrného 
dvora u silnice, neboť se některým zastupitelům zdála patrně 
cena za pozemky požadovaná vydražitelem přehnaná, i když 
je v naprostém souladu s právě schválenou Směrnicí pro 
prodej pozemků. U těchto jednání někdy nepoznáte komu jde 
o optimální řešení a kdo jen někoho ,,nemusí“, prostě to chce 
čas a trpělivost. Tato varianta, s vjezdem ostrou zatáčkou vlevo 
z Lidické ul., přes současné parkoviště administrativní budovy 
Technických služeb, Hydrie atd. (které tímto zruší) je dopravně 
obhajitelná opravdu těžko. Z diskuse vyplynulo, že někomu by 
odpad ,,vystavený“ u vjezdu do města ani nějak moc nevadil, 
takže si možná žalovští občané mohou opět připravit protestní
petice, jako když bojovali za přemístění stavebnin pana 
T. Někteří zastupitelé dokonce argumentovali pozoruhodnou 
ekonomickou úvahou, že jsou-li tyto pozemky naše, jsou 
zadarmo. To už ovšem bez vulgarismů komentovat nedokážu.

Mnozí zastupitelé naštěstí vědí, že úvodní debaty o jakékoli 
složitější problematice bývají málokdy směrodatné. Většinou 
jde jen o to, otevřít všechny možnosti, aspekty a úhly pohledu, 
prostě ,,vykolíkovat si terén“. Proto lze považovat přijaté 
usnesení, tj. pracovat paralelně na obou variantách, za rozumné.

A teď to nejpodstatnější. Tentokrát si usnesení opravdu 
přečtěte. Jsou srozumitelná a žádný komentář nepotřebují.
ZM SCHVALUJE:

1)ZM schvaluje sociální fond zaměstnanců města a uvolněných 
členů ZM pro rok 2008 ve výši 6,0% z celkového obje-
mu finančních prostředků vyplacených na platy a odměny 
zaměstnanců města a uvolněných členů ZM v předešlém 
kalendářním roce.

2)ZM schvaluje příjmovou část návrhu rozpočtu na rok 2008, 
včetně změn schválených na tomto zasedání zastupitelstva. 
(t. j. vyjma položky 3111)

3)ZM schvaluje v kap. 3639 výdajové části rozpočtu 
snížení navržené částky o 1,5 mil. Kč určené na projekty ZŠ 
a převedení této částky do adresné rezervy. ZM schvaluje, že 
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částka 0,5 mil. Kč určená na projekt sběrného dvora bude případně 
uvolněna až po projednání bodu programu zasedání Sběrný dvůr.

4)ZM schvaluje v kap. 3635 výdajové části rozpočtu snížení 
navržené částky o 200 tis. Kč určených na aktualizaci IAPRM 
a převedení této částky do adresné rezervy.

5)ZM schvaluje výdajovou část návrhu rozpočtu na rok 2008 
jako rozpočet výdajů pro rok 2008 se změnami schválenými na
tomto zasedání zastupitelstva.

6)ZM schvaluje pracovní komisi ve složení p. Landa, Karas, 
Kantor k prověření nájemních smluv bytového a nebytového 
hospodářství města s cílem zajištění přímé kontroly hospodaření.

7)ZM souhlasí s aktualizací Směrnice pro  prodej pozemků ve
vlastnictví města s účinností od 1.3.2008.

8)ZM souhlasí se záměrem prodeje pozemků ve vlastnictví 
města zájemcům, kteří předloží nejvyšší nabídku. Jedná se o tři
pozemky na okraji zemníku v k. ú . Žalov o  výměře 299m2,
350m2 a 41m2.

9)ZM schvaluje předložený návrh statutu Redakční rady časopisu 
Odraz s tím, že budou zapracovány připomínky zpracované 
zastupiteli p. Boloňským, Drdou, Hukem a Kantorem.

10)ZM doporučuje RM uzavřít nájemní smlouvu s majitelem 
vydražených pozemků na pronájem pozemků současného 
sběrného dvora TS.

11)ZM pověřuje starostku jednáním s majitelem vydražených 
pozemků o bližších podmínkách jeho návrhu z 19.2.2008, tj. 
koupi a výměně.

ZM UKLÁDÁ:

1)RM do 31.3.2008 zabezpečit zpracování, schválení a vydání 
vzorové nájemní smlouvy na nájmy pozemků, nájmy nebytových 
prostor a nájmy ostatního majetku města.
- RM do 31.3.2008 vyhodnotit aktuálnost URM 301-12/2006 
z pohledu souladu s právními předpisy a z pohledu finanční 
výhodnosti výše nájemného a zvážit vydání novelizovaného 
ceníku nájemného, který by mimo jiné zohlednil i výši nájemného 
za umístění reklam a poutačů na sloupy veř. osvětlení a další 
majetek města podle jejich skutečné velikosti
- RM do 30.9.2008 zabezpečit novelizaci nájemních smluv 
podle vzorových nájemních smluv, jejich valorizaci a schválení 
tak, aby nabyly platnosti nejpozději k 1.1.2009.

2)ZM ukládá MÚ připravit podklady k žádosti o dotaci na 
budování sběrného dvora z fondu Operačního programu ŽP, které 
jsou společné pro obě možné varianty umístění sběrného dvora.

3)ZM ukládá kontrolnímu výboru prošetřit využití od rodičů 
vybraných fin. prostředků na provoz školní družiny v letech 
2006 a 2007(viz položka 3111 rozpočtu ).

ZM NESCHVALUJE:

1)ZM neschvaluje v kap. 6171 výdajové části rozpočtu snížení 
navržené částky určené na IT MÚ o 100 tis. Kč a převedení do 
adresné rezervy.

2)ZM nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků ve vlastnictví 
města zájemcům, kteří předloží nejvyšší nabídku. Jedná se o dva 
pozemky v ulici Chelčického o výměře 661m2 a pozemek v ulici 
Dobrovolného o výměře 643m2.

ZM BERE NA VĚDOMÍ:

1)ZM bere na vědomí informaci starostky o rozhodnutí
ministerstva financí o zamítnutí žádosti města o prominutí 
odvodu a penále v celkové výši 390 tisíc Kč (týká se dotace 
podpory vzdělávání a poradenství).

2)ZM bere na vědomí informaci o možnostech zřízení 
kontokorentu k běžnému účtu města Roztoky uzavřeného v 
České spořitelně, a.s. (pobočka Kladno) a schvaluje podání 
žádosti o sdělení podmínek k jeho zřízení.

3)ZM bere na vědomí dopis jednatele spol. Lipchat a žádá KV, 
aby ukončil kontrolu ve věci Zemník Žalov.

4)ZM bere na vědomí informaci o možnostech úřadů, 
jak zasáhnout proti nepovoleným vjezdům do chráněné 
přírodní rezervace.
                                                                                                          

Ladislav Kantor

Konkurz na místo ředitele ZŠ

Rada města Roztoky,
v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění 
pozdějších předpisů, 

oznamuje vyhlášení konkursního řízení 
na obsazení funkce ředitele 

Základní školy Roztoky, 
Školní náměstí 470, okres Praha – západ, 252 63 Roztoky

Požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost,
- vzdělání podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
  pracovnících a o změně některých zákonů,
- požadovaná pedagogická praxe podle ustanovení § 5 zákona 
  č. 563/2004 Sb.,
- znalost školských předpisů a školské problematiky daného 
  typu školního zařízení,
- odborné, řídící a organizační schopnosti,
- dobrý zdravotní stav.

K přihlášce doložte:

- strukturovaný životopis,
- ověřenou kopii dokladů o dosaženém vzdělání,
- doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním 
  zaměstnavatelem,
- koncepci rozvoje školy (v rozsahu max. 5 stran strojopisu 
  formátu A4),
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo 
  doklad o jeho vyžádání,
- doklady ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví 
  některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve 
  státních orgánech a organizacích ČR, ve znění pozdějších 
  předpisů,
- lékařské potvrzení o zdravotním stavu a způsobilosti k výkonu 
  funkce (ne starší než 2 měsíce).
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Předpokládaný nástup od 1. 8. 2008.
Přihlášky s uvedenými doklady musí být doručeny max. do 
7.4.2008 na adresu:

Městský úřad Roztoky, 
Nám. 5. května 2, Roztoky, PSČ 252 63, podatelna.
Obálku označte textem: „Konkursní řízení ZŠ Roztoky, 
Školní náměstí 470 - neotvírat!“ 

MÚ
        

Místní poplatky za psy a odpady.

Finanční odbor MÚ Roztoky oznamuje občanům, že platba 
za psa/y je v roce 2008:

- 700,- Kč za jednoho psa, 
- 800,- Kč za druhého a každého dalšího psa. 

Poživatelé invalidního, starobního, či vdoveckého důchodu: 

- 200,- Kč za jednoho psa ,
- 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa.

Platba za odpady:

- 492,- Kč za fyzickou osobu / rok.

Splatnost obou plateb je do 30.4.2008.

Platbu lze provést:

- složenkou ( budou rozeslány během měsíce března ), 
- bankovním převodem 
  (č. účtu 19-0388041369/0800, variabilní symbol je číslo domu
 RRMMDD/ rok měsíc den narození, např. 0809660808.
  variabilnímu symbolu věnujte, prosím, dostatečnou pozornost, 
 neboť bez správného variabilního symbolu nejsme schopni 
  Vaši  platbu  identifikovat.) 
- v případě nedoručení složenky si jí můžete na MÚ vyzvednout
- v pokladně  MÚ.

Zdeňka Poštolková, FO MÚ Roztoky

Z deníku Městské policie Roztoky. 

V této nově založené rubrice bychom rádi občany Roztok
informovali o činnosti Městské policie Roztoky v jednotlivých 
obdobích . 
V dnešním vydání Vás chceme informovat o činnosti Městské 
policie Roztoky za rok 2007.    

V roce 2007 se podařilo stabilizovat personální stav Městské 
policie Roztoky. V průběhu roku 2007 bylo schváleno navýšení 
stavu o jednoho strážníka ,t. j. na personální stav 8+1. 
V současné době je ve stavu 8 strážníků.  Od 1.3.2008 nastupuje 
do pracovního poměru devátý strážník.

Vlastní činnosti Městské policie za rok 2007 řečí čísel: 
V roce 2007 bylo strážníky MP Roztoky řešeno celkem 571 
přestupků v dopravě , z toho se jednalo o 388 přestupků v místní 
úpravě (tj. parkování, zákaz vjezdu apod...), ve 183 případech 
se jednalo o přestupky překročení nejvyšší povolené rychlosti.  

Z těchto 571 přestupků bylo 23 oznámeno správnímu orgánu, tj. 
Odboru dopravy Městského úřadu Černošice, Praha 2, 
Podskalská č. 19. 

Dále bylo strážníky MP Roztoky prováděno šetření v celkem 
37 přestupcích proti majetku, veřejnému pořádku, či pořádku 
v územní samosprávě, tyto byly poté oznámeny příslušnému 
správnímu orgánu, tj. komisi pro projednávání přestupků. 

V rámci hlídkové  činnosti bylo strážníky zajištěno a následně 
předáno Policii ČR  celkem 12 pachatelů trestné činnosti.  
Dále v rámci hlídkové činnosti zajištěno a následně předáno 
Policii ČR celkem 8 řidičů, kteří řídili vozidlo po požití alkoholu. 
Podařilo se zajistit a následně předat Policii ČR celkem 
4 hledané osoby. 

Za loňský rok byl proveden odchyt celkem 36-ti volně 
pobíhajících psů, kteří byli následně umístěni do kotce odboru 
životního prostředí, nebo případně (při zjištění majitele) 
rovnou majiteli vráceni. 

Za loňský rok bylo na katastru města objeveno a následně 
oznámeno na odbor životního prostředí celkem 18 vraků vozidel. 

Za přestupky bylo strážníky MP Roztoky uloženo na pokutách 
celkem 261 100,-Kč, z toho 205 700,- Kč na hotovosti 
a 54 400,- Kč na složenku. 
 
Závěrem tohoto článku bychom Vás rádi požádali, abyste  se na 
nás obraceli z důvěrou, v případě poznatků o protiprávním 
jednání, nebojte se kontaktovat zdejší městskou policii, a to 
buď osobní návštěvou, telefonicky nebo emailovou cestou. 

                                                                              Vevera Petr     
                                                                vedoucí strážník MP

Harmonogram provádění mobilních sběrů 
komunálních odpadů v roce 2008.

Svoz objemného a nebezpečného odpadu bude proveden ve dnech 
12.4. a 11.10.2008.
Svoz kompostovatelného odpadu bude proveden ve dnech 15.3., 
29.3., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6., 19.7., 9.8., 30.8., 13.9., 
4.10., 18.10., 1.11., 8.11. a 22.11.2008.

Svoz železného šrotu proběhne v termínech:
Sběrná oblast č. 1:     7.4.  a  15.9.2008
Sběrná oblast č. 2:   14.4.  a  22.9.2008

Ke shromažďování kovu (železného šrotu) využít chodník před 
nemovitostí, ze které kov pochází, a to nejdéle 2 dny před 
vyhlášeným sběrným dnem.

Do sběrné oblasti č. 1 pro sběr kovu (železného šrotu) patří 
oblast od Hálkovy ulice východně, tj. převážná část katastrálního 
území Roztoky.

Do sběrné oblasti č. 2 pro sběr kovu (železného šrotu) patří 
oblast od Hálkovy ulice západně, tj. celé katastrální území 
Žalov a nejzápadnější část k.ú. Roztoky.
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Stanovené zastávky pro mobilní sběry komunálních odpadů s časy
1)   U trafiky “Žalov”     
      8.00 -   8.35 hod.
2)   Ul. U Školky - rozcestí na Žalov      
      8.40 -   9.00 hod.
3)   Na Hurťáku (u trafostanice)     
      9.05 -   9.40 hod.
4)   U Rybníčku - ul. Smetanova      
      9.45 - 10.20 hod.
5)   Před samoobsluhou “Sádlo”   
      10.25 - 11.00 hod.
6)   Ul. Nad Vinicemi      
      11.05 - 11.40 hod.
7)   Před sokolovnou      
      11.45 - 12.20 hod.
8)   U samoobsluhy “Blažek”     
      12.25 - 13.00 hod.
9)   Ul. Obránců míru - u paneláků    
      13.05 - 13.40 hod.
10) Ul. Třebízského - u garáží     
      13.45 - 14.20 hod.
11) Nad Čakovem - u ZUŠ      
      14.25 - 15.00 hod.
12) Na parkovišti před VÚAB    
      15.05 - 15.15 hod.
13) U parkoviště „Koruna“      
      15.20 - 15.35 hod.
14) Tyršovo nám. při ulici Nerudova 
      neobsluhuje se
15) Bytové domy Solníky I     
      15.40 – 15.55 hod.
16) Na Panenské I – u vjezdu do areálu   
      16.00 – 16.15 hod.
17) Na Panenské II      
      16.20 – 16.35 hod. (po kolaudaci komunikací)

Kalendář města Roztoky očima dětí 2

Město Roztoky vyhlašuje dětskou výtvarnou soutěž s tématem 
Roztoky očima dětí, aneb naše město v různých ročních obdobích.

Zadání:
Formát A 3, výtvarný styl neomezený, uzávěrka 30.5.2008, 
obrázky prosíme dodat do podatelny úřadu. Na zadní stranu 
obrázku uveďte celé jméno autora, jeho adresu, označení mateřské 
či základní školy a třídy nebo název výtvarného kroužku.

Začátkem června komise vybere vítězné obrázky, které otiskneme 
v propagačním kalendáři.Ceny pro vítěze předá paní starostka.
Prosíme všechny děti z mateřských škol, základní školy, 
různých výtvarných kroužků, aby se druhého ročníku soutěže 
zúčastnily a opět nám namalovaly spoustu krásných obrázků. 
Kalendář na rok 2009 chceme vydat na podzim jako 
čtrnáctidenní, formátu A4, zpracovaný tak, aby bylo možné 
postavit jej na stůl nebo pověsit na zeď, podle přání majitele. 
Předem děkujeme malým výtvarníkům i paním učitelkám 
a lektorkám, které jim pomohou. 
       
 pracovníci městského úřadu

Czech POINT

Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační 
Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné 
správy. kde každý člověk může získat všechny informace 
o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech 
a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. 
Již nyní si můžete z pracovišť Czech POINT odnést ověřené 
výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru 
nemovitostí a z rejstříku trestů. (Citace z www.czechpoint.cz) 

CZECHPOINT najdete v Roztokách na Městském úřadu. O výpis 
z Katastru nemovitostí si občané mohou požádat na odboru 
SRM v 1. patře hlavní budovy MÚ, na správním odboru (v zadní 
budově) je možné si požádat o výpisy z Rejstříku trestů, 
Obchodního rejstříku a ze Živnostenského registru. Služba je 
zpoplatněna,  za výpisy z Katastru nemovitosti, z Obchodního 
rejstříku a ze Živnostenského registru činí poplatek 100 Kč za 
1. stránku, 50 Kč za každou další. U výpisu z Rejstříku trestů 
činí poplatek 50 Kč za jeden výpis.

MÚ
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Městská knihovna Roztoky informuje

Seznam periodik odebíraných v roce 2008

Denní tisk: 

Mladá fronta Dnes

Časopisy:

Květy, 100+1ZZ, Žena a život, Přehled kulturních pořadů, 
Reflex, VTM Science, Auto moto sport, D´Test, Praktická 
žena, Receptář na každý den, Zahrádkář, Chatař a chalupář, 
Udělej si sám, Home, Pěkné bydlení, Foto Video, Moje 
psychologie, Hair a Beauty, Zdraví, Maminka, Cinema, 
Českopis, Země světa, Lidé a země, National Geographic, 
Marianne, Apetit, Tom a Jerry, Kačer Donald, Tomík. 

Výběr knih zakoupených do knihovny v únoru:

Beletrie-česká a světová literatura

Šírová Z. - Mezi mraky 
Tichá J. - Ptřirozená linie ženského těla
Hoeg P.- Až nadejde čas
Murakami H. - Afterdark
Marai S. - Judita

Historické

Whitton H. - Anna Česká, dcera Karla IV
Mazeau J. - Královské lásky
Bradshaw G. - Kruhy v písku

Detektivky a thrillery

King S. - Temná věž VII
Rollins J. - Černý řád
Freydont S. - Krvavé sudoku

Cestopisy, zajímavosti, místopis

Vokolek V. - Esoterické Čechy,Morava Slezsko- Střední Čechy
Štětina J. – S Matyldou v Afganistánu
Kratěna J. - Z Oregonu do Arizony

Pro rodiče

Gregora M. - Vaříme kojencům
Horan P. - Vaříme dětem chutně a zdravě

Pro děti

Štulcová R. - Nemetonburk-Alatýrová hora
Kimpton D. - Eliška a toulavá Hvězdička
Kimpton D. - Eliška má tajný plán
McCombie K. - Alice a Dóóóst dobrej vopruz

Podrobnosti o těchto a ostatních knihách najdete na web.
stránkách městské knihovny: http://knihovna.roztoky.cz/

A. Urxová



Historické repetitorium  - část VIII.
aneb
Roztocký uličník

MUDr. Ladislav Tichý
(19. 6. 1885 - 17. 2. 1947)
Jedna z nových ulic v Solníkách nese jméno po roztockém 
lékaři MUDr. Ladislavu Tichém (starším). Doktor Tichý byl 
v Roztokách ve své době populární osobnost, následník svého 
souseda MUDr. Rýznera v této obecně prospěšné službě.  Svou 
lékařskou praxi zde vykonával 30 let. To, že nese jeho jméno 
jedna z ulic, je uctěním zejména jeho statečnosti a obětavosti, 
s níž zachraňoval a zachránil řadu zubožených vězňů z transportu, 
který byl na konci dubna 1945 zastaven železničáři na roztockém 
nádraží. Spolu s přednostou stanice Dr. Najdrem se vydali za os-
trahou transportu a vyjednali možnost vynesení těžce nemocných 
z vagonů a jejich ošetření, a také souhlas s poskytnutím 
rozsáhlé potravinové pomoci ostatním vězňům. Na své zahradě 
v Rýznerově ulici tehdy zřídil polní lazaret, kam byly tyto ubohé 
lidské trosky na prahu smrti přenášeny. Mnohým vězňům se 
podařilo s pomocí místních občanů z transportu utéci a ukrýt 
se v roztockých a žalovských rodinách. Tento odvážný čin byl 
částečně umožněn tím, že MUDr. Tichý byl smluvním lékařem 
státních drah. Rozhodující však bylo to, že přes svou pověstnou 
ráznost byl citlivým a hluboce duchovně založeným člověkem. 
Méně je dnes např. známa skutečnost, že byl zakládajícím členem 
a posléze předsedou Národní matice na Levém Hradci (založené 
v roce 1937), jejímž cílem bylo povznesení tohoto památného, 
leč tehdy velmi zanedbaného místa. Díky tomuto spolku 
nadšenců byla provedena celková oprava kostela, při níž byly  
znovuodhaleny gotické malby v presbytáři a též objeveny 
základy románské rotundy pod podlahou současné stavby 
kostela, ztotožňované s první Bořivojovou křesťanskou 
stavbou v Čechách.  

Ladislav Tichý se narodil  ve Zdislavicích u Vlašimi v roce 1885 
jako jedno z šesti dětí v selské rodině. Rodiče měli kromě statku 
též hospodu. V Příbrami vystudoval gymnázium, medicínu na 
UK v Praze. V rodině se tradovalo, že jednal velmi rázně a od 
mládí s ničím nedělal velké „cavyky“. Když se seznámil se svou 
nastávající, bez okolků zašel za jejím otcem a za šest týdnů už byla 
svatba.  Z manželství vzešly čtyři děti, z nichž nejstarší Ladislav 
byl později rovněž lékařem. Něco ze selského rodu v něm zůstalo 
i později, když jezdil po návštěvách k pacientům v Roztokách, 
Žalově, Úněticích a Úholičkách  na koni. Když si postavil dům 
v Rýznerově ulici čp. 221, místo garáže tam musela být i stáj na 
koně se seníkem. V meziválečném období nebyla v Roztokách 
žádná lékařská pohotovost či rychlá záchranná služba, a tak 
starost o akutní případy plně ležela na obvodním praktickém 
lékaři. Jezdil tak za pacienty sedm dní v týdnu a často i v noci, takže 
koně musel časem nahradit motorkou a později automobilem. 

Za německé okupace zachránil nejednoho místního muže před 
totálním nasazením tím, že mu vystavil lékařské vysvědčení, 
které kandidáta práce v Říši uznávalo této služby neschopným.
Měl prý velmi silný hlas, naprosto neodpovídající jeho jménu,  
a nešetřil často ani silnými slovy a výrazy. Také pacienty 
ošetřoval často bez zbytečných okolků, s vojenskou rázností.  
Tradovala se o něm řada humorných historek. Jednou za 
Protektorátu prý zrovna nadával v ordinaci nahlas na Němce 
tak, že bylo vše rozumět i v čekárně. To ovšem netušil, že 

zde čeká na prohlídku nemocný německý voják v doprovodu 
příslušníka SS (bydleli v té době v Sakuře). Ostatní čeští pacienti 
v čekárně trnuli strachy s ohledem na možné následky. Jeden 
z nich proto „nafilmoval“ ztrátu vědomí, aby byl důvod 
vtrhnout do ordinace a zabavit pana doktora jinou činností.
V době války byl zapojen do ilegální činnosti ve skupině 
„BORA“. Snažil se v té době s pomocí místního listonoše Tomáše 
Jungwirtha a četníka Melichara  prakticky pomáhat těm v obci 
nejpotřebnějším, když posílal nejchudším dětem v obci balíčky 
s potravinami. Občas  poslal  nějaké jídlo i sestrám (slečnám) 
Hrubých, které bydlely v Rybárně, dnes již bohužel neexistujícím 
starém domě na břehu Vltavy (v místě dnešní čistírny odpadních 
vod), kde provozovaly přívoz do Klecánek. Tato svérázná 
dvojice „starých pannen“ zde žila ve vzájemné symbióze 
s kozami, čuníkem a hrabavou drůbeží a hygiena zde byl 
neznámý pojem. Když však jednou kouslo jednu ze „slečen“ 
prase, neodmítl ji přímo na místě ošetřit, i když dobře věděl, že  
nemůže očekávat žádnou odměnu ani úhradu léků. I tento příběh 
potvrzuje to, že se mu v Roztokách oprávněně říkalo „doktor 
chudých“. MUDr. Ladislav Tichý zemřel poměrně mlád, 
v necelých 62 letech a je pohřben na pražském Vyšehradě.
In memoriam byl za svou statečnost vyznamenán prezidentem 
republiky vojenskou medailí II. stupně. 

Stanislav Boloňský
  

fotografie: MUDr. Ladislav Tichý v třicátých letech 20. století
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Otevřený dopis hejtmanovi 
Středočeského kraje.

Věc: žádost o politickou podporu a urychlené řešení - přesun 
výkopku ze stavby Městského okruhu přes Roztoky v míře pro 
občany i silnici III. třídy neakceptovatelné.

Vážený pane hejtmane, Z pověření členské schůze ODS se na
Vás obracím tímto otevřeným dopisem. V průběhu prosince 
začaly projíždět přes Roztoky stále častěji těžké sklápěcí 
nákladní automobily, často i s přívěsem, převážející výkopek. 
V průběhu ledna intenzita těchto jízd dosáhla (údajně) cca 300 
jízd každým směrem. Začaly se projevovat vážné škody na 
konstrukci vozovky jak ve městě, tak směrem na Velké Přílepy. 
Začaly se projevovat vážné obtíže při míjení vozidel jak ve 
vjezdu do obce, tak v serpentině, kde se tato vozidla nemo-
hou navzájem minout a nemohou se minout ani s autobusy. 
Začala narůstat nespokojenost občanů a zanesení silnic blátem.
Na základě dalšího šetření bylo zjištěno, že se jedná o výkopek 
ze západního portálu městského okruhu stavby Špejchar - Pelc 
Tyrolka, investor Hlavní město Praha, generální dodavatel 
Metrostav, přeprava subkontraktor. Přeprava cca 200 tisíc m3 
probíhá na skládku v Libčicích nad Vltavou, která má být
poté zaplněna. Navíc bylo zjištěno, že přeprava nemá žádné 
stanovené přepravní trasy, projednání, DIO a DIR a Středočeský 
kraj nebyl účastníkem řízení a nebyl informován. Z podnětu 
obcí Roztoky a Velké Přílepy proběhlo dne 7. 2. 2008 velké 
jednání, svolané panem náměstkem Vyšehradským, za účasti 
vedoucích odborů dopravy, majetku a investic, SÚS, OD 
Černošice, zástupců Prahy, investora a dodavatele. 

Jednání bylo chvílemi velmi bouřlivé a téměř hraničilo roztržkou 
mezi krajem a Prahou (na úrovni přítomných), ale musím jako 
účastník velmi pochválit důrazný a kvalifikovaný postoj jak 
pana náměstka Vyšehradského, tak inženýrky Jenčíkové, 
inženýra Zobala a právního zástupce kraje. Na jednání byla 
zdůrazněna výše škod, která již na komunikacích v majet-
ku kraje vznikla a která bude uplatňována. Obyvatelé Ro-
ztok se však oprávněně obávají, že než jednání s Prahou 
proběhnou, bude přeprava dále probíhat, údajně ještě 50 000 m3. 
Poukazují na škody na majetku od těžké dopravy. Padají 
návrhy na občanskou neposlušnost a svépomocné zatarasení 
komunikace. Představitelé ODS takovéto návrhy jednoznačně 
odmítají. Jsou si vědomi, že výstavba komunikačního systému 
v Praze je nutná. Jsou si rovněž vědomi, že průjezd Roztoky 
je způsoben havarijním stavem silnice II/240 v obci Statenice 
(část Černý Vůl), kde je povolena pouze kyvadlová doprava 
osobních aut. Obec Roztoky nikdy významně nezažila průjezd 
těžké nákladní dopravy v takovém množství, jakou dlouhodobě 
trpí obce Horoměřice, Statenice, Velké Přílepy a Tursko. 
Na druhou stranu o to horší je stav, průjezdnost a únosnost  
silnice II/242 a na ní navazující silnice III. třídy.
Problém má tři úrovně:
- Okamžitou, kdy Vás žádáme o politickou podporu okamžitého 
 opatření na omezení průjezdu takto těžkých a rozměrných 
  vozidel.
- Krátkodobou, kdy je třeba vyčíslit škody, uplatnit finanční 
  náhradu a odstranit škody na komunikaci a ostatním majetku 
  (nejhorší místa označena dopravními značkami).
- Střednědobou, kdy je třeba s Prahou jako investorem velkých 
  dopravních staveb zejména podzemních dojednat respektování 
 zákona o pozemních komunikacích, projednání přepravních 
  tras, stanovení a provedení předběžných a následných opatření 

na komunikacích a zejména preferenci takových přesunů (vodní 
doprava, železnice, silnice s vyhovující únosností), které ne-
budou mít takovéto negativní důsledky, protože hlavní přesuny 
v objemech milionů m3 jsou teprve před námi v rámci 

výstavby MO úseky Malovanka – Prašný most – Špejchar, 
prodloužení trasy metra A, výstavba Břevnovské radiály 
a stavba silničního okruhu (ŘSD).

Obracíme se na Vás s důvěrou, že dokážete dojednat s partnery na 
své úrovni takové řešení, které bude rychlé, účinné, nebude nad 
míru obtěžovat občany a přitom umožní pokračování výstavby 
i pro nás tolik důležitých dopravních staveb.

                                               S přátelským pozdravem ing. Jiří Landa
                                                      předseda MS ODS Roztoky

P.S. Tento dopis byl zaslán hejtmanovi P.Bendlovi dne 8.2.08.
Hejtman se zasloužil o rychlé řešení vzniklé situace a to legální 
cestou,bez porušení zákona. 

J. Landa.

Dopravní obslužnost

Je celkem logické, že rostoucí město na okraji Prahy s minimem 
vlastních pracovních příležitostí bude mít také rostoucí potřeby 
na dopravu do Prahy a zpět. Avšak přibývá cestujících nejen 
o pracovních dnech. Situace se u nás v tomto  směru vyhrotila loni, 
kdy se o víkendovém odpoledni někteří lidé do autobusu vůbec 
nedostali a další spoj jel až za hodinu. Vedlo to k posílení spojů 
formou „ostatní dopravní obslužnosti“ kterou plně zafinancovalo 
město.

Autobusy v současné době přepraví do/z Roztok denně kolem 
4500 lidí a v některých případech, zejména v ranní špičce, 
je překračován standard kvality (60 osob ve voze). Protože
současně došlo i ke zvýšení počtu cestujících, kteří do Pra-
hy a z Prahy jezdí vlakem, jde zřejmě o přesun cestujících 
z individuální na dopravu hromadnou. A to je pozitivní trend, 
který by se měl podporovat.

Starostka našeho města iniciovala schůzku s odborem dopravy 
KÚ a ROPIDem, aby bylo nalezeno řešení, jak situaci zlepšit. 
Této schůzky se zúčastnil i starosta Únětic, kvůli společné 
iniciativě obou obcí o autobusové propojení.

Posílení počtu spojů ve špičkách pracovního dne je „základní 
dopravní obslužností“, kterou by měl platit kraj, ale ten na to nemá 
peníze, přestože v letošním roce došlo k nárůstu dotace na ZDO 
o 51 miliónů korun. Tuto částku „spolkne“ zdražení nafty a vyšší 
mzdy řidičů. Ani město ale nemá peněz nazbyt. Přidání jednoho 
spoje za hodinu ráno (6:30-10:00) i odpoledne (15:00-18:00) 
by obecní kasu vyšlo na cca 1.300.000 korun a posílení pouze 
ranní špičky není provozně možné. Takže zatím patová situace.

Mezi všemi zúčastněnými na jednání panovala naprostá shoda 
v tom, že neustálé posilování spojů kolem vody není ideálním 
řešením. Je nutné hledat jiné cesty. A nejsou to jen Roztoky, které 
mají problémy. Stejně jsou na tom i Velké Přílepy, Horoměřice 
a další obce v regionu. ROPID proto již zahájil práce na nové 
struktuře dopravní obslužnosti celé oblasti, která by měla začít 
platit od prosince 2008. Bude obsahovat i spojení Roztok se 
Suchdolem přes Únětice a zlepšení dopravní obslužnosti 
Solník. Není vyloučeno, že dojde i ke změně dopravce, což by 
výhledově umožnilo použití kloubových autobusů mezi 
Dejvickou a Žalovem. První návrhy by se měly projednat do 
prázdnin a mělo by proběhnout místní šetření. Potom přijde na 
řadu zvážení variant, jednání o financích a nakonec jízdní řády…
Určitě se dočkáme zlepšení, ale bohužel - nebude to hned.

Vít Calta, Michal Přikryl
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Blokáda

8.února 2008 došla několika desítkám Přílepských a také pár 
Roztočákům trpělivost a zablokovali silnici. Jednak a hlavně 
přímo ve Velkých  Přílepech, kde proběhla “výživnější” část 
blokády s klasickými skoky před masivní nákladní vozy, 
poposedáváním na popraskaném živičném povrchu, rozvinutím 
transparentů a přítomností České televize a několika deníků.

Proč blokáda? Od prosince se z Letné, kde z vůle (skoro se mi 
chce psát tahle slova pospolu!) magistrátu roste vyústění tunelu 
Blanka, valila našemi obcemi nákladní auta. O tom, že by se 
investor (koordinátor akce, magistrát, krajský úřad, atd atd) 
předem města a vesnice, kterými šílenou rychlostí projížděla 
v pětiminutových intervalech přetížená monstra, upozornil, jsme 
si mohli nechat jenom zdát. A že by se snad mezi filantropy, kteří 
nám auta do obcí posílali, našla tak osvícená hlava, která by 
nabídla předem finanční kompenzaci za zničené silnice, 
zhoršené životní prostředí, případně za auta vytlačená těmi 
báječnými chlapíky za volantem tatrovek mimo jízdní 
dráhu? Čirá myslitelnost.

Papaláštví, ignorance, nezájem - to vše se 
hezky ukázalo i večer, v reportáži České 
televize, kde oslovení zástupci všech orgánů, 
které měly s masivní přepravou hlíny něco 
společného, tupě mekotali a přehazovali si 
odpovědnost jako horký brambor.

Zpět ale k průběhu blokády. Počasí bylo 
mrazivé, nálada příjemná, odhodlání vcelku 
velké. Půlhodina ve Velkých Přílepech 
vyšla podle představ blokujících, jen těch 
plně naložených monster v ten moment 
jezdilo méně. Zalekla se? Dostali šoféři 
echo? Nechám úsudek na laskavém čtenáři.
Když se blokáda přesunula po hodině 
nad Roztoky, k naší obecní váze, kam 
roztocké občany přišli solidárně podpořit 
Přílepáci, přestaly náklaďáky jezdit docela.

Zato se objevila státní policie. Nebývám s ní 
často v kontaktu a pokud ano, nejvíc času 
strávím opravováním policejních protokolů. 
Rozumějte, gramatickou korekcí, neboť na 
konci protokolu se chce, abych to dílo podepsal. 
Obvykle se jedná o drobné dopravní 
lapsy mimo náš okres, aby bylo jasno.
V pátek 8. února jsem se ale nestačil 
divit - a asi dvacítka mých spoluobčanů také 
ne. Jak to jen decentně napsat...Policisté si 
počínali jako slavné cimrmanovské postavy 
Ječný a Cígler. Sotva vyskákali z vozu 
polepeného tzv. Langerovou větou, tedy 
Pomáhat a chránit, ptali se šalamounsky, kde 
jsme se tady vzali! Jestli nás snad někdo svolal?! 
A co máme vlastně nekalého za lubem, že 
tak úporně přešlapujeme v bahně váhy!
Protože jsme se přeci sešli spontánně, řekli jsme 
policistům, že jsme se přeci... sešli spontánně.  
A to proto, že se nám nelíbí, jak nám tisíce 
nákladních vozů przní již tak rozsypané silnice, 
ničí krajnice, můstky, vytlačují z jízdní dráhy 
nemotorné kuka-vozy, ty naše anděly úklidu, 
a ohrožují nás, prosté dělné lidi, na životech.
Policisté ale kroutili hlavami v čepicích  a povídali 
pořád dokola, že jejich cílem je zachovat veřejný 

pořádek a nedopustit neprůjezdnost komunikací. 
A když jsme se zeptali, zda se řídí Langerovou větou a koho 
tedy chrání a komu pomáhají, jestli snad vytáhli z kabiny  
nějakého řidiče, který se řítil osmdesátkou naší serpentýnou a co
říkají na krutě poničené krajnice, odtušili zase to samé. Já vím.
Ono to asi jinak nejde. Co jsem vlastně čekal?

Pochopení, přitakání tomu, co děláme... Alespoň záblesk! Přeci 
ty vtipy o policajtech se říkaly za komunismu, a ten jsme potřeli...
A ti mládenci v modrých uniformách tu žijí taky, tak snad...
Od té doby se nákladní vozy tolik přes naší obec nevalí. 
Pokud ano, neměly by to být ty z Letné. Jestli k tomu blokáda 
přispěla byť jen maličkým dílem, sláva.

Přílepští jsou na tom hůř, jak se člověk dočte v novinách. Kdyby 
se snad ještě někdy spontánně, naprosto neorganizovaně rozhodli 
nákladní kolosy do své vsi nepustit a já se o tom dozvěděl,
tak nějak náhodou, rád je půjdu podpořit. Udělejte to taky. 
Nejlepší je totiž, zdá se, pomáhat si sám a chránit se vzájemně.

Tomáš Novotný
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Později, zato dvě

V únorovém Odrazu jsem psal o úmyslu Dobrovolného svazku 
obcí Přemyslovské Střední Čechy podat žádost o dotaci na 
výstavbu skoro 90kilometrové turistické trasy pod názvem Velký 
přemyslovský okruh. Podání žádosti se sice asi o 14 dní zpozdilo, 
zato byly žádosti podány hned dvě. Ale vezmu to po pořádku.

Když se mi podařilo dostat do jakéhosi přijatelného polotovaru 
s přiměřeným věcným obsahem žádost na výstavbu okruhu, 
dali jsme hlavy dohromady a řekli si, že bychom z jiné oblasti 
podpory mohli vydolovat nesrovnatelně skromnější, ale 
užitečnou pomoc na náš putovní divadelní festival, jehož 
první ročník se odehrál před necelými dvěma lety na Holém 
vrchu a druhý loni na podzim ve Slaném. A tak jsem se chopil 
opět náčiní a předpisů pro ROP a vytvořil druhý polotovar.

Jenže ten druhý záměr (jde o celkovou hodnotu milión korun 
na dva ročníky) mi svazek obcí musel nejdříve odsouhlasit. 
A tak jsem svolal na 18.února do Slaného shromáždění starostů,
aby tento záměr posvětilo a aby odsouhlasilo i partnerské 
smlouvy, kterými jsme oba záměry vyšperkovali. To se pak 
skutečně všechno stalo a další dva dlouhé večery jsme se pak 
potýkali s elektronickou žádostí v programu Benefit7 
a s kompletací balíků. V pátek 22. února bylo dílo konečně 
dodáno na pracoviště Regionální rady regionu soudržnosti 
Střední Čechy a řádně zaevidováno. Musím přiznat, že mi po 
té šichtě začala připadat částka 20 tisíc korun, kterou si bere 
za zpracování žádosti do evropského fondu například RRA 
Střední Čechy (plus 1,95% ze získané dotace), jako suma 
vcelku přiměřená. Tedy až na to, že taková firma si nechá věcný 
obsah samozřejmě připravit žadatelem. Ale budiž, za know-how
čili po česku kumšt se platí. Měl bych dodat, že většinou.
Co bude nyní následovat? Do 20 dnů (tuším, že po 29. únoru, 
kdy bude uzavřen příjem žádostí do tohoto kola) dostaneme 
vyrozumění, zda jsou projekty přijatelné, tj. jsou-li v souladu 
se zásadami ROP. Budou-li oba projekty shledány přijatelnými, 
dostaneme o tom vyrozumění – a od toho data se počítají 
také náklady, které na další kroky vynaložíme. Poté bude 
provedena kontrola formálních náležitostí. To má trvat 10 
dnů, ale je asi možné i prodloužení, také je možná náprava a 
doplnění podkladů. Pak si vyžádám druhý doklad, protože ten 
se už automaticky nevydává, abych to mohl za projekt na Velký 
přemyslovský okruh postoupit na MMR a domohli jsme se 
konečně oné druhé půlky dotace na projektovou dokumentaci. 

A teprve pak nastane hodnocení projektů. Vymezeno je na to 
podle pravidel ROPu 99 dní, takže o výsledku našeho počinu 
bychom se měli dozvědět koncem června. Můžete si k tomu 
připočítat další zhruba čtyři měsíce na provedení a vyhodnocení 
výběrového řízení podle zákona 137/2006 Sb. a doberete 
se závěru, že od podání balíků se žádostí na příslušné 
pracoviště ministerstva nebo jiného úřadu trvá cesta k 
prvnímu  kopnutí krumpáčem osm dlouhých měsíců. Počítejme 
s tím a připravujme podklady v předstihu. Ani zlatá studna 
evropských fondů není nevyčerpatelná a navíc hrozí nebezpečí, 
že limit podílu dotace může být snížen. To není poplašná 
zpráva, některé regiony soudržnosti už k tomu přistoupily.

J. Huk

Dobrovolní hasiči v únoru

Za uplynulý měsíc naše výjezdová jednotka vyjížděl celkem k 
pěti případům a k jednomu cvičení. 

Cvičení proběhlo v Horoměřicích a týkalo vyprošťování osob 
z havarovaných vozidel. Při této příležitosti si členové jednotky 
v praxi vyzkoušeli na vraku vozidla způsoby vyproštění osob 
a ovládání vyprošťovacích nástrojů. K tomuto účelu slouží 
speciální hydraulické zařízení, které má poměrně velkou 
hmotnost a pracovat s ním, je tedy i fyzicky náročné. 

Další události již byly ostré případy. Ve Statenicích 15.2. došlo 
k požáru sazí v komíně a naše jednotka se podílela na likvidačních 
pracích. Další den jsme dvakrát vyjížděli do Okoře, kde si 
lidé všimli labutí, údajně přimrzlých na místním rybníce. Ani 
v jednom případě ovšem přimrzlé nebyly a labutě se po vyplašení 
přesunuly o kousek dál. Další výjezd byl 21.2. na požár porostu 
v  Lichocevsi. 

U železničního podjezdu hořela na menší ploše suchá tráva 
a požár lokalizovala před naším příjezdem profesionální 
jednotka. Zatím poslední výjezd byl do katastru obce Statenice. 
23.2. zde došlo k požáru stohu, který byl požárem zasažen 
do hloubky a musel být rozhrabán. Takový požár je na 
likvidaci časově náročnější (cca 4 hod.) a naše jednotka se 
zde podílela na hasebních pracích jako obvykle společně 
s profesionálními hasiči. 

Starosta SDH Roztoky                  
Vlastimil Drchota
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Zájezdy svazu postižených.

Zveme členy naší organizace na zájezdy konané v roce 2008:

23.4. 2008 Telč - Slavonice, 
         prodej út. 15.4. - čt. 17.4. 
14.5. 2008 Konopiště - Benešov - Průhonice, 
         prodej út. 6.5. 
11.6. 2008 Vimperk - Kubova Huť - Volary, 
         prodej út. 3.6. – čt. 11.6. 
16.7. 2008 přehrada Orlík - zámek Orlík - Zálužany, 
         prodej út. 8.7. – čt. 16.7. 
 3.9. 2008 Blatná - Lnáře, 
         prodej čt. 28.8. - út. 2.9. 
24.9.2008 Nižbor sklárna Rückl - Kněževes 
        u Rak. - Rakovník - Křivoklát, 
        prodej ut. 18.9.- čt. 19.9.

Přihlásit se můžou i zájemci, kteří nejsou členy naši organizace 
v případě, že budou volná místa. Ceny a popisy zájezdů budou 
vycházet předem v Odrazu. Přihlášky bude přijímat p. Pařízková 
na tel: 732 217 507 předběžně, musí však být zaplaceny nejpozději 
ve čtvrtek před zájezdem!

SPCCH
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Ještě jednou, snad již naposledy, 
o James Bondovi.

V minulém čísle ODRAZu reagovala paní radní Roškotová 
na můj polemický článek k odvolání ředitelky školy s názvem  
„Ředitelem školy James Bond?“ velmi rozsáhlým, osobním 
a útočným textem, který mě líčí buď jako naprostého ničemu či 
jako nekompetentního pitomce. Celkem 16 x si tam bere do úst 
moje jméno a často připojuje poznámku o tom, že nerozumím 
tomu, o čem v tomto článku píši. Jsem si vědom, že žádný 
člověk není schopen svého objektivního hodnocení a nechci 
se proto na stejné úrovni hašteřit. Chtěl bych však  uvést na 
pravou míru některá fakta, která možná veřejnost nezná, nebo 
by je mohla na základě článku paní radní špatně vyhodnotit. 

To, že jsem se zmínil o tom, že pí. Barešová byla již šestou 
ředitelkou ZŠ od roku 1989, nebyla kritika současné Rady 
města. Chtěl jsem jen upozornit na zvláštní stav panující 
v Roztokách, který nelze označit za běžný, a který odráží 
v obecnější rovině i stav věcí veřejných. 

Paní Roškotová píše, že : „Éra starosty Boloňského přinesla i éru 
ředitele Vody“. K tomu bych chtěl říci, že ač starosta, nebyl jsem 
členem konkursní komise, která ředitele školy vybírala, byl jsem 
jen jedním ze sedmi členů RM, která ho jmenovala na základě 
doporučení konkursní komise do funkce. Nijak jsem pana 
Vodu „neprotlačoval“, dokonce trvalo docela dlouho, než jsem 
akceptoval argumenty některých členů komise a ruku pro pana 
Vodu bez velkého nadšení zvedl. Můj osobní závěr nakonec byl 
takový, že starosta nemusí být nejchytřejší ve vsi, a dal jsem na 
názor komise, v jejímž čele stál mimochodem dnešní náměstek 
ministra školství, tehdy ještě ředitel jedné z pražských škol. 
Nechápu, proč by měl být civilizovaný odchod ředitele - nikoliv 
jeho potupné vyhnání za hradby městečka, „do teď prohrou 
obce“, jak píše paní Roškotová. Jeho odměna na odchodnou 
nebyla vyplacena z rozpočtu města (měl na ní plné právo, 
neboť odešel po dohodě) a nebyl to žádný „zlatý padák“. 

Odvolání jeho předchůdce ředitele Vondry nebylo spiknutí 
mocných, ale uskutečnilo se zejména na základě výhrad k jeho 
manažerským schopnostem. Nevím, co by např. paní Roškotová 
dnes říkala jeho návrhům rozpočtu školy. Nikdy naopak nebyl 
zpochybněn jeho velmi hezký vztah k dětem. Vytýkali jsme 
mu tehdy i to, že nedokázal zastavit trend odchodu roztockých 
dětí do pražských škol. V tomto ohledu jsme mu možná  trochu 
křivdili, s odstupem několika let se totiž ukazuje, že odchod dětí 
z periferních obcí pražské aglomerace do pražských škol je 
mnohem komplexnější a složitější problém. Poněkud zjed-
nodušeně jsme se tehdy domnívali, že je to v prvé řadě upadající 
kvalitou školy.  Je také pravdou, že v době odvolání ředitele 
Vondry platil jiný školský zákon, než později v případě jeho
nástupce. Paní Roškotová se pozastavuje nad mou námitkou, 
že otázky spojené s návrhem na odvolání ředitelky školy 
nebyly předjednány ve školské radě a školské komisi. 
Zdůvodňuje to tím, že šlo o čistě ekonomická pochybení, 
jejichž řešení není údajně v kompetenci těchto orgánů města.   

K otázce, zda a co projednávat se školskou radou (a též školskou 
komisí), lze ocitovat přímo školský zákon. V § 167 říká, že školská 
rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků 
se podílet na správě školy. Je to tedy uvedeno (i myšleno) v obecné 
poloze, netýká se to jen úzce pedagogické problematiky. 
Dále  říká v § 168,  že ŠR projednává návrh rozpočtu a vyjadřuje 

se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení 
hospodaření (tedy přesně to, co bylo předmětem sporu). 

K překročení limitního počtu žáků jedné ze tříd o tři je třeba 
dodat, že když na podzim paní ředitelka dodatečně požádala 
o souhlas zřizovatele (radu města) o zvýšení na 33 žáků, RM jí 
bez problémů vyhověla. To jen potvrzuje, že šlo sice o chybu, ale 
spíše procedurální, než fatální.  Zde ovšem udělala chybu i Rada 
města, protože se měla nejprve otázat svého poradního orgánu 
- školské komise, zda překročení limitu neohrozí kvalitu výuky.

Závěrem bych jen pro obveselení uvedl, že autorem výroku o tom, 
že ředitelem naší základní školy by měl být James Bond, byl jeden 
z významných představitelů sdružení D.O.S.T., kam patří i paní 
Roškotová  (jméno jsem osobně uvedl paní starostce).

Stanislav Boloňský
 

Lídři nad zlato

Už v dobách, kdy jsem byl místostarostou, jsem se marně snažil 
prosadit, abychom i v Roztokách, stejně jako v mnoha jiných 
městech, přijímali rozpočet na následující rok v předstihu, koncem 
prosince. Rozpočet je stejně jenom předpověď, příjmy jsou vždy 
jen odhad, tak proč z rozpočtu dělat posvátnou krávu. Koneckonců 
netřeba jít daleko do minulostt - stačí si připomenout, co po 
zásahu shůry (nebo bůhvíodkud) zbylo z loňského také tak 
pečlivě připravovaného a probojovávaného rozpočtu.

Stejně tak marně jsem se snažil odsunout druhý zvyk, který 
se zavedl v Roztokách ještě za našich předchůdců - porady lídrů 
volebních stran při přípravě rozpočtu. Po pravdě řečeno, nejraději 
bych se bez těch lídrovských schůzek zbavil úplně. Přinejmenším 
ze dvou důvodů. Tím prvním je fakt, že tyto schůzky jsou nepříliš
dobrým zásahem do systému parlamentní demokracie. U stolu, 
kolem něhož sedí šest lídrů, nepoznáte, kdo mluví sedmi hlasy 
a kdo jen tím svým jediným

A druhým je to, že žádný lídr (tedy s výjimkou kolegy Kantora, 
který zastupuje jen sám sebe) nemůže ručit za hlasy svých 
kolegů. Kdo sleduje dění v našem roztockém parlamentu, 
dobře ví, jak daleko máme od stranického hlasování poslanecké 
sněmovny. Jedním hlasem mluví skoro vždy zástupci DOSTu, 
dva vyslanci Netřesku a občas čtyřka Sakury. Zato společnou 
příslušnost pěti zástupců ODS poznáte většinou jen podle 
toho, že sedí v jednom chumlu. Ne že bych ty schůzky 
lídrů úplně zatracoval, ale šéfové by přece měli mít jiné 
starosti než počítat desetitisíce v kapitolách rozpočtu. Měli 
by deklarovat – budou-li toho schopni – společnou vůli, že 
tyto tři, čtyři projekty jsou pro město v nadcházejícím roce 
nejdůležitější, a tomu by pak měli podřídit všechno úsilí. Nic víc.

Nedávno se lídři sešli znovu, poté, co snad poprvé selhal 
spolehlivý mechanismus většiny v radě města a kdy se radní 
v podstatě vůbec nedohodli na tom, co se sběrným dvorem. Ale 
ani alternativní pokus o dohodu, pokud vím, neprošel, a tak to 
bude přece jen na nás, zastupitelích, abychom už konečně 
uzavřeli dvouleté chození kolem horké kaše a začali 
stavět na svém pozemku a pokud možno většinou za cizí, 
tentokrát evropské, peníze. 

J. Huk
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Nemoc nebo pomoc?

Co si myslíme, když nám teče z nosu, svědí kôže, máme 
gynekologický výtok, depresi, artritidu, astma nebo leukémii? 
Tělo je dokonalý mechanismus. Nedokonalé je myšlení, když 
nám na to dovolí nevzpomenout. Nemoc je projev nerovnováhy. 
Nemoc je očista, případně důsledek jejího zastavení. Tělo se je-
jím prostřednictvím snaží vyloučit přebytky, většinou pocházející 
z nevyrovnané výživy. Na nejpřirozenější úrovni se jich naše tělo 
pravidelně zbavuje prostřednictvím moči, stolice, potu a tělního 
pachu, slz, slin, dechu a u žen menstruačního krvácení. Dávní 
lékaři zkoumali tyto projevy jako první. Stav vnitřních orgánô 
dokázali zjistit už přivoněním k místu mezi lopatkami. Nestačí-li 
k vyloučení odpadních látek z těla tyto cesty, přichází na řadu 
nápravné ,,nemoci” jako rýma, průjem, kožní projevy, bolest 
hlavy, horečka, nevolnost, zvracení, zánět mandlí. Necháme-li 
takto jedovaté látky z těla odejít aniž bychom průběh očisty 
zastavovali a budeme se živit vyrovnanou stravou, zůstane silné 
a bude rozvíjet schopnost samouzdravování. V případech, kdy se 
tělo průběžně neočišťuje (často proto, že samočistící schopnost 
organismu byla potlačena díky průběžné nebo silné chemické 
“léčbě”), uskladňuje nevyloučené odpady v orgánech a tkáních. 

Tím se jeho kondice postupně zhoršuje a tělesné funkce oslabují 
– často po mnoho let nepozorovaně. To je příčinou vzniku tzv. 
degenerativních chorob (mj. srdeční šelest, špatná funkce ledvin, 
chronické překyselení, degenerace kostí a zubô, epilepsie, 
diabetes, rakovina). Ta může být chápána jako snaha těla 
lokalizovat toxické odpady na jednom místě (v lepším případě). 
I pak, máme-li ještě sílu a chuť, je možnost nápravy. Začneme-li 
si budovat zdravé tělní buňky z vyrovnané stravy a tím mu 
umožníme i prôběžnou očistu, máme slušné vyhlídky na uzdravení.  
 

Petra Janoušová

Nová dominanta Kladenska

Pokud jste někdo cestoval v únoru poblíž Kladna nebo 
Slaného, nedalo se to přehlédnout. Na táhlém hřbetu nad 
havířskou obcí Pchery se koncem ledna vztyčily dvě štíhlé, 
skoro devadesátimetrové stožáry s trojicí lopatek. Občané 
Pcher vyslovili v loňském roce s výstavbou větrné elektrárny 
souhlas, 14. srpna 2007 se začala vlastní stavba přípravou 
staveniště a skrývkou ornice, 11. února letošního roku byla 
dokončena stavba druhé věže a v průběhu března budou lana 
více než padesátimetrových lopatek budou uvolněna a roztočí 
se. Provozovatelem větrných elektráren v obci Pchery bude 
pražská společnost ČES, která dílo za 190 miliónů investovala
a bude platit ročně obci asi čtvrt miliónu korun za provoz.

Dva nejvýkonnější „větrníky“ v Čechách vystačí zásobovat 
celoročně asi 4000 domácností elektřinou – a v kraji, kde 
po staletí čněly nad krajem důlní věže, komíny a haldy, mě 
neurážejí. A jsem docela rád, že aspoň jedno referendum 
neskončilo tím u nás obvyklým „když se vám to tak líbí, 
tak si to postavte u vás“.

J.Huk
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Školní Okénko

Milí čtenáři,
první jarní měsíc je sice tady, ale v dnešním okénku si 
ještě připomeneme několik událostí předcházejících Nejdříve 
rozdávání vysvědčení a jazykové olympiády. Pak se podíváme 
na nejdůležitější událost února a to je zápis dětí do prvních tříd, 
ke kterému přišlo přes osmdesát dětí. (Viz foto na webu). 
Z dalších akcí si přečtěte o geologii v praxi, Švejkovi 
v obrazech, sportovním klání, roztockém talentu a nakonec 
připomínám akci budoucí – Nachystejte si sváteční oblečení, 
18. 3. bude naše tradiční Jarní akademie! 

Vysvědčení netradičně
Poslední den prvního pololetí se třetí třída rozhodla, že jej oslaví 
sladkou tečkou. V rámci pracovních činností a českého jazyka 
si děti uvařily čokoládu - celou vlastní výroby. Nakrájely ovoce 
všeho druhu a poté ho v rozteklé čokoládě namáčely. Myslím, že 
to bylo důstojné zakončení poloviny školního roku, kdy všechny 
děti intezivně pracovaly na vyjmenovaných slovech a násobilce. 

 

Dita Blechová

Olympiády mají své první vítěze
Školní kolo Olympiády v českém jazyce proběhlo 18. ledna. 
Zúčastnilo se jí devět žáků z 8.B, 8.C a 9.A. Po absolvování 
devíti jazykových úkolů a jednoho slohového se vítězkou stala 
V. Cozlová (9.A), druhé místo obsadila A. Hánová (8.B) 
a třetí skončila O. Karpenko (9.A). První dvě žákyně postupují 
do okresního kola v březnu. Koncem ledna se konala i Olympiáda 
v anglickém jazyce. Několik žáků ze 7. – 9. třídy si porovnalo 
svou slovní zásobu, úroveň gramatiky a poslechové i řečové 
dovednosti. Soutěž probíhala ve třech kategoriích. V první 
(jen pro sedmou třídu) zvítězila M. Šťastná, druhou postupovou 
příčku obsadil J. Zídek a třetí V. Panenka. V druhé kategorii 
pro 8. – 9. třídu si pomyslné zlato odnesla V. Ramaislová, 
stříbro M. Matys a bronz M. Bendová. Ze třetí kategorie 
postupuje dále M. Zelenková. Všem děkujeme, vítězům 
blahopřejeme a držíme palce v okresních kolech.

V. Zelenková

Výukový program v Toulcově dvoře 
Žáci deváté třídy vyjeli do střediska ekologické výchovy Toulcův 
dvůr. Byl zde pro ně připraven program z paleontologie a geologie. 
Celý program probíhal jako soutěž družstev, žáci se formou hry 
seznámili s vývojem života na Zemi, geologickými epochami 
a naučili se poznat některé významné nerosty a horniny.

B. Valiová

Výstava Josefa Lady v Praze
Ve středu po vysvědčení vyjeli žáci 9. A na exkurzi do Prahy. 
(Zasloužili si malý odpočinek od školy, neboť jejich třináct 
vyznamenání na vysvědčení značilo o jejich velkém učebním 
úsilí.) Výstava J. Lady byla pro velký úspěch prodloužena, 
proto jsme si ji nemohli nechat ujít. A opravdu. Kurátoři výstavy 
pamatovali jak na menší návštěvníky z řad MŠ a ZŠ, tak i na 
ty starší. V malém kinosále jsme tedy mohli zhlédnout Ladovu 
filmovou tvorbu, ve vitrinách jeho knihy či ilustrace známých 
pohádek a samozřejmě Švejka, také politicky angažované 
karikatury z novin a časopisů a v druhé místnosti i Ladovy 
obrazy. Naše duše (kulturou) i tělo („zdravou“ stravou 
z „Mekáče“) byly potěšeny, tak jsme byli myslím 
všichni spokojeni.

V. Zelenková

Zápisy dětí do 1. tříd pro školní rok 2008/2009 
Dne 4. a 5. února proběhly zápisy dětí do 1. tříd a tentokrát 
jsme se opravdu potěšili. Budoucí prvňáčci přišli v hojném 
počtu. A ve škole se jim opravdu líbilo, podle ohlasů rodičů.
Hned u vchodu se jich ujaly děti (z 5.B v Žalově nebo 4.A 
v Roztokách), které, oblečeny jako pohádkové bytosti, pro 
své malé kamarády připravily soutěže. Po splnění každý 
obdržel drobnou sladkost. Teprve pak rodiče vzali své 
děti k zápisu. Paní učitelky se ptaly, děti psaly, malovaly, 
recitovaly,... Podívejte se sami, záběry jsou v sekci Fotogalerie.
K dnešnímu dni celkový počet zapsaných budoucích prvňáčků 
je 80, 11 rodičů žádá o odklad školní docházky. Děkujeme firmě 
Hračky a papírnictví, Lidická 689, Roztoky za sponzorský dar.

A. Gabalová
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ŠSL – košíková
Turnaj ŠSL v košíkové se konal 22. ledna pro dívky a 30. ledna 
pro chlapce v tělocvičně ZŠ Jesenice. Děvčata hrála ve skupině 
A. V prvním zápase poazila družstvo ZŠ Hostivice . Další 
zápasy skončily porážkou a tím i nadějí na postup do finále.
Chlapci v prvním zápase se ZŠ Černošice prohráli 18:9. Další 
zápasy však vyhráli, proto z 2. místa ve skupině postoupili do 
finále, kde v souboji o 3. místo por zili těsným výsledkem 
9:8 ZŠ Průhonice.

Tento úspěch nás posunul v celkovém žebříčku na 3. místo 
v celoroční soutěži ŠSL za ZŠ Rudná a Černošice. Blahopřejeme.

M. Jungwirthová

Pohádkové odpoledne - ŠD
Úterý 19.2. nebylo pro nás jen tak obyčejným dnem. 
Naši krásně vyzdobenou ŠD navštívily samé pohádkové 
bytosti - princezny, víly, Šípkové Růženky, čarodějnice, piráti 
a spousta jiných. Všem to moc slušelo. Bylo to odpoledne 
plné soutěží, nechyběly ani sladké odměny. Součástí karnevalu 
byla i tolik oblíbená diskotéka. Úkol vyhlásit nejhezčí masku 
jsme ale nezvládli. Obdiv patřil úplně všem! 

ŠD Roztoky

Roztocký talent 2008
Ve čtvrtek 14. 2. 2008 proběhla v tělocvičně ZŠ v Žalově 
celoškolní soutěž “Roztocký talent 2008”. Soutěžilo se ve 
třech kategoriích. Ve zpěvu, hře na hudební nástroj a tanci. 
Přihlásilo se celkem 81 dětí, které vystupovaly samostatně 
nebo ve skupinách. Odborná porota a diváci zhlédli celkem 
42 různých vystoupení. O výsledcích rozhodovala odborná 
porota, ale také diváci mohli pomocí svých bodů – samolepek 
zvolit svého favorita. A jak to dopadlo? 1. - 3. třída: 
Zpěv - 1. místo Karolína Burdová a Eliška Volfová / Hra na 
nástroj - 1. místo – Viktor Řehořovský / Tanec - 1. místo - Tereza 
Černá 4. - 9. třída: Zpěv - 1. místo - Vít Kopečný a Vojtěch 
Hendrych / Hra na nástroj - 1. místo - Dmitry Sharandin / 
Tanec - 1. místo - chlapecká skupina ze 7.A 

Všem účinkujícím děkuji za účast, všichni byli velmi šikovní 
a předvedli krásná vystoupení. Také děkuji všem učitelům 
a ostatním pracovníkům za pomoc. Těším se na příští rok.

K. Čížková

UFO - INFO aneb Školní časopis je tady!
Tak konečně! Dlouho očekávané první číslo našeho školního 
časopisu vyšlo. Dalo nám (hlavně dvěma žákům – V. Panenkovi 
a J. Zídkovi) pořádně zabrat, ale radost ze zájmu o jeho koupi 
nám vše vynahradila. Možná právě vaše dítě ho přineslo domů, 
tak se můžete začíst nejen do příspěvků o škole, ale i o technice, 
vyluštit si křížovku, přečíst vtipy, prohlédnout si obrázky 
či zopakovat pár slovíček z angličtiny. Děkujeme všem 
zúčastněným za pomoc a též Svazu autorů a interpretů Praha 
za finanční dar a firmě AŽP Roztoky manželů Mikyškových za 
nakopírování příslušného počtu stránek jako sponzorského daru.

V. Zelenková a kol.

Únorové zajímavosti na ZUŠ

Přelom ledna a února se v ZUŠ nesl ve znamení třídních koncertů. 
Klavírní třídy p.uč. Litošové a Ajmové, flétnová třída p. uč. Šulcové, 
klarinetová a saxofonová třída p.řed. Šlégla, žesťová třída p. uč. 
Fouska přilákaly do STUŠky v prvním patře budovy ZUŠ 
rodiče, sourozence, babičky, dědečky a také zvědavé kamarády. 
A naše mladé koncertní umělce motivovaly tyto veřejné akce 
k napnutí všech sil. Leckdy se dětmi zamýšlený dobrý výkon 
nepovedl, a přinutil je tak (aspoň doufám) k přemýšlení nad svým 
přístupem k práci… neboť i umělecká činnost vyžaduje kromě 
talentu i každodenní cvičební úsilí!

Naši nejlepší žáci předváděli své umění v okresním kole 
soutěže ZUŠ. Ve Vraném nad Vltavou probíhala soutěž v oboru 
housle, violoncello a kytara. Ve violoncellech jsme měli jediné 
zastoupení, Ema Ramdanová získala 1. místo. V kytarách ze 
tří našich zástupců uspěl po vyváženém výkonu David László 
a získal 1. místo s postupem do krajského kola. 

Naše škola byla pořadatelem okresního kola soutěže ZUŠ 
v oboru Klavír a akordeon. Do soutěže se přihlásilo 16 
klavíristů a bylo opravdu co poslouchat a hodnotit. Nás těší, 
že zástupci roztocké ZUŠ se v nabité soutěži neztratili 
a svými výkony velkou měrou přispěli k výborné úrovni 
soutěže. Odpovídají tomu i výsledky: Veronika Kalinová 
1. místo, Kristýna Pejřilová 1. místo, Veronika Šimková 
1. místo s postupem, Kateřina Trefná 1. místo s postupem, 
Lenka Zahradníková 1. místo s postupem, Lenka Heřmanová 
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1. místo s postupem, Kryštof Pejřil 1. místo s postupem.

V komorním obsazení proběhla soutěž v oboru akordeon. 
Do okresního kola postoupili tři naši žáci. Abych to vysvětlil, 
v celém okrese Praha - Západ, kromě naší školy, nikdo 
akordeony neučí, což je velká škoda, vzhledem k usilovné 
práci naší učitelky Moniky Fukasové. A výsledky? Alena 
Voltrová 3. místo, Zora Nižňanská 2. místo, Hana Voltrová 
1. místo s postupem. Všem jmenovaným soutěžícím 
gratulujeme k postupu do krajského kola a přejeme jim 
hodně úspěchů.

MgA Bohumír Šlégl

Nahlédnutí do života 
Mateřské školy Přemyslovská

V zařízení, jakým je mateřská škola, je to tak, že jen se 
rozběhne rok školní, je tu rázem nový rok kalendářní. My, 
v mateřské škole Přemyslovská, se těšíme na všechno nové 
co prožijeme s „našimi dětmi“. Tento školní rok je pro nás opět 
jiný (minulý byl první po rekonstrukci) – změny v našem 
kolektivu. Do důchodu odešla paní Dubeňová, nastoupily 
dvě nové síly. Krásný podzim jsme si zpestřili společně 
s rodiči dětí na naší školní zahradě výstavou draků. Nebyli 
letuschopní, ale nádherní! Prostory mateřské školy nám 
zdobili až do Adventu. Ten jsme ukončili u vánočního stromku 
vystoupením dětí pro rodiče (i prarodiče). 
      
            
 

      
4.12.2007 se starší děti zúčastnily zahájení výstavy „MHD 
očima dětí“ na stanici metra Florenc na pozvání DP hl.m. 
Prahy. K vidění kde byly výtvarné práce dětí z mateřských 
škol, i našich dětí, které se v roce 2007 zúčastnily projektu 
Školky v muzeu MHD ve Střešovicích. Svezly se historickou 
tramvají a své zážitky vyjádřily výtvarně.
                          

Pokračujeme ve všem příjemném – navštěvujeme divadla 
a divadélko nás, probíhá kroužek angličtiny, hry na flétnu 
a výtvarný kroužek pro starší děti (věk 5-6 let). 

Všední dny si zpestřujeme příjemnými vycházkami a návštěvami 
Středočeského muzea a moc se těšíme, až obujeme „boty 
samochodky“ sbalíme do batůžku svačinu a sladkost a hurá 
na polodenní výlet do blízkého okolí, které možná neznáme. 
Přejeme si, ať z našich dveří odchází šťastné děti a spokojení rodiče. 
                                          

Kolektiv MŠ Přemyslovská 

Zprávy ze sdružení Roztoč

O masopustu
Jaký byl? Kdo přišel a co viděl? To všechno a mnohem víc 
napsal o letošním masopustu pan Ladislav Kantor do  
minulého  čísla Odrazu. Děkujeme za jeho milá a pochvalná slova 
a přidáváme jediné, co zbývá ještě dodat. Krom malého 
ohlédnutí za masopustním veselím ve fotografiích Josefa 
Mirovského především velké poděkování všem, bez nichž 
by masopustu opravdu nebylo. 
Za finanční podporu děkujeme Středočeskému kraji a Městu 
Roztoky,  panu Vidimovi z Cykloservisu, panu Mikyškovi z AŽP, 
Renově Stavebniny, MH Motor a panu Blažkovi z Video půjčovny.
Za věcné dary děkujeme firmě Cyklo Adam, Komerční 
bance Roztoky, panu Vidimovi z Cykloservisu , Cukrárně 
Růžový slon, obchůdku Dary přírody ze Žalova, Železářství 
Žalov, Potravinám Oáza, Zverimexu, obchodu Quelle, 
Železářství Roztoky, Textilu u Růží a Květináriu z náměstí.
Za významnou spolupráci při organizaci  děkujeme Středočeskému 
muzeu v Roztokách, Sdružení Kravín z Únětic a obci Únětice.
Za mnohahodinovou dobrovolnou práci s přípravou masek, 
šitím,  pečením, vařením, organizací průvodu,  prodejem 
občerstvení, přípravou tomboly a nemalým úklidem děkujeme 
mnohokrát všem lidem, kterých bylo letos na 80.  Na dobrovolné 
práci a nadšení lidí je roztocký masopust postaven,  proto 
si nesmírně vážíme všech dlouholetých i nových pomocníků, 
kteří letošnímu masopustu věnovali svůj drahocenný čas. 
Zvláštní poděkování bychom  za letošní masopust rádi věnovali 
Majdě Uhlířové a Jonášovi Drábkovi za  zdravotní pomoc 
v průvodu.  Za výbornou organizaci a mnohaměsíční přípravu celé 
slavnosti patří  poděkování Ondřejovi Markovi,  Magdaleně 
Tiché, Jitce Tiché a Martině Mirovské.
A ještě poděkování všem pantátům a panímámám za pohoštění 
pátečního masopustního průvodu, který letos  procházel okolí Na 
vrškách. Za výborné koláče, guláše, pálenky, jitrnice a masíčko 
budiž všem pohostinným domácnostem vinšován požehnaný 
celý rok. 

Velikonoční dílny
Z připravovaných akcí bychom vás a vaše děti rádi pozvali na 
tradiční velikonoční dílny.
V Roztokách proběhne dílna v sobotu 15.3. v ateliéru sdružení 
Roztoč , budova školní jídelny, 1. patro, v čase 10 -12 hod. 
pro rodiče s dětmi do 7 let,  v čase 13 – 15 hod. pro starší děti 
a dospělé. Dílnu povedou lektorky výtvarných kroužků Zuzana 
Sýkorová a Katka Lenka Lorencová. Těšit se můžete na různé 
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techniky barvení velikonočních vajíček, pletení pomlázky 
a výrobu jednoduchých velikonočních dekorací z proutí 
zvaného pedig a z drátků. Možná přijdou i naši sousedé z cizích  
zemí, kteří nám představí tradiční velikonoční zvyky jejich 
kraje. S sebou vezměte kdo máte  kleště štípací na proutí, velké 
dřevěné korále nebo kleště ketlovací (očkové nebo telefonní).
Vstupné: dospělí 60 Kč, členové 50 Kč, děti 40 Kč, členové 30 Kč.
Rezervace z důvodu omezeného počtu míst nutná na e-mailové 
adrese roztoc@roztoc.cz nebo na tel/zázn.: 2 3391 0046 
V Úněticích  proběhne dílna v neděli 16. 3. v čase 14 – 17 hod 
pro všechny, kteří si chtějí uplést pomlázku nebo si vyrobit 
z proutí košíčky a další drobné velikonoční dekorace. 
Bude-li teplo a slunečno, tvoří  se venku na dvoře Kravína, 
jinak v ateliéru Roztoč v budově MŠ Únětice. Na dílnu 
navazuje koncert dánské skupiny  Brondby Bigband z Kodaně, 
od 17.00 v Kravíně. Hospůdka v sokolovně pro vás  připravuje 
speciální velikonoční menu k dobré tvůrčí inspiraci.
S sebou si vezměte  kdo máte štípací kleště na proutí 
a velké dřevěné korále. 
Vstupné: dospělí 50 Kč, členové 40 Kč, děti 30 Kč, členové 20 Kč.
Rezervace z důvodu omezeného počtu míst nutná na e-mailové 
adrese roztoc@roztoc.cz nebo na tel/zázn.: 2 3391 0046 

Valná hromada sdružení Roztoč
Srdečně zveme všechny členy, přátele a příznivce sdružení 
Roztoč na výjimečné setkání v pondělí 31. března 2008 
od 19.00 v ateliéru Roztoč v budově školní jídelny 1.pa-
tro. Společně se ohlédneme za uplynulým rokem, řekneme 
vám o novinkách a plánovaných akcích, nabídneme malý 
doprovodný program s občerstvením, fotografiemi a unikát-
ním filmem z Masopustu 2007. Všichni jste srdečně zváni! 

Za sdružení Roztoč 
Dita Votavová, fotografie Josef Mirovský
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Kulturní kalendarium – březen
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Pozvánka na výstavu
( 9.4.-10.8.2008)

Osobnost Zdenky Braunerové byla již několikrát přiblížena 
návštěvníkům Středočeského muzea, buď krátkodobými 
výstavami nebo expozicemi, nejnověji zpřístupněným ateliérem 
umělkyně. Tiskem byla vydaná řada článků, monografií a katalogů 
k výstavám, které sledují její dílo i život. K nejcennějším 
pramenům těchto výzkumů patří dochovaná osobní kore-
spondence malířky. Ta představuje stovky dopisů, jejichž 
prostřednictvím můžeme být „vtaženi“ do malířčina 
myšlení, tvorby či názoru nejen na společenské dění, kulturu 
a umění, ale poslouží nám i pro pochopení širších souvislostí, 
důležitých osobních vztahů a předělů v životě umělkyně. 
Výstava ve Středočeském muzeum představí Zdenku 
Braunerovou právě na základě studia korespondence, nejen 
jako umělkyni, ale jako ženu, sestru, přítelkyni, mecenášku 
nebo cestovatelku. Prezentovány budou malířčiny 
skici, fotografie a části korespondence v souvislostech, ale 
i ne příliš známé kresby a obrazy z fondů Středočeského 
muzea, dalších kulturních institucí a soukromých sbírek. 

Na sklonku loňského roku započalo svou činnost občanské 
sdružení „Salon Zdenky Braunerové“, které chystá ve spolupráci 
se Středočeským muzeem a městem Roztoky, dne 17. 
května, celodenní akci pro veřejnost, ale o tom až příště…

Zveme Vás tedy srdečně na zahájení výstavy, které se koná dne 
8. dubna v 17 hodin v Malé výstavní síni Středočeského muzea. Na 
vernisáži vystoupí operní pěvkyně Zdena Kloubová s doprovodem.

Marcela Šášinková

Významné 150. výročí narození malířky 
a grafičky Zdenky Braunerové 

(1858 - 1934), 

jejíž život i dílo je pevně spjato s Roztokami, připomenou i dva 
kulturní pořady z její  korespondence s dvěma osudovými muži 
jejího života, básníkem Juliem Zeyerem a kritikem F. X. Šaldou.  

Kavárna Caféidoskop (Lazarská 8, Praha 2)
uvede pořad
Zdenka Baunerová - Julius Zeyer, přátelství básníka a malířky,
čtvrtek 13. 3. 2008 od 19.30 hodin
Účinkují Václav Pavlík, Pavla Boloňská a Jiří Hraše, 
hudební doprovod Jana Sloupová a Bohumír Šlégl

Zdenka Braunerová - F. X. Šalda, přátelství z konce století
čtvrtek 27. 3. 2008 od 19.30 hodin
Účinkují Václav Pavlík, Pavla Boloňská, Jiří Hraše,
hudební doprovod Josef Kolář 
Vzhledem k malé kapacitě sálu je nutná rezervace na www.
cafeidoskop.cz/akce

Pokud chcete spojit požitek z poslechu těchto  půvabných 
textů s návštěvou nádherných prostor Strahovského kláštera, 
můžete využít další možnosti, a to 
ve středu 19. 3. 2008 od 17 hodin v síni Boženy Němcové 
Památníku národního písemnictví, kde bude uveden pořad 
Zdenka Braunerová - Julius Zeyer, přátelství malířky a básníka, 
opět s hudebním doprovodem Jany Sloupové a ředitele 
ZUŠ Bohumíra Šlégla. Do této nové verze  pořadu budou 
zařazeny texty, které nebyly v původním scénáři zastoupeny.

Stanislav Boloňský

Člověk v tísni přiváží 
do Libčic největší evropský festival dokumentů JEDEN SVĚT

Zajímají Vás dokumentární filmy a nechcete se za nimi 
vydávat daleko? Posaďte se na vlak a za pár minut přijeďte za 
neopakovatelnou atmosférou na festival do Libčic nad Vltavou. 
Společnost Člověk v tísni, která v Libčicích poskytuje sociální 
a vzdělávací služby, tu letos poprvé pořádá  také největší 
evropský festival dokumentárních filmů o lidských právech 
v Evropě.
V pátek a sobotu 28.-29. března. Libčice budou vedle Prahy, Brna, 
Olomouce, Ostravy, Kladna či třeba New Yorku a Paříže jedním 
z míst, kde diváci uvidí nejnovější dokumentární snímky z Asie, 
Afriky, Latinské Ameriky či zemí bývalého sovětského bloku. 
Projekce se konají v sále Základní umělecké školy v Libčicích. 
Festival se letos v České republice koná již po desáté, jde 
o jubilejní ročník. Pražská premiéra proběhne od 5. do 
13. března. Záštitu nad festivalem převzali Václav Havel 
a ministr kultury Václav Jehlička. Letošní festival je věnován 
Aun Schan Su Ťij, nositelce Nobelovy ceny míru, a lidem 
v Barmě, které utlačuje brutální vojenský režim. V Libčicích 
budou k vidění čtyři filmy, na celém festivalu pak bude uvedeno 
celkem 138 dokumentů z téměř čtyřiceti zemí celého světa. 
Tyto filmy byly vybrány z více než 1500 přihlášených snímků.   
Po skončení filmů budou v sále připraveni debatovat význační 
hosté – filmaři, humanitární pracovníci nebo obyvatelé z míst, 
o kterých film pojednává.  

Projekce pro veřejnost: 28. – 29. 3. 2008  
Filmové projekce proběhnou v kinosále Základní umělecké 
školy v Libčicích nad Vltavou.

Program:

Pátek 28.3.
18:00 NA KONCI DUHY (Francie, Austrálie, 84 min) 
– snímek o příchodu nadnárodní těžařské společnosti 
dolující zlato do Západní Afriky a jejím dopadu nejen 
na životní prostředí 
20:30 PRACUJÍCÍ MÁMA (Izrael, Bolívie, USA, 78 min) 
–  působivý dokument o osudu ženy, která se pokusila 
zajistit svou chudou rodinu a ztratila přitom mnohem více, 
než předpokládala. 

Sobota 29.3.
17:00  PROKLATÉ KARIKATURY (Dánsko, 53 min) 
– dokument BBC hledající příčiny ohromné vlny nenávisti 
islámského světa vůči Západu, která se rozpoutala po otisknutí 
obrázků proroka Mohammeda v dánských novinách 
na jaře roku 2005.  
19:00  OBČAN HAVEL (ČR, 150 min) – film nahlížející 
do zákulisí politických i soukromých dramat prezidentského 
období Václava Havla   

Projekce pro školy
V rámci festivalu se uskuteční i školní projekce pro základní 
a střední školy a to v dopoledních hodinách od 25. do 28. 3. 
2008. Pro žáky ZŠ a studenty středních škol (z Libčic, Kralup 
a Roztok) jsou rovněž připraveny debaty s výjimečnými hosty 
k právě shlédnutému filmu.
  
MFF Jeden svět 2008 v Libčicích nad Vltavou se koná díky 
podpoře města Libčice nad Vltavou, a Středočeského kraje. 
Hlavní krajským partnerem je Středočeská plynárenská RWE 
Group.

www.jedensvet.cz
Iveta Czerná
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Malá exkurze do velkého starého světa:

Příznivce cestování a milovníky starověkých lidských dějin 
zveme na malou výstavku fotografií Jiřího Bedřicha 
ze STAROVĚKÉHO EGYPTA (téma: „Čas se bojí pyramid“) 
instalovanou v Tenisovém areálu Žalov, Levohradecká 1049 
(pod Hurťákem). Využijte příležitosti a zastavte se v tomto 
příjemném koutě naší obce, třeba na vycházce cestou na Levý 
Hradec. Můžete se zde osvěžit a současně prohlédnout nový 
pěkný sportovní areál, který dělá Roztokám skvělou reputaci.
Otevřeno je denně, vč. víkendů. Pro jistotu si můžete 
zavolat na tato čísla: 233 910 801 a 775 131 613.

TA Žalov - Roztoky 

Fotosoutěž 2008
Všem, kteří rádi fotografují
Témata:

1. Momentka / reportážní foto 
(z nějaké akce 
či běžného roztockého života)

2. Stromy v krajině

3. Sport – Roztoky a okolí
(např. kola, skateboarding,  
brusle,  běžky apod.)

4. Zvířata

Čtyři fotografie - dle vybraných témat, či jednoho z témat 
(min. rozměry 20x30 cm) s údaji: jméno a příjmení autora, 
název a stručný popis fotografií, kontakt (tel., e-mail, adresa) 
doručte (osobně či poštou) nejpozději do 31.3.2008 do 
podatelny MÚ Roztoky (nám. 5 května 2). (formulář ke stažení)
Všichni, kteří přispějí svými zajímavými fotografiemi, budou 
odměněni malými dárky od sponzorů. Návštěvníci výstavy 
budou mít opět možnost vyplnit anketní lístky s pořadím, které 
fotografie nejvíce zaujaly. Nejlépe vyhodnocené fotografie, 
první až páté místo, budou opět umístěny na internetových 
stránkách města.

Renáta Kolářová   
r.kolarova@centrum.cz
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Závěr sezóny 2007 nohejbalového oddílu 
Sokola Roztoky. 

Pro úplnost činnosti nohejbalového oddílu byl ještě před 
obdobím prázdnin dne 17 června 2007 uspořádán můj   
„POSLEDNÍ ODKOP“, kdy jsem se rozloučil s aktivním 
nohejbalem, který jsem hrál od dorosteneckého věku. Mé 
začátky byly u vodáckého oddílu v Roztokách a pak dále jsem 
založil oddíl, který hrál a hraje dál soutěže v okrese Praha západ 
a v městském přeboru Prahy. (to by ale bylo o historii oddílu). 
Po prázdninách začátkem září pokračovaly soutěže, kde 
v okresní soutěži Prahy západ jsme na hřišti soupeře 
porazili Osnici 4 : 3. Následovně potom v domácím utkání 
jsme nezvládli družstvo Sokola Lety a prohráli jsme  7 : 0. 
Tato prohra nás stála lepší umístění a tak s při rovnosti bodů 
s tímto soupeřem jsme skončili v soutěži na třetím místě.

Konečná tabulka: 
1. NK Libčice       14 bodů
2. TJ Sokol Lety     8 bodů 
3. Sokol Roztoky    8 bodů 
4. NK Osnice          6 bodů 
5. SPN Lobkovice  4 body 
  
V soutěži městského přeboru Prahy, kde hrajeme ve skupině 
MP3A  jsme měli blízko k postupu do 2 třídy. Porazili jsme na 
hřišti soupeře Zelenou lišku 5 : 4  a doma pak Radotín B 6 : 2. 
Klíčové utkání s Petrovicemi  na jejich hřišti jsme bohužel 
díky neúplné sestavě prohráli v poměru 4 : 2. Poslední 
zápas s Pankrácí D jsme vyhráli poměrem 5 : 0. V konečném 
účtování se při rovnosti bodů před nás dostalo družstvo 
Petrovic D a naše družstvo skončilo druhé. I přes 
problémy v závěru soutěže považuji umístění za velice dobré.

Konečná tabulka:
1. Petrovice D        22 bodů
2. Sokol Roztoky   22 bodů 
3. Santoška B        22 bodů
4. Zelená liška       14 bodů 
5. Řeporyje C         12 bodů
6. Stodůlky              10 bodů 
7. Radotín B              9 bodů 
8. Pankrác D             1 bod.

Dne 13  října 2007 uspořádal nohejbalový oddíl Sokola 
Roztoky turnaj dvojic v přeboru župy Jungmannovy. 
Tohoto turnaje se zúčastnilo 14 družstev. Zástupci sokola byly 
z oddílů Roztok, Suchdola, Dolních Beřkovic, Řeporyj 
a dále pak oddíly Start Praha, Kralupy, Čakovice Praha. 
Turnaj byl rozlosován do dvou skupin po sedmi družstev. Do
finálové skupiny postupovala čtyři družstva, která hrála o prvé 
až osmé místo, zbývající družstva hrála ve skupině o deváté 
až čtrnácté místo. 
Výsledky finálové skupiny: 
1. Putík – Pachman                                   5. Poncar – Macourek 
2. Hvězda – Charvát                                  6. Koráb – Šákr
3. Cihelka st – Nekola                              7. Fišer – Fišer 
4. Bartovský – Cihelka ml.                       8. Pešan – Zemánek

Turnaj se hrál na třech kurtech za krásného podzimního počasí 
od devíti hodin. Úroveň hry byla velmi dobrá, z důvodu účasti 
hráčů hrající ligu a vyšší soutěže, až po rekreační hráče. Turnaj 
byl důstojným zakončením sezóny na venkovních hřištích. 

Za oddíl nohejbalu 
Boban Sčučka
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Soukromá inzerce

Hledám paní jako společnici ke starší paní na vozíčku. 
Paní je zcela samostatná. Pracovní doba je maximálně 5 hodin 

denně. Na tuto práci jsou pracovnice dvě, které se střídají po 14 
dnech. Nástup 1.4.2008 a ostatní informace 

na tel.: 603 430 498.

Hledáme pomocnou pracovní sílu na stavební úklid a pomoc 
při stavbě v Úholičkách. Tel.: 723 887 766 

(nejlépe po 20.00 hod).

Koupím byt v osobním vlastnictví v Roztokách. 
Tel.: 605 106 350.

Koupím domek nebo pozemek v Roztokách, Žalově a okolí. 
Telefonujte na 736 674 553.

Koupím ihned stavební pozemek v Roztokách, Žalově  a  
okolí. Tel.: 603 705 944.

Koupím rodinný dům se zahradou v Roztokách. 
Tel.: 603 579 048.

Přenechám v zahrádkářské kolonii skleník. Kolonie se nach-
azí v ulici Třebízkého v Roztokách. Šípek Richard, 

Šaldova 875, tel. 24 219 113

Prodám byt v osobním vlastnictví 2+1 v panel. Domě v ulici 
Masarykova. Tel.: 736 674 553

Prodám lyžařskou soupravu (bunda, lyž. kalhoty) značky 
S.A.M, červeno-černo-bílá, téměř nová (pouze po jedné 
sezoně), velikost 36, dívčí. Původní cena 6000,- prodám 

za 4000,- + čepice zdarma.  Tel.: 604 775 076

Prodám nepromokavé kalhoty s teplou podšívkou - zcela 
nové. Přes boky 63 cm, od pasu ke kotníkům 109 cm, v pase 

široká guma. Tel. 737 938 755 (po 18. hodine)

Prodám ponorný šicí stroj Minerva, Repro bedny na stojánku 
zn.: Infinity, rekordér na minidisky Sony, Scanner Genius, 

Monitor Samsung, různé knihy, skripta, gramo desky 
LP a jiné různé věci, vše levně - pozůstalost. 

tel.: 604 608 468, 233 542 749

Prodám zahrádku na chatku v zahrádkářské kolonii v Žalově. 
Tel.: 739 932 330.

Pronajmu garáž. Haškova ul. 835
tel.: 220910794, Roztoky u Prahy

Pronajmu nebytový prostor o výměře 60 m2 s vlastním  
sociálním zařízením v novostavbě na Jungmannově ulici v 

Roztokách. Vhodné pro klidný kancelářský provoz. Nájem: Kč 
5.000,--  měsíčně + poplatky. Tel.: 736 434 065.

Pronajmu ½ bytu 3+kk jedné osobě – nejlépe nekuřákovi/
nekuřačce (není však podmínkou) v Roztokách na Tyršově 

náměstí. Cena: 6.000,- Kč včetně poplatků. V případě zájmu 
volejte na tel.: 721 114 449

Vyměním byt 2+1 v Rotokách za 3+1 nejlépe v Roztokách. 
zn.: Doplatek. tel.: 777 812 812

Výuka angličtiny a francouzštiny pro děti v Roztokách. 
Výuka probíhá u žáků. Tel.: 732 814 809.

Ztratil se náramek (kovová destička s růžovým řemínkem), 
poctivému nálezci odměna 500 Kč, 

moc děkuji (jde o dárek). 723188828

Pronajmu garážové stání v Roztokách na Tyršově náměstí. V 
případě zájmu volejte na tel.: 721 114 449.

Prodám Digitální fotoaparát Benq DC E300 včetně paměťové 
karty SD, 4x digi zoom, video, blesk, samospoušť, orig. balení, 
pouzdro, šňůrka, instalační CD, USB kabel, český návod, velmi 

málo používaný, vhodný pro děti, nebo úplné začátečníky, 
cena 1 500,- tel.: 602 364 533

Rodina se třemi malými dětmi vymění velmi pěkný 
zrekonstruovaný byt 3+1 v Roztokách za RD (doplatek 

samozřejmostí). Tel.: 604 627 868.
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K příspěvku Tajuplný vrch Řivnáč 
v Odrazu 2/2008

Ač nerad, má profese mě nutí opravit některé nepřesnosti 
v jinak pěkném příspěvku o vrchu Řivnáč. Výšinné sídliště na 
jeho vrcholu zbudoval lid řivnáčské kultury, u jehož džbánků 
se objevuje „rohaté“ ucho, převyšující svými výčnělky okraj 
nádoby. Je to jeden z charakteristických poznávacích prvků 
této kultury, podobně jako drsnění povrchu nádob – tzv. slá-
mování nebo typická čtvercová polozahloubená obydlí. MUDr. 
Č. Rýzner, který sídliště před více jak 100 lety prokopal, však 
takovéto stavby detailně nero poznal, částečně i proto, že sídliště
 bylo osídleno v několika obdobích pravěku i raného středověku. 
Co se týká opevnění, předpokládá se lehčí palisádové opevnění, 
valové pozůstatky hradeb patří zcela určitě období mladšího 
pravěku nebo spíše ranému středověku. Oficiální pojem řivnáčská 
kultura zavedl v odborné literatuře o mnoho let později MUDr. J. 
Aksamit a to na základě nálezů ze svého výzkumu sídliště na skal-
ním výběžku Kazín nedaleko Černošic. Do té doby byly podobné 
nálezy zahrnovány do nordické kultury doby kamenné. Je však 
jisté, že pro vytvoření náplně i samotného názvu byl nakonec 
stěžejní právě výzkum na vrchu Řivnáč. Kultura se projevuje 
nejprve svým zhruba 200 let trvajícím tzv. protořivnáčským 
stupněm, výšinné sídliště patří mezi typická sídliště zakládaná 
zejména v období 3000 – 2800 př. n. l. Poté kultura svůj vývoj končí, 
zřejmě v souvislosti s příchodem lidu se šňůrovou keramikou. 

Petr Nový, SM Roztoky u Prahy

Dostatečný pitný režim 
pomáhá našemu tělu lépe fungovat

Voda je pro lidské tělo nesmírně důležitá. Všechny chemické 
reakce, jejichž výsledkem je, že dýcháme, kráčíme, myslíme, 
s píme apod., se dějí ve vodním prostředí.  

Bez dostatečné hydratace chátrá naše tělo zevnitř i zvenku. Voda 
je zkrátka pro nás tak důležitá, že bez ní vydržíme pouze 2 – 4 
dny. Hladovět lze i dva měsíce, ale bez vody jsme v bezvědomí 
raz dva.

Proti nedostatku jsme, naštěstí, perfektně pojištěni: máme 
centrum žízně. Drobné chemické „laboratoře“, rozmístěné 
po celém těle, dělají rozbor naší krve a tekutiny v buňkách 
(cytoplazma). Pokud obsah vody klesne pod normu, hlásí to 
centru v mozku. Ono potom vyvolá žízeň a my se začneme 
zajímat o vodovodní (v tom lepším) anebo výčepní (v tom 
horším případě) kohoutek. Žízeň vznikne i vysušením sliznice 
úst (větrem, chladem, během, mluvením). 

Dobrým indikátorem správného zavodnění organizmu je barva 
moči. Měla by být světlá až bezbarvá. 

Ani pro vodu neplatí názor, že „je-li dobré vypít 2,5 litru, ještě 
lepší bude 5 litrů“. Dlouhodobý nadbytek tekutin může 
také škodit.

Tipy na správnou hydrataci:

• Den začněme půl litrem vlažné vody anebo řídkého 
  bylinkového čaje na lačno. 
• Pijme před jídlem a mezi hlavními denními jídly. 
• Pijme přednostně vodu, případně pramenité přírodní vody. 
• Sledujme množství přijaté tekutiny: naplňme si ráno v práci 
  láhev anebo džbán tekutinou a máte očividnou informaci 
  o tom, kolik jsme vypili. 
• Minerální vody pijme během léta častěji, ale střídejme je 
  s čistou vodou a se zeleným nebo bílým čajem. 
• Udržujme světlou až bezbarvou moč. 
• Objem tekutin by za normálních okolností (pokud se extrémně 
  nepotíme) neměl překročit 5 litrů za den – dlouhodobý 
  nadměrný příjem vody může být nebezpečný: zřeďuje krev 
  a vyplavuje z těla minerály. 

Jaký je denní optimální příjem tekutin?

- za normálních teplotních podmínek nejméně 0,5 litru 
  (maximálně 0,7 litru) na každých (i načatých) 15 kg hmotnosti 
- 70kilový člověk: 70 : 15 = 4,7 x 0,5 = 2,3 litru 
  (70 : 15 = 4,7 x 0,7 = 3,3 litru) – zjednodušeně: 
  70 : 30 = 2,3 litru (maximálně 3,3 litru)
- v případě větších ztrát vody pocením: na každý 1 kilogram 
  úbytku tělesné hmotnosti při fyzické aktivitě doplnit tekutiny 
  v objemu 4 šálků (představuje asi 1 litr).

Pamatujme, že uvedené informace jsou zvláště důležité při 
jakémkoli oslabení organizmu (například horečnaté onemocnění 
vyžaduje zvýšený příjem tekutin) a rovněž u dětí a seniorů. 
Posledně jmenované skupiny jsou mimořádně citlivé na 
nerovnováhu v příjmu tekutin. Tak vezměme skleničku 
na zdraví...
                                                                                                               

MUDr. Eugen  Hinterbuchner  
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