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ÚVODEM

Poněkud dlouhé čekání na jaro
Nějak se nám ta zima vleče. Ne, že by byla někdy vý-

znamně kratší, ale když nevidíte týden slunce, máte 

po náladě.

Meteorologové s  pečlivostí sobě vlastní spočítali, že 

v lednu svítí slunce v dlouhodobém průměru 45 ho-

din, v únoru pak 73 hodin. Letošní čísla se těmto ov-

šem ani zdaleka nepřibližují. V  lednu svítilo slunce nejvíc ve  Starém 

Městě u Uherského Hradiště – 37 hodin, nejméně pak v Adršpachu – 

pouhou hodinu! Oblíbené úsloví ,,líp už bylo“ platí i v tomto případě…

A  tak se plní ordinace psychiatrů a  Lexaurin, Citalon, Stelazin aj. 

preparáty jdou silně na odbyt. Polykáme je hojně a rádi, zatímco naši 

dědečkové v zimě houfně polykali jitrnice a chleba se sádlem. Tomu 

se říká pokrok.

Depresí z absence slunečního svitu trpěli ještě nedávno hlavně oby-

vatelé severní Evropy, ale je jisté, že tato ,,vymoženost“ dorazila už 

i k nám. (Minulý týden svítilo slunce jen dvě hodiny).

Lékaři nemají slovo deprese rádi, neb patrně nechtějí pacienty děsit, 

a říkají tomu ,,sezónní afektivní porucha“ (jako by nám to pomohlo…). 

Doporučují zakoupení speciální lampy s  intenzivním bílým světlem, 

nebo vyjet za sluncem na jih! (To je ovšem tzv. hraběcí rada – nic pro 

nás…).

Jelikož pokusy vědců i zákonodárců vyrovnat se s temnou zimní ob-

lohou skončily debaklem a jsou to jen řečnická cvičení, nezbývá než 

pár dnů počkat. Je totiž jakási naděje, že až toto číslo Odrazu 8. 3. 

vyjde, můžete možná směle odložit zimníky…

 Ladislav Kantor

Co přináší Odraz č. 3?
Na  rozdíl od  předchozích dvou čísel Odrazu, je předjarní č. 3 zcela 

věnováno obecní, roztocké problematice. Jí vévodí článek St. Boloňské-

ho na téma ZŠ, jako klíčového tématu příštích let. Jistě nepřehlédnete 

varování před nárůstem kriminality, ani celoroční přehled zájezdů 

Svazu postižených a Vlastivědného klubu, ohlédnutí za Masopustem 

a 2. skautským plesem, stejně jako březnovou nabídku kulturních po-

řadů. Přeju všem hezký začátek jara a pěkné počtení…

 Ladislav Kantor
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Zdá se, že zima je již defi-

nitivně za  námi. Sněhu le-

tos moc nebylo, ale když 

byl, tak to stálo za to. Před-

ně chci poděkovat všem, 

kteří dobrovolně uklidili 

sníh před vlastním prahem. Velmi si toho 

vážím, protože to významně pomohlo nejen 

městu, ale i  spoustě občanů. Zároveň mu-

sím přiznat, že při úklidu města měly 

v  oněch kritických dnech technické služby 

velkou rezervu. Tomu bohužel nepomohla 

ani pracovní neschopnost ředitele technic-

kých služeb, kterému přeji brzké uzdravení. 

Z chyb je potřeba se poučit. Technické služ-

by a úklid města mám v politické gesci tepr-

ve krátce (od podpisu nové koaliční smlou-

vy v  prosinci minulého roku), ale 

po komplikacích způsobených intenzivním 

sněžením, které jsme zaznamenali v minu-

lých dnech, navrhnu na březnovém jednání 

rady města několik systémových opatření, 

která by měla úklid sněhu do  budoucna 

zlepšit.

V první řadě se bude jednat o nové znění již 

čtyři roky starého nařízení Rady města, které 

upravuje úklid sněhu na  komunikacích 

i  chodnících. Toto nařízení rozděluje ulice 

do několika kategorií, v rámci nichž je stano-

ven termín pro jejich uklizení. V současnosti 

toto nařízení obsahuje několik nelogismů, 

které bych rád odstranil. Ulice, které mají 

být uklizeny přednostně (doposud vlastně 

jen průtah městem) bych rád rozšířil o ně-

které další důležité páteřní komunikace 

včetně silnic a chodníků k oběma budovám 

základní školy a  také o  v  zimě hodně ne-

bezpečnou Kroupku. U  ostatních kategorií 

komunikací budu navrhovat především 

zkrácení časového limitu pro jejich úklid 

na polovinu (z 24h na 12h, ze 48h na 24h). 

Aby toto byly technické služby schopny zajis-

tit, bude v krizových situacích nezbytná ex-

terní výpomoc, která musí být do příští zimy 

smluvně zajištěna. Napomohou tomu i další 

drobnější organizační změny v  rámci tech-

nických služeb.

Čeká nás jaro a léto, které je naopak spojeno 

se sekáním trávy. I na toto se letos pokusí-

me připravit pečlivěji než v letech předcho-

zích. Pracujeme také na  tom, abychom se 

vypořádali s  nesekáním trávy na  soukro-

mých pozemcích, kde bohužel díky neakti-

vitě některých vlastníků vznikají doslova 

tundry.

Protože vím, že nás všechny trápí neutěšený 

stav roztocké pobočky České pošty, setkal 

jsem se nejen s  její vedoucí, ale i s manaže-

rem celého obvodu Kladno, pod který roz-

tocká pobočka spadá. Těmito představiteli 

České pošty jsem byl ubezpečen, že o kritic-

ké situaci vědí a že chystají nápravná opatře-

ní, která by se měla projevit v příštích měsí-

cích. Mělo by se jednat jak o  personální 

posílení, tak o  zefektivnění rozvozu balíků. 

Tomuto tématu se bude obšírněji věnovat 

příští číslo Odrazu.

Dovoluji si Vás upozornit, že se uskuteční 

druhé setkání Pivo se starostou. Měli byste 

zájem se mě na cokoliv zeptat, ale nemáte čas 

či se Vám nechce „obtěžovat“ s  nějakou 

drobností? Neváhejte a  přijďte mi říct svůj 

názor nebo se mě přijďte na  cokoliv zeptat 

ve čtvrtek 28. 3. od 19h do restaurace Na Vrš-

kách.

S upřímným pozdravem

Jan Jakob, starosta města Roztoky

Zastupitelstvo se sešlo 

ke své druhé schůzi v měsí-

ci lednu 30. 1. 2013 a před-

nostně se zabývalo agen-

dou z  prosincové schůze, 

kterou nestihlo projednat.

Naprostou raritou bylo schválení darovací 

smlouvy Středočeskému kraji na  0,11 m2 

pozemku v  Riegrově ulici, který vznikl od-

štěpením od  původní parcely při výstavbě 

nové silnice II/242 na Prahu. 

Zastupitelstvo pak jednomyslně odmítlo 

prodat jeden z  obecních pozemků, který 

sousedí s  filiální budovou MÚ (resp. ZUŠ) 

a městskou knihovnou. Vzhledem k tomu, že 

se v obou případech jedná o dočasné monto-

vané stavby, není účelné dnes z  pozemku 

ukrajovat, je třeba myslet i na budoucí potře-

by města.

ZM pak projednalo stanovisko města k uží-

vání účelové komunikace mezi ulicí Šebko-

vou a  Levohradeckou, kde došlo ke  kolizi 

s majitelem předmětných pozemků. Zastupi-

telstvo se ve svém usnesení č. 37-2/13 jedno-

hlasně usneslo, že trvá na tom, aby předmět-

ná část komunikace mezi ulicí Šebkovou 

a Levohradeckou, parc. č. 3414 a 3415/9, byla 

užívána v  souladu s platným územním roz-

hodnutím a  stavebním povolením pro Pa-

nenskou II z roku 2002.

ZM též konečně schválilo kompetence a výši 

měsíční odměny neuvolněného místostaros-

ty R. Jandíka.

Do  „kyselého jablka“ museli zastupitelé 

kousnout v  případě projednávání pokuty 

ve výši 50 tis. Kč za správní delikt při výstav-

bě modulové MŠ v  Havlíčkově ulici, kterou 

městu udělil (na podnět jedné ze zastupitelek 

města) ÚOHS.  Město bude vymáhat pokutu 

od administrátora akce, CITYPLAN s. r. o., 

současně však bylo zjištěno, že došlo k pro-

dlení se zaplacením dotyčné pokuty ze strany 

města. 

(Věc byla během následujícího dne naprave-

na, pozn. autora.) 

Evergreenem jednání se stal problém vánoč-

ního prodeje kaprů a žádost prodejce o kom-

penzaci ušlého zisku. Ačkoliv se městský 

úřad nedopustil v  této věci protiprávního 

jednání, jen chyby v komunikaci s prodejci, 

zastupitelstvo velkoryse schválilo prodejci 

panu L. Č. dar ve výši 21 tis. Kč na úhradu 

pokuty od dodavatele ryb (za menší odběr),  

odpustilo mu náklady za  vodné a  stočné 

a  za  pronájem prodejního stánku. Vedení 

města se pokusí tuto věc řešit systémově, aby 

se podobné problémy v budoucnu neopako-

valy. Přímá regulace volné hospodářské sou-

těže však není možná.

ZM pak projednalo a  schválilo poslední 

změny rozpočtu za rok 2012.

ZM se zabývalo problematikou právních 

služeb poskytovaných městu. V praxi se pro-

jevuje zejména problém fakturace a  smluv-

ních cen za  provedené úkony. Lze celkem 

snadno vysoutěžit hodinovou sazbu, nikoliv 

však počet hodin za  jednotlivý úkon. Bylo 

přijato několik opatření, které by měla situaci 

zlepšit.

ZM též uložilo MÚ zpracovat finanční analý-

zu financování dostavby základní školy a pro-

věřit možnost dotací (v současnosti má město 

stále jen zhruba 50 % finančních prostředků 

na  tuto investiční akci). Bez ohledu na  tento 

fakt přípravné projekční práce pokračují.  

Zastupitelstvo pak již na  několikátý pokus 

neschválilo „určeného zastupitele“ pro poří-

zení nového územního plánu. Tentokrát chy-

běl jeden jediný hlas radnímu T. Pařízkovi. 

Složité jednání proběhlo též v případě schva-

lování rozpočtových opatření spočívajících 

v  přesunu finančních prostředků v  rámci 

jednotlivých paragrafů na vícepráce interié-

rových stavebních úprav budovy MÚ. Kon-

4

INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty

Druhé lednové zastupitelstvo



5

INFORMACE Z RADNICE

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

krétní návrhy nebyly schváleny, pouze poža-

davek na  kontrolu průběhu víceprací a  již 

realizovaných plateb. 

V závěru dlouhého jednání byly vzaty na vědo-

mí zprávy o činnosti městské policie a  zápisy 

z Rady města. Zastupitelé též vyzvali pana sta-

rostu, aby v souladu s ustanovením § 102 záko-

na o obcích pozastavil dvě usnesení Rady měs-

ta. Ostrá diskuse na závěr se týkala zveřejnění 

zvukového záznamu z  neveřejného jednání 

s nájemníky obecních bytů, které jsou navrženy 

k prodeji. Zvukové záznamy jsou poskytovány 

pouze účastníkům tohoto jednání, což vyvolalo 

nesouhlas některých přítomných. 

Bude třeba ověřit právní stav věci, zejména 

zda je vhodnější vycházet z  ustanovení 

Občanského zákoníku, nebo zákona 

106/1999 Sb. o  svobodném přístupu k  in-

formacím. 

Stanislav Boloňský, místostarosta

V roce 2013 bude svážen bioodpad z biopopel-

nic v období duben až listopad vždy v úterý 

1x  za  14 dní. Město bylo rozděleno opět 

do dvou svozových oblastí, svoz bude probíhat 

již od 6 hodin ráno. 

Sudé úterý (1. svoz se uskuteční 2. 4. 2013, 

poslední svoz 28. 11. 2013) budou sváženy 

tyto ulice: Alšova, Bezručova, Borkovského, 

Bořivojova, Bronzová, Burgerova, Čechova, 

Harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů 

Svoz bioodpadu 
z biopopelnic 
v roce 2013

Svoz objemného a nebezpečného odpadu bude proveden ve dnech 13. 4. a 12. 10. 2013.

Svoz kompostovatelného odpadu bude proveden ve dnech:

9. 3., 23. 3., 6. 4., 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6., 22. 6., 20. 7., 17. 8., 7. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10., 2. 11., 23. 11. a 30. 11. 2013.

Svoz železného šrotu proběhne v termínech: Sběrná oblast č. 1: 15. 4. a 2. 9. 2013. Sběrná oblast č. 2: 22. 4. a 9. 9. 2013

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.

Provozní doba sběrného dvora:

duben–říjen listopad–březen 

Pondělí   9:00–11:00 hod a 13:00–17:00 hod Pondělí   9:00–11:00 hod a 13:00–16:00 hod

Úterý 10:00–11:00 hod a 14:00–15:00 hod Úterý 10:00–11:00 hod a 14:00–15:00 hod

Středa   9:00–11:00 hod a 13:00–18:00 hod Středa   9:00–11:00 hod a 13:00–16:00 hod

Čtvrtek 10:00–11:00 hod a 14:00–15:00 hod Čtvrtek 10:00–11:00 hod a 14:00–15:00 hod

Pátek 10:00–11:00 hod a 14:00–15:00 hod Pátek 10:00–11:00 hod a 14:00–15:00 hod

Sobota   8:00–13:00 hod Sobota   8:00–13:00 hod (každá třetí sobota v měsíci)

Neděle zavřeno Neděle zavřeno

Sběrný dvůr není otevřen ve dnech státních svátků

Navýšení poplatku za odpady
Zastupitelstvo na svém jednání dne 27. února 2013 schválilo novelu vyhlášky o místních 

poplatcích a s tím i novou výši poplatku za shromažďování a likvidaci komunálního 

odpadu. Tento poplatek činí pro letošní rok 600,– Kč na jednoho poplatníka. 

Ani toto navýšení ještě zcela nepokrývá úplné náklady za odpadové hospodářství města 

(cca 670,– Kč na poplatníka). Vyhláška nabývá účinnosti dne 18. března 2013. 

Poplatky zaplacené před nabytím účinnosti této vyhlášky zůstávají v dosavadní výši.

Od poplatku jsou zcela osvobozeny osoby starší 75 let a částečně také vícečetné rodiny 

a osoby nepobývající v obci déle než 6 měsíců (nutno doložit).

Podrobnější dotazy o rozsahu úlev vám zodpoví paní Dědičová, 

ved. odboru vnitřních věcí MÚ (tel. 220 400 263). 

Splatnost poplatku byla prodloužena z 30. dubna na 31. května t. r. 

Děkujeme vám, že zaplatíte včas a v plné výši. 

Stanislav Boloňský, místostarosta

Stanovené zastávky pro mobilní sběry komunálních odpadů s časy

Zastávka Čas Zastávka Čas

U trafiky "Žalov" 8:00–8:35 hod Ul. Třebízského – u garáží 13:45–14:20 hod

Ul. U Školky – rozcestí na Žalov 8:40–9:00 hod Nad Čakovem – u ZUŠ 14:25–15:00 hod

Na Hurťáku – u trafostanice ve Smetanově ulici 9:05–9:40 hod Na parkovišti před VÚAB 15:05–15:15 hod

U Rybníčku–ul. Smetanova  9:45–10:20 hod U parkoviště „Koruna“ 15:20–15:35 hod

Před samoobsluhou "Sádlo"– č. p. 1036 na Lidické ulici 10:25–11:00 hod Tyršovo nám. při ulici Nerudova neobsluhuje se

Ul. Nad Vinicemi 11:05–11:40 hod Bytové domy Solníky I 15:40–15:55 hod

Před sokolovnou 11:45–12:20 hod Na Panenské I – u vjezdu do areálu 16:00–16:15 hod

U samoobsluhy "Blažek" – č. p. 1379 v Havlíčkově ulici 12:25–13:00 hod Na Panenské II 16:20–16:35 hod

Ul. Obránců míru – u paneláků 13:05–13:40 hod Na Dubečnici 16:40–16:55 hod



Výčet hostí, kteří přijali pozvání starosty Roz-

tok a  předsedy kulturní komise na  tradiční 

setkání představitelů spolkového života 

v  pondělí 4. února v  salonku hotelu Acade-

mic, byl opravdu úctyhodný. Vlastivědný 

spolek, Svaz postižených civilizačními choro-

bami, Církev československá husitská, Spolek 

volnočasových aktivit, Roztoky město pro 

život, myslivecké sdružení Hubertus, tábor-

nický oddíl Draci, TOM Roztoky, SK Tenis 

Žalov, Studio mladých, loutkářský spolek 

Kvítko, základní škola, Marika-A Capella 

Singers, mateřské centrum Rožálek, Junák, 

Rosa, občanské sdružení RR, Roztoč, SK 

Roztoky, Sokol Roztoky, Spolek čarodějnic…

Každý z výše uvedených spolků nebo pořa-

datelů kulturních podniků vyslal na dvouho-

dinové setkání svého zástupce, který předsta-

vil činnost sdružení, někteří přidali námět či 

doporučení pro úřad a vedení města.

V  diskusi silně zaznívaly dva motivy: dlou-

hodobý nedostatek klubovních prostor pro 

volnočasové aktivity všeho druhu a přiměře-

ná spokojenost s kulturní „politikou“ obce. 

Jednomu z  přičinlivých autorů Odrazu 

muselo tou dobou znít dosti v  uších, po-

chvaly se mu za  jeho mudrlantské články 

ryjící pravidelně do  neziskového sektoru 

dostat opravdu nemohlo, ale jinak se deba-

ta nesla v přátelském duchu. Bylo příjemné 

slyšet, jak si spolky a  kulturní instituce 

dovedou navzájem vyjít vstříc. Takový Hu-

sův sbor či Středočeské muzeum by mohly 

být ochotou, s jakou zapůjčují své prostory 

zdarma potřebným spolkům, zrovna vzo-

rem pro… Pro jiné, kteří to zrovna s  roz-

koší nečiní, ač by jistě mohli.

Několik zástupců vyslovilo dík i  paní Věře 

Dědičové, která má s agendou grantů a dota-

cí na radnici nemálo práce a pro kterou není 

problém kdykoliv poskytnout ochotně žada-

telům radu.

Přítomní mohli také konstatovat, že v naší obci 

je příjemná pestrost a  četnost akcí – zkrátka 

fakt, že Roztoky sportovně, kulturně a  spole-
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Setkání spolků se zástupci města

Hálkova, Havlíčkova (část od  Masarykovy 

k Zaorálkově), Horova, Husova, Husovo nám., 

Chalúpeckého, Chelčického, Jantarová, Jeroný-

mova, Jiráskova, K  Nádraží, Ke  Kocandě, 

 Komenského, Krásného, Krátká, Krolmusova, 

Kuželova, Lederova, Legií, Levohradecká, 

Libušina, Lidická, Máchova, Mühlbergero-

va, Na  Panenské, Na  Pískách, Na  Pomezí, 

Na Sekeře, Na Valech, Nad Vinicemi, Nerudo-

va, Obránců míru (část od Masarykovy po Li-

dickou), Opletalova, Pilařova, Pod Koláčovem, 

Pod Řivnáčem, Pod Vodojemem, Potoky, Pře-

myslovská, Příčná, Přílepská, Řadová, Řachova, 

Sedláčkova, Smetanova, Souběžná, Sportovní, 

Sv. Ludmily, Svobody, Šebkova, Třešňovka, Tyr-

šovo nám., U Háje, U Hřiště, U Školky, U Za-

stávky, Václava Havla, V  Chatách, V  Úvoze, 

Václavská, Vančurova, Veselého, Vidimova, 

Vlháčkova, Vraštilova, Vrchlického, Wolkerova, 

Za Cihelnou, Zahradní, Zaorálkova, Zeyerova, 

Zvoncová, Železná, Žižkova. 

Liché úterý (1. svoz se uskuteční 9. 4. 2013, 

poslední svoz 19. 11. 2013) budou sváženy 

tyto ulice: 17. listopadu, B. M. Eliášové, Běli-

na, Bernáškova, Bráfova, Braunerova, Čakov, 

Čapkova, Čáslavského, Dobrovolného, Dob-

rovského, Felklova, Haškova, Havlíčkova (část 

od  Masarykovy ke  škole), Hlouchova, Jana 

Palacha, Jungmannova, Kostelní, Kroupka, 

Masarykova, Mjr.  Kašlíka, MUDr.  Tichého, 

Na  Vyhlídce, Nad Čakovem, Nad Vltavou, 

Nádražní, Najdrova, nám. Jana Procházky, 

nám. 5. května, Obránců míru (část od Masa-

rykovy po  Spěšného), Olbrachtova, Palacké-

ho, Plk.  Poláčka, Plzeňská, Poděbradova, 

 Puchmajerova, Riegrova, Rýznerova, Seržanta 

Hniličky, Spěšného, Svojsíkovy sady, Šafaříko-

va, Šaldova, Školní nám., Tiché údolí, Třebíz-

ského, Únětická, Vltavská, Vošahlíkova, 

V Solníkách, Za Potokem, Žirovnického.

I v letošním roce lze využít k likvidaci bioodpa-

du i sběrný dvůr nebo mobilní svozy bioodpadu. 

Ukládání biologicky rozložitelného odpadu 

do nádob na směsný komunální odpad odporuje 

zákonu o  odpadech i  městské vyhlášce, proto 

popelnice s takovým obsahem nebude vyvezena.

 Odbor správy, rozvoje města a životního prostředí

Nabízíme vám výběr z  nových knih zakou-

pených do městské knihovny v únoru 2013.

Beletrie

Coelho P. Rukopis nalezený v Akkonu (filozofický 

román zasazených do doby křižáckých výprav) 

Čichoň P. Slezský román (česko-německé vzta-

hy a obyvatelstvo Hlučínska ve třech dějových 

liniích očima tří postav příběhu)

Lasicová H. O dcerách a milenkách (svěží, vtipně 

psaný příběh se odehrává v současné Bratislavě) 

James E. L. Padesát odstínů temnoty (2. díl 

erotického románu)

Shem S. Dům páně (román z lékařského prostředí)

Detektivky – krimi

Parker P. Vražedné blues

Indridason A. Propasti

Crais R. Zloději lidí

Naučná – odborná – literatura faktu

Loyd A. Léčebný kód (ve  své knize nabízí 

autor univerzální léčebnou metodu...)

Bryant Ch. Praha v černém (historické pojednání 

o stavu české společnosti v době 2. světové války )

Pease A. Řeč těla lásky (neverbální komunikace)

Doležal M. Jako bychom dnes zemřít měli 

(drama života a  mučednické smrti pátera 

Josefa Toufara)

Zídek P. Po boku (portréty manželek předse-

dů vlád od r. 1918 po dnešek)

Larson E. V  zahradě bestií (skutečný příběh 

W. Dodda, který byl v 30. letech vyslán v diploma-

tických službách USA do nacistického Německa)

Pro děti

Place F. Létající celnice (dobrodružný příběh 

o cestování časem se odehrává ve francouzské 

Bretani)

Malaníková M. Jeho veličenstvo chrt (moderní 

pohádky o psech)

Wilson J. To nejhorší na mé sestře (dívčí  román)

Dahl R. Obr Dobr (příběh plný humoru 

a fantazie o holčičce Sofii a hodném obrovi)

Asquith R. Budu spisovatelkou (být slavnou 

spisovatelkou, to je sen hlavní hrdinky, ale 

i čtenáři tohoto příběhu se mohou něco do-

číst ze spisovatelské kuchyně)

Informace o těchto i dalších nových knihách 

získáte na  webových stránkách knihovny 

v on-line katalogu. 

Něco málo čísel pro zajímavost: v loňském roce 

zaregistrovala knihovna celkem 11 466 návštěv 

z řad občanů za nějakou ze služeb, které knihov-

na poskytuje, evidovala 758 registrovaných čte-

nářů, výpůjček bylo registrováno celkem téměř 

31 000 (knihy, audioknihy, časopisy). ☺

POZVÁNKA
na literární pořad pro děti ve věku 3-5 let 

na námět knihy Z. Svěráka 

„Tatínku, ta se ti povedla“
 … když pohádky na dobrou noc 

vymýšlí tatínek…
ve středu dne 20. března od 16.00 hodin. 

Vstup zdarma.

Budeme se těšit na další návštěvy našich věrných 

i těch, kteří do knihovny teprve zavítají.

A. Urxová

Městská knihovna informuje
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V  této rubrice bychom rádi občany Roztok 

informovali o činnosti Městské policie Roz-

toky, a  to za  období od  24. 1. 2013 až 

20. 2. 2013:

• dne 21. 1. oznámeno cestou PČR Libči-

ce, že na MOPČR Praha 6-Vokovice ozná-

mila oznamovatelka, že v Roztokách v Pří-

lepské ulici bydlí její kolega z  práce a  že 

tento jí neotvíral a  předtím jí telefonoval, 

že již neví jak dál, výjezd na místo, vzhle-

dem k  tomu, že byla důvodná obava 

o zdraví osoby, byli na místo přivoláni ha-

siči, aby otevřeli byt a  dále na  místo byla 

přivolána i  rychlá lékařská pomoc, ještě 

před otevřením bytu hasiči otevřela osoba 

sama dveře a byla v pořádku (prý jen tvrdě 

usnula), přesto prohlédnuta přivolaným 

lékařem,

• dne 25. 1. oznámeno, že v ulici Levohra-

decká je vytvořena překážka na veřejně pří-

stupné komunikaci pro pěší – výjezd 

na místo, na místě zjištěno, že tato komuni-

kace je přehrazena složenými poleny dřeva 

a  je neprůchodná, věc zadokumentována, 

podezřelý vyzván k odstranění překážky, 

• dne 26. 1. oznámena krádež zboží v pro-

dejně Albert na  Tyršově náměstí, výjezd 

na  místo, na  místě zjištěno, že podezřelý si 

v prostorách prodejny zboží dal pod bundu 

a  prošel přes pokladny, aniž by toto zboží 

zaplatil, u  východu z  prodejny byl zadržen 

ochrankou prodejny,  vyřešeno v  blokovém 

řízení, 

• dne 27. 1. oznámen volně pobíhající pes 

v ulici Třešňovka – výjezd na místo, pes od-

chycen, umístěn do kotce MP, zjištěn majitel, 

tomuto předán v pořádku, vyřešeno v bloko-

vém řízení,  

• dne 27. 11. oznámeno opakované slovní 

a fyzické napadání ženy jejím druhem v bytě 

domu v  ulici 17. listopadu – předáno PČR 

k jejich realizaci jako podezření z domácího 

násilí,  

• dne 30. 1. v rámci hlídkové činnosti zjiště-

na u  domu č. p. 157 v  ulici Jungmannova 

shořelá rozvodná skříň elektřiny,

• dne 4. 2. oznámena krádež věcí z  domu 

v ulici Palackého – výjezd na místo, na místě 

zjištěno, že přes noc v uzamčeném nenaruše-

ném domě došlo ke  krádeži věcí, zajištění 

místa, oznámeno PČR, které předáno na mís-

tě k realizaci jako podezření z krádeže, 

• dne 9. 2. ve večerních hodinách oznámeno 

neoprávněné vniknutí do  domu v  ulici 

17.  listopadu cizí osobou a následná krádež 

dvou peněženek s doklady z tohoto domu – 

oznámeno PČR jako podezření z  tr. činu 

porušování domovní svobody a  krádeže, 

provedeno místní pátrání s  negativním vý-

sledkem,  

• téhož dne v nočních hodinách oznámeno 

vloupání do domu v ulici Legií, kdy pachatel 

rozbil skleněnou výplň bočních dveří objek-

tu, vnikl do objektu a zde nic neodcizil,

• téhož dne v nočních hodinách oznámeno 

vloupání do domu v ulici Na Sekeře, vše pře-

dáno PČR k jejich realizaci, provedeno míst-

ní pátrání po podezřelé osobě s negativním 

výsledkem, 

Z deníku Městské policie Roztoky

čensky žijí. Milion a jedno sto tisíc korun, kte-

rými obec všechny výše jmenované aktivity 

ročně podporuje, je jistě částka solidní a chvá-

lyhodná, ale sama o sobě, bez vlastních finanč-

ních vkladů, obrovského entuziasmu a mnoha 

nápadů dobrovolníků, by nic neznamenala. 

Spolkům a  pořadatelům kulturních podniků 

přejme mnoho zdaru – a díky za jejich nasazení!

Tomáš Novotný, 

předseda kulturní komise Roztok

Granty a dotace přiděleny
V lednu souhlasilo městské zastupitelstvo s přidělením podpory pro Sokol, Roztoč a SK Roztoky, ná-

sledně městská rada s drobnými úpravami akceptovala návrh kulturní komise na poskytnutí grantové 

a dotační podpory pro spolky a kulturní podniky konané v Roztokách.

Ke  zvažovaným kritériím patřilo i  to, zda žadatel pořádá kulturní a  společenské akce přímo 

na území Roztok (nezbytná podmínka), nutná byla i srozumitelnost a výpovědní hodnota poda-

né žádosti. Výsledky jsou od konce ledna vyvěšeny na webových stránkách obce v sekci Kultura 

a sport. 

(ton)

Obyvatelé Roztok u Prahy se obávají zlodějů
Od  začátku února v Roztokách policisté 

vyšetřovali sedm vykradených rodinných 

domů, obvykle to bývá jeden až dva za mě-

síc. 

Místo toho, aby si obyvatelé Roztok v  Praze-

-západ četli na webových stránkách města, kdy 

se koná nějaká akce, dozvídají se v  hlavních 

aktualitách o  tom, že si mají zabezpečit své 

domy proti zlodějům. Jen v  únoru vykradli 

čtyři domy v jedné části města, další tři v dru-

hé. Policisté proto dokonce posílili hlídky. 

„Tolik krádeží v  domech je neobvyklé. Jde 

o zvýšený počet, protože v minulosti se ob-

jevovala tak jedna dvě za měsíc. Je zřejmé, 

že se teď někdo zaměřil na  tuto lokalitu. 

Spolupracujeme i s městskou policií v Roz-

tokách a s kolegy v Libčicích nad Vltavou,“ 

uvedl Zdeněk Chalupa, policejní mluvčí 

Prahy-venkov. 

Krádeže probírali i  zastupitelé na  svém po-

sledním jednání ve středu 27. 2., kam si po-

zvali velitele strážníků. „Je toho plné město. 

Sedm vykradených domků je dost, dlouhou 

dobu byl klid. Spíš jsme zažívali nájezdy vy-

kradačů aut. Tohle se však lidí víc dotýká, 

když se jim někdo vloupá do obydlí,“ podot-

kl René Šefr, zastupitel města. 

Zloději kradou hlavně věci, které nemusí ani 

schovávat a  hlavně je dobře prodají. Kabelky, 

peníze, šperky. „V  jednom domě se dokonce 

stalo, že obyvatel zloděje potkal, ale nepoznal to. 

Za  jeho matkou, která je účetní, chodí klienti 

často. Pozdravil ho a po deseti minutách se do-

zvěděl, že u ní nikdo nebyl,“ poznamenal Šefr. 

V  Roztokách obyvatele varovali před zloději 

přes webové stránky. Městský rozhlas nemají. 

Uvažovali i o tom, že by lidé vždy, když nejsou 

doma, mohli požádat strážníky o dohled nad 

svým obydlím. Podle Šefra by to však mohlo 

být kontraproduktivní. „Tím, že se zvýší 

ochrana prázdných objektů, sníží se ochrana 

těch ostatních,“ míní. 

Policisté po pachatelích vloupání pátrají, po-

drobnosti zatím sdělovat nechtějí. V Rozto-

kách se hovoří o tom, že se tam zloději stahu-

jí od  Kladna, jako to bylo před časem 

v některých případech vykradených automo-

bilů. Obecně města a obce kolem Prahy zlo-

ději často vyhledávají. 

„Když policisté dělají například bezpečnostní 

opatření v Praze, tak se zloději uchylují právě 

do  okolí Prahy. Je dobře přístupné příměst-

skou dopravou a  jsou zde rodinné domy, 

v  nichž bydlí bohatší lidé ze střední vrstvy,“ 

poznamenal policejní mluvčí Chalupa.

Převzato z MF DNES
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• dne 10. 2. oznámeno vloupání do rodinné-

ho domu v  ulici Svobody, ke  kterému došlo 

pravděpodobně v nočních hodinách, věc pře-

dána PČR k realizaci jako podezření z tr. činu 

porušování domovní svobody a krádeže vlou-

páním,

• dne 11. 2. oznámeno, že na autobusové zastáv-

ce na  Tyršově náměstí (směr Praha) zasahuje 

osádka rychlé lékařské pomoci u totálně podna-

pilého seniora, který leží na  zemi a  s  osádkou 

nekomunikuje – výjezd na místo, na místě zjiš-

těna totožnost osoby a kde bydlí, po konzultaci 

s  lékařem na  místě předán do  domácí péče 

manželce, vyřešeno napomenutím, 

• dne 12. 2. oznámena havárie vozidla zn. 

Peugeot v k.o. Roztoky, kdy vozidlo na zasněže-

né vozovce vyjelo mimo vozovku a převrátilo 

se na bok – výjezd na místo, na místo též rych-

lá lékařská pomoc, která řidičku převezla 

k  ošetření do  FN Motol, na  místo též hasiči, 

kteří provedli protipožární opatření,

• dne 15. 2. v  nočních hodinách oznámeno 

rušení nočního klidu z  prostor restaurace 

Na Růžku – výjezd na místo, na místě zjištěno, 

že v sále restaurace se koná taneční zábava, ho-

vořeno s obsluhou, zjednána na místě náprava, 

hudba ztišena, věc Pk dle § 47 odst. 1 písm. b) 

z. č. 200/90 Sb. vyřešena napomenutím, 

• dne 16. 2. v brzkých ranních hodinách ozná-

meno cestou PČR, že v ulici Vltavská se nachá-

zí žena, která se údajně stala obětí únosu – vý-

jezd na  místo, na  místě žena, která byla 

zmatená, motala se a nevěděla, kde je, údajně jí 

někdo naložil v Praze do auta a pak si již nic 

nepamatuje, přivolána rychlá lékařská pomoc, 

která poškozenou převezla do zdravotnického 

zařízení, na  místo PČR, která si na  místě věc 

převzala k realizaci, 

• dne 16. 2. oznámen volně pobíhající pes 

v ulici U Zastávky – výjezd na místo, prove-

den odchyt psa – fena rasy německý ovčák, 

pes umístěn do kotce MP, zjištěn majitel psa, 

tomuto předán v pořádku, věc Pk dle § 46/2 

z. č. 200/90 Sb. s  odkazem na  znění OZV 

č. 8/2011 vyřešen v blokovém řízení,   

• dne 16. 2. ve večerních hodinách oznámeno 

napadení objektu domu v  ulici Palacha – vý-

jezd na místo, na místě zjištěno násilné vniknu-

tí do objektu, na místo PČR, která si věc pře-

vzala k  jejich realizaci, provedeno pátrání 

po okolí po podezřelé osobě (osobách) s nega-

tivním výsledkem, 

• dne 19. 2. ve večerních hodinách oznáme-

na krádež měděných okapových svodů 

z domu v ulici 17. listopadu – výjezd na mís-

to, zadokumentováno, kvalifikováno a šetře-

no jako podezření z přestupku proti majetku 

dle § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb.,

• dne 20. 2. oznámena krádež měděných oka-

pových svodů z  domu v  ulici Čakov – výjezd 

na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a še-

třeno jako podezření z přestupku proti majetku, 

provedeno šetření ve sběrných surovinách.

Aktuální zprávy z  činnosti MP naleznete 

na webových stránkách MP Roztoky:

www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci 

při šetření výše uvedených událostí, obraťte se 

prosím buď osobní návštěvou nebo telefo-

nicky na Obvodní oddělení Policie ČR Libčice 

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

na Městskou policii Roztoky (tel. 220 910 468, 

popřípadě e–mail: info@mproztoky.cz).

Děkujeme předem za spolupráci.

(redakčně kráceno)

Petr Vevera, ved. str. MP Roztoky

Redakční poznámka
V řadě informací o drobné trestné 

a přestupkové činnosti bychom neměli 

přehlédnout varování, že v měsíci únoru 

došlo k prudkému nárůstu počtu vloupání 

do rodinných domů v Roztokách. 

Žádáme proto občany, aby zabezpečení 

svých příbytků věnovali zvýšenou pozornost 

a nebyli nevšímaví ani k neobvyklým 

situacím, které se týkají majetku 

spoluobčanů.

Redakční rada Odrazu
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Vítání dětí 
v Roztokách

Vážení rodiče,

dne 30. května 2013
se pod záštitou starosty města Roztok 

uskuteční v nově zrekonstruované zasedací místnosti 

Městského úřadu Roztoky slavnostní akt vítání dětí, 

které se narodily v období od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012.

Maminko a tatínku, pokud máte zájem, aby Vaše děťátko 

bylo v tento den přivítáno mezi občany města Roztoky, 

sdělte prosím jméno a příjmení dítěte, datum jeho narození 

a Vaši adresu na Městský úřad Roztoky, 

a to buď e-mailem na adresu posingerova@roztoky.cz 

nebo osobně u paní Pösingerové či telefonicky 

na číslech 220 400 260, 220 400 226. 

Podmínkou slavnostního přivítání je trvalý pobyt dítěte 

v našem městě.

Odbor vnitřních věcí



Když jdete mezi osmou a devátou ranní Masa-

rykovou ulicí (tzv. roztockým Václavákem), 

nemůžete minout obrýlenou usměvavou ženu 

v letech, kterým se – nikoliv náhodou – říká 

nejlepší. Nemůžete ji minout, protože v zimě 

v létě chodí zásadně v černém odění. Znám jí 

sice „pouhých“ dvacet let, ale v jiném ,,kostý-

mu“ jsem jí nikdy neviděl. Dáma v  černém. 

Dojde na  zastávku autobusu, nasedne, a  po-

kud zrovna nikam neletí (Brusel, Londýn, 

Washington, Oxford, Madrid aj.) dojede 

do Ženských domovů, nového sídla Českého 

svazu žen.

Curriculum vitae:

Jana se narodila a celý život žije v Roztokách, 

a po ZŠ tamtéž, absolvovala UŠ knihkupec-

kou, poté dálkově Střední knihovnickou ško-

lu a později i Filozofickou fakultu UK. 

(Výčet jejích aktivit je doslova brutální a nezbývá 

mi než jej silně zjednodušit, neboť by zabraly celé 

dvě strany vymezené pro tento článek a  vlastní 

rozhovor bych musel nechat na příště…)

• Od  r. 1977 do  r. 1983 pracovala v  Knize 

na Strossmayerově náměstí a pak mezi lety 1983–

1990 na  noční třídírně pošty 025. Vzhledem 

ke  svým podvratným aktivitám, které začaly 

v roce 1977 Jazzovou sekcí, ani jinam už nemohla.

• Koncem 80. let spoluzakládala Československý 

helsinský výbor a v roce 1990 s Libuší Šilhánovou 

a profesorem Jiřím Hájkem (zůstali z původního 

složení jen oni, protože všichni ostatní šli do poli-

tiky) se rozhodli Československý helsinský výbor 

zaregistrovat a Jana v něm figurovala jako výkon-

ná tajemnice. V té době se dostala i na vysokou 

školu, a tak se v prosinci téhož roku upsala Klášte-

ru premonstrátů na Strahově v domnění, že bude 

mít na studia čas. To byla opravdová škola života. 

Administrativní a organizační práce (vedení per-

sonální agendy kláštera, pořádání výstav, vydává-

ní publikací, PR), fundraising (rekonstrukce kláš-

tera), fotodokumentace restaurátorských prací 

a  rekonstrukcí v  klášteře mezi lety 1991–1996, 

komunikace s médii, zahraničními partnery kláš-

tera, překlady a tlumočení! K tomu jí zůstal i Hel-

sinský výbor, kde zaskakovala jako dobrovolnice, 

až do roku 1994, kde získala první evropský grant 

na vybudování lidskoprávní knihovny. 

• Do roku 1996 tak zároveň pracovala jako ve-

doucí Dokumentačního a informačního středis-

ka a fundraisingu tehdy už Českého helsinského 

výboru.

• Od ledna 1997 do ledna 2007 byla výkonnou 

ředitelkou Českého helsinského výboru. Což 

představovalo řízení organizace, strategické plá-

nování, finanční plánování, institucionální roz-

voj; navazování a rozvíjení strategické spoluprá-

ce na národní i mezinárodní úrovni.

Specializovala se na  sociální práva, zaměstna-

nost, rovné příležitosti, antidiskriminační legis-

lativu a politiku EU, flexibilní zaměstnávání; ICT 

v humanitární práci, informatika a do toho rea-

lizovala rozsáhlé projekty financované přímo 

z  Bruselu, a  to s  Refugee Studies Centre při 

Univerzitě v Oxfordu a King‘s College v Londý-

ně (výsledek je stále vidět na adrese http://www.

forcedmigration.org ). V té době se také podílela 

na velkých partnerských projektech v rámci tzv. 

iniciativy Equal. Tam se upevnila partnerská 

spolupráce s Českým svazem žen.

• V  lednu 2008 se stala předsedkyní Českého 

svazu žen.

(Absolvovala nesčetné zahraniční stáže (hlavně 

mezi lety 1990–2004) např. v Madridu, Montrea-

lu, Oxfordu, Washingtonu, New Yorku, Štrasbur-

ku, Londýně, Bruselu atd.)

(Nezanedbatelná je i její četná činnost publikační 

doma i v zahraničí. Ať už v oblasti lidských práv, 

financování z EU, pracovního práva, flexibilních 

pracovních režimů atd.)

(Ty z vás, které zajímá kompletní výčet jejích akti-

vit, nechťˇsi kliknou na její webovou stránku, ne-

boť je nejvyšší čas začít rozhovor.)

Vzpomínám na Tvou práci pro Jazzovou sek-

ci, a i když to je tak trochu mimo oficiální ži-

votopis, je to významná kapitola naší kulturní 

historie. 

A  mého života – provází mě to dodnes a  je to 

na samostatný rozhovor. Nejdříve jsem byla člen-

kou Jazzové sekce (od  1974) a  pak v  důsledku 

aktivního a  intenzivního zapojení od roku 1977 

nakonec i tzv. disidentkou. Tenkrát byly samozřej-

mě i  další příležitosti, jak si nadělat problémy. 

Po  soudu s  Jazzovou sekcí v  roce 1986 jsem se 

ocitla v  jiných iniciativách a  v  některých přípa-

dech fungovala pak i jako mluvčí. V té době jsem 

jako jedna z  mála mluvila anglicky, takže jsem 

zahraničním novinářům tlumočila, ocitla se 

na různých schůzkách, kde byla nutná komuni-

kace v angličtině a pak už to šlo jak lavina a na-

jednou jsem se ocitla ,,jinde“.

Ty jsi přepisovala a  překládala samizdaty, 

vzpomínáš na něco konkrétního?

To by byl nekonečný výčet. Nejrůznější materi-

ály pro JS samozřejmě, tam jsem ale nejen pře-

kládala nejrůznější tehdy nedostupnou litera-

turu, ale i „autorsky“ psala. K nejrozsáhlejším 

samizdatům, kde jsem i  doplňovala chybějící 

pasáže z překladu, byl Pán prstenů od Tolkie-

na.  Představovalo to fakticky několik let práce. 

Přepisovala jsem a hlavně redakčně upravovala 

např. knihu Mikoláše Chadimy, která vyšla tis-

kem někdy po roce 90. 

V letech 1983–1990 jsem dělala na noční na poš-

tovní přepravě dvanáctky obden a obden jsem se 

věnovala této činnosti... Takže výše uvedené bylo 

jako druhé neplacené zaměstnání na plný úva-

zek, s policajtama za zadkem.

Měla jsi velké problémy s tehdejším režimem? 

Výslechy, buzerace, obtěžování atd. Myslíš, že 

to pomohlo formovat tvou osobnost?

Nepochybně. Hlavně mě strašně štvali… od velmi 

nízkého věku. Nezapomeň, že mi bylo 10 let, když 

nám pod okny jezdily tanky spřátelených vojsk 

(byla jsem tehdy u babičky v Hořicích a tam z jed-

né strany ulice jeli Poláci a z druhé Rusové – na Ji-

čín) – ono to člověka dost ovlivní.

Policejní buzerace nastoupila rokem 1980, vrcho-

lu dosáhla koncem 80. let, to už bylo fakt únavné, 

hlavně když mě tahali po noční na výslechy – ně-

kdy jsem je měla pod oknem i každý týden, ale je 

to nic proti lidem, kteří natvrdo skončili v krimi-

nále. Já měla jen ochutnávku v roce 88, kdy jsem 

s  ostatními skončila na  Ruzyni na  5 dnů pod 

hrozbou vazby. Jenže nás sebrali moc najednou, 

byl kolem toho venku řev, tak nás po 5 dnech zase 

pustili (70. výročí republiky v  říjnu). Taky jsem 

přišla o pas a nemohla studovat – jenže po roce 90 

jsem všechno dohnala, tak to tak neprožívám.

10

ROZHOVOR MĚSÍCE
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Lady in Black (rozhovor s Janou Chržovou)

Foto: L. Tichá

J. Chržová s K. Schwarzenbergem 

v květnu 1990 v Moskvě
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Vystudovala jsi vysokou školu, to bylo až 

po revoluci? 

Jo jo – přihlásila jsem se hned na jaře 90 a do-

stala jsem se na jednooborovou anglistiku. Pak 

jsem si k tomu musela ještě přidat lingvistiku, 

měla jsem v  té době 1–2 zaměstnání a  doma 

celá léta invalidní matku jako jediná příbuzná, 

takže docela masakr, vlastně se divím, že jsem 

tu školu vůbec dodělala.

Jak se díváš na dnešní komunisty? A máš zku-

šenosti s lidmi, kteří byli předtím na nějakých 

postech a ještě dnes z toho pořád profitují?

Co ti na to mám říct. Když jsem v roce 1990 byla 

s K. Schwarzenbergem na první obrovské konfe-

renci Mezinárodní helsinské federace v  Moskvě, 

bylo to před kodaňskou schůzkou KBSE, tak se mě 

tam jedna dáma ze Švýcarska zeptala, na  jak 

dlouho u  nás vidím změny k  demokracii. Bez 

přemýšlení jsem tehdy řekla – 4 generace. Za krat-

ší dobu se společnost neobmění. Což způsobilo 

mezi zápaďáky rozruch, spokojeně se uchechtávali 

jen kolegové z Polska. Tehdy jsem řekla – dobře, 

když se vám čtyři generace (tedy přirozená obmě-

na) zdají dlouho, tak 20 let, ale pod 20 let nejdu… 

Nejsem spokojená, ale nic jiného jsem nečekala, 

takže aspoň necítím úplné zklamání. Mohlo to 

všechno dopadnout i mnohem hůř. V té době člo-

věk nemohl ještě například přesně odhadnout, jak 

se bude měnit Evropa a  co udělá přibližování 

k EU a následně naše členství. Osobně jsem pře-

svědčená, že nám pomohlo.V mnoha věcech jsem 

prostě přízemní a  netrpím idealismem. U  české 

společnosti už vůbec ne.

To Tvoje časté putování po koncertech a festi-

valech vypadá jako protipól resp. kompenzace 

vlastního pracovního zatížení. Jak ses vůbec 

dostala k muzice?

No asi jako každý, akorát že u mě to byly od za-

čátku ty tvrdší a experimentálnější formy (samo-

zřejmě „tvrdší“ v  kontextu tehdejší doby). Kdy-

bych to měla zařadit do nějakých časových rámců: 

členkou Jazzové sekce jsem se jako fanda stala 

v roce 1974, a to díky Jazz bulletinu a jejich Jazzo-

vým dnům. Od r. 1977 už jsem byla v užším já-

dru, ve vedení, a dělala jsem prakticky všechno, 

včetně například encyklopedie Rock 2000 (dávala 

jsem dohromady všechny díly ze šmíráků autora 

Zuba alias Josefa Vlčka a dodělávala řadu hesel, 

zejména těch z  tvrdší muziky, protože to kolegu 

tehdy nebavilo), taky jsem překládala, pomáhala 

s koncerty, dokud nám to „neutnuli“.

V 90. letech jsem byla zahlcená prací, studiem 

(VŠ) a  veskrze praktickými starostmi, ale tak 

v  polovině 90. let jsem zase začala chodit 

na koncerty, a protože mě to, co jsem poslou-

chala dřív – až na výjimky – už nezajímalo, tak 

jsem se rozhlížela po novějších kapelách. Řadu 

let jsem si díky práci a studiu nemohla dovolit 

ani dovolenou, takže koncerty a  festivaly byly 

pro mě něco jako kondenzované volno a způ-

sob, jak se rychle postavit na nohy.

Jak jsi se dostala k  fotografování, často Tě 

 vídám s báglem a ověšenou fotoaparáty?

Focení je vlastně jen celoživotní koníček, i když 

táta profesionální fotograf byl, fotil svatby, po-

hřby, školní třídy na  jedné straně, plísně, na-

množené (plísňové) kultury na straně druhé – 

specializovat se totiž na mikrofotografii a  fotil 

pro roztockou Penicilinku. Takže jsem se zkraje 

učila u něj – ovšem na klasiku a ve fotokomoře 

u zvětšováku. Digi fotka už je úplně jiná disci-

plína a to už šlo mimo něj. 

Co do  focení mám dva hlavní okruhy – hory 

a skály, zříceniny, středověká architektura a doku-

menty – koncerty. To, co fotím, odráží to, kde 

zrovna jsem – jestli někde v terénu nebo na kon-

certě. Focení je pro mě na  prvním místě doku-

mentaristika.

Co Tvůj archiv? Kde všude se s Tvými fotka-

mi potkáme?

Archiv je už teď obrovský – a  to jak negativů 

(hlavně z cest), tak digitální (tam už převažují 

koncerty). Digitální fotky z  koncertů jdou 

na můj web – www.janachrzova.info a bývají 

hodně rozesety po netu na webech kapel, pořá-

dajících agentur a  tak. Jakmile jsou fotky jed-

nou na  netu, tak už žijí vlastním životem 

a kolikrát se jen divím, kde všude je najdu. Sa-

mozřejmě i  v  časopisech, ale to nehlídám. 

Ve dvou případech se ocitly i na bookletech CD 

českých extrémních kapel a další takové přípa-

dy jsou na spadnutí, teď i v Anglii.

Už několik let fotím a  hlavně píšu pro hudební 

měsíčník Spark, něco bylo v Rock a Pop, občas fo-

tím kapely pro známé, a kam pak fotky jdou, už 

nehlídám (od  Hospodářských novin po  promo 

materiály, dokonce snad i  v  letištním časopise 

Gdaňského letiště...). Z čehož zároveň ale vyplývá, 

že nejsem profík, který by se tím živil, protože bych 

naopak měla velmi dobrý přehled + bych za  ty 

fotky byla placená, což nejsem. 

A  propos, z  doby dřevních fotek mám dokonce 

fotky (plus autorskou jednu kapitolu) v oficiální 

publikaci, která vyšla ke 40. výročí Rolling Stones 

ve Státech („Love You Live, Rolling Stones: Fanfa-

re from the Common Fan“) – bylo to o to milejší, 

že jsem tam mezi všemi autory jako jediný (tehdy 

zcela) amatérský fotograf a  fanoušek, a navíc to 

všechno byly fotky pořízené z běžného místa pro 

návštěvníky, tedy bez akreditace a na běžný foťák 

na kinofilm. Z toho jsem měla upřímnou radost.

Jak ses dostala k Českému svazu žen? Navíc ses 

stala jeho předsedkyní, což je pro mnohé pře-

kvapení, neboť mnoho lidí se domnívá, že 

Svaz žen už neexistuje?

Všechno začalo v roce 1997, kdy jsme s Českým 

helsinským výborem dělali seminář zaměřený 

na sexistické reklamy a po něm mi volala tajem-

nice Českého svazu žen, jestli bychom mohli 

spolupracovat. Málem jsem u telefonu upadla - 

vůbec jsem tehdy netušila, že ještě existují. Náš 

tehdejší předseda, Martin Palouš, z   toho byl 

taky u vytržení a já nadšeně souhlasila se slovy: 

„Jasně – bude sranda“. Byla! Začala jsem pro ně 

a jejich členky dělat nějaká školení a přednášky, 

které postupně bujely. Pak do toho přišla spolu-

práce na projektech, a to i projektech velmi roz-

sáhlých v rámci iniciativy Equal. Koordinovala 

jsem pro tyhle projekty hlavně mezinárodní 

spolupráci. Ta spolupráce byla už rozsáhlá a za-

hrnovala i  školení v  jejich poradenském centru 

pro nezaměstnané, které svaz provozoval v Pra-

ze. No a  pak přišla změna ve  vedení Českého 

svazu žen, původní předsedkyně už nekandido-

vala a já do toho spadla. 

V  čem vlastně spočívá v  této době význam 

svazu? Co může dobrého pro ženy udělat?

Ten význam se hodně posunul. Organizace má 

pořád na  současné poměry velkou členskou 

základnu – pohybuje se někde kolem 18 000 čle-

nek a je hlavně na venkově, takže její největší 

význam je ve spolkové činnosti. Od volnočaso-

vých a kulturních aktivit pro děti a místní obča-

ny, až po  zachovávání a  pěstování kulturních 

tradic, stavbu cyklostezek nebo opravu drob-

ných kulturních památek. Mezi členkami na-

jdeš starostky, místostarostky i radní.

Snažíme se ovlivňovat hlavně „politiky“ zasa-

hující do sociálních práv a tak zvaných rovných 

příležitostí v  radě vlády, fungujeme i  v  rámci 

sítí neziskových organizací, konkrétně jsme 

členskou organizací České ženské lobby – vlast-

ně jsme ji jako Český svaz žen a Český helsinský 

výbor kdysi pomáhaly zakládat. Tahle lobby je 

součástí Evropské ženské lobby, která funguje 

jako celek směrem na Brusel. Pro detaily prosím 

mrknout na naše webovky www.csz.cz, o které 

se mimochodem starám, protože je to taky můj 

koníček…

Když jdete v podvečer Masarykovou ulicí, po-

tkáte nenápadnou ženu, které si mnohdy ani 

nevšimnete... Vystoupí z  autobusu, dojde 

domů a usedne k počítači k tzv. ,,druhé smě-

ně“ – v  jejím případě zadarmo. Má obdivu-

hodný akční rádius a neuvěřitelné kontakty se 

zahraničními organizacemi všeho druhu. Pat-

ří k těm pár lidem, jejichž zkušenost a vědo-

mosti přesahují hranice tohoto města.

Někdy mě mimoděk bleskne hlavou, proč ni-

koho na radnici nenapadne těchto lidí využít 

alespoň k  částečné spolupráci ve  prospěch 

města. Ale raději tu myšlenku ihned zapome-

nu, protože jsem si jist, že platí neúprosné: 

Nikdo není doma prorokem… 

 Ladislav Kantor



K zápisu do prvních tříd ZŠ se letos dostavilo 

142 dětí. Zřejmě ne všechny skutečně 1. září 

zasednou do lavic naší školy (odklad docház-

ky, odchod do  Prahy), ale i  tak nás zřejmě 

nemine otevření pěti prvních tříd (dvě v Žalo-

vě, tři v  Roztokách). Vzhledem k  tomu, že 

na konci letošního roku opustí školu jen dvě 

devítky, nárůst o tři třídy je enormní. Učit se 

bude i ve školní družině a dvě nové třídy po-

stavené v loňském roce nás uchrání od kolap-

su, ale jen pro jediný školní rok. A jak se zdá, 

jde o trvalý trend, protože faktor opět klesající 

natality není v  Roztokách určující. Tím roz-

hodujícím fenoménem je migrace čili příliv 

nových obyvatel. A  to přesto, že na  nových 

rozvojových plochách platí již od konce roku 

2006 stavební uzávěra. Nově příchozími jsou 

převážně mladé rodiny s dětmi ve věku před-

školní a školní docházky. 

Letos musíme konečně udělat rozhodný krok 

k zásadnímu řešení – musíme začít s výstavbou 

nového křídla školy. Finančních prostředků 

máme zatím polovinu potřebného množství. 

Pokud se nám nepodaří získat finanční dotaci 

státu či kraje, tak nás komerční úvěr nemine. 

Ten však také není levný, jak by se mohlo zdát 

z reklamních spotů. Dlužník platí nejen úroky, 

ale i úroky z úroků a další příslušenství. S vědo-

mím této situace jsme též vyhlásili veřejnou 

sbírku na dostavbu školy. Ne, že bychom byli 

tak naivní a domnívali se, že tak získáme mili-

ony. Jde spíše o symbolický test sousedské po-

spolitosti v  naší obci. Výsledek je po  téměř 

ročním úsilí poměrně chabý. K 13. únoru 2013 

se podařilo sebrat 68 100 Kč. 

Do hlav spoluobčanů nevidím, ale důvodů se 

najde jistě celá řada. V našem poměrně boha-

tém městečku nebude tím hlavním tíživá 

ekonomická situace. Někteří liberálové mají 

sbírku za nesmysl a pošetilost, neboť to neko-

reluje s ekonomickými teoriemi všemohoucí-

ho volného trhu. Český člověk je také tradičně 

na korunu opatrný. Přesto třeba sbírka na no-

vou roztockou školu v letech 1930–32 vynesla 

41 000 předválečné měny. Zhruba stejnou 

částkou přispěl i zemský úřad. Chceme-li tyto 

částky dosadit do dnešních relací, velmi hru-

bým odhadem lze tuto sumu vynásobit dvace-

ti. Do  této úrovně tedy máme v  současnosti 

ještě daleko. Ale doufejme, že příspěvky 

do sbírky opět chytí druhý dech...

Problémy s nedostatečnou kapacitou roztocké 

školy se vinou jako červená nit již od 18. století. 

Stará škola v Roztokách – čp. 2, dnešní Městský 

úřad, byla postavena v roce 1855. Naši předko-

vé však byli velmi šetřiví, takže už novostavba 

kapacitně nedostačovala. V roce 1897 byla vy-

svěcena přístavba školy, ale také řešila jen kri-

zové minimum (šlo jen o 2 nové třídy). Součas-

ně počet obyvatel Roztok a  přiškolené obce 

Žalova postupně narůstal. Po vzniku republiky, 

kdy nastal stavební boom v  horních Rozto-

kách, se stalo téma obecní školy naprosto zá-

sadním. Od poloviny 20. let zastupitelstvo řeši-

lo, jak její kapacitu navýšit. Původně se počítalo 

s  další přístavbou staré školy, ale nakonec – 

po 5 letech dohadů bylo rozhodnuto o stavbě 

nové moderní školy tak říkajíc na "zelené lou-

ce" (na dnešním Školním náměstí). Škola byla 

na  rozlehlém pozemku navržena velkoryse, 

jako hlavní budova s dvěma symetrickými kří-

dly a samostatnou tělocvičnou. Velkorysý pro-

jekt je věc jedna, realizace pak věc druhá. V září 

1932 byla otevřena jen hlavní budova obecné 

a posléze i měšťanské školy. Kapacita opět ne-

stačila. V roce 1939 bylo přistoupeno k přístav-

bě pravého křídla. Bylo dokončeno v  únoru 

1940, ale již na podzim téhož roku obsadil bu-

dovu Wehrmacht, a tak se přechodnými vzdě-

lávacími prostorami staly na 5 let taneční sály 

roztockých a žalovských hostinců. Po válce se 

opět škola začala využívat v  souladu se svým 

určením, ale poválečná populační exploze vy-

volala opět krizovou situaci. Ve třídách se v pa-

desátých letech běžně učilo po 40 dětech a ještě 

k tomu na směny, tzn. polovina dětí dopoledne, 

druhá odpoledne. To je stav z dnešního hledis-

ka nepředstavitelný, ale tehdy to byla běžná re-

alita. Přesto se ani za těchto okolností nenašly 

peníze na dostavbu levého křídla školy, které by 

situaci pomohlo vyřešit. Mezitím došlo k prud-

kému poklesu natality v šedesátých letech, tak-

že tlak na dostavbu zeslábl. Tehdy se podařilo 

alespoň postavit (zrekonstruovat) bývalý hosti-

nec v Žalově na vedlejší budovu ZDŠ. Počát-

kem 60. let apelovala radnice, resp. Městský 

národní výbor na rodiče dětí, aby pomohli situ-

aci řešit. Na letáku se píše:

Maminko, tatínku i vy všichni ostatní,

ani nám, ani vám se nelíbí, že chodíme na vy-

učování na  směny, že přicházíme domů často 

za tmy, unavené; ani to učení nám nejde tak, jak 

by mělo. (...) Všem nám se tato situace nelíbí 

a hledáme řešení. (...) Je nějaké?

V Roztokách-Žalově nám stavíte svépomocí, Va-

šima rukama novou školu. Nová škola bude mít 

pět nových tříd, bude pěkně vybavená. A my by-

chom se vní rády již od roku 1963 učily. Pomozte 

dokončit zdivo, zakrýt střechu panely, aby jste 

mohli přes zimu instalovat ústřední topení, elek-

třinu, vodu; pomozte přes zimu natřít a  zasklít 

okna, dveře, aby bylo možno na  jaře začít omí-

tat. (...) Přijďte, a strýček s. Malý, nebo stavbyve-

doucí s. Šindelář Vám dají práci, takovou, aby jste 

ji uměli. (...) Atd. (zkráceno)  

Svépomocí se v  osmdesátých letech stavěla 

i  nová školní jídelna a  družina. Stavba sice 

probíhala občas chaoticky, ale nakonec se 

dílo (relativně) zdařilo. Dnes je nepředstavi-

telné, že by nová škola vznikla na  základě 

dobrovolnické práce, což nepřímo ukazuje 

i  stav veřejné sbírky. Dobrovolná práce pro 

obec je u nás stále devalvována vzpomínka-

mi na brigády a socialistické závazky. Ve Spo-

jených státech je však dobrovolnická práce 

věcí společenské prestiže. 

Až s příchodem nového století a s plány inves-

torů na rozsáhlou bytovou výstavbu v Rozto-

kách ožily plány na novou školu. V roce 2004 

byla zpracována demografická studie, která 

signalizovala očekávaný nárůst dětí v období 

školní a předškolní docházky. Současně však 

roztocká škola ještě zela prázdnotou, neboť 

shodou různých vlivů nastal v  devadesátých 

letech i  velký odliv roztockých dětí do praž-

ských škol. Řešily se proto akutnější problémy. 

Např. rekonstrukce městské čistírny odpad-

ních vod, která nakonec vyšla na 115 mil. Kč 

(úvěr jsme spláceli do roku 2010). Záhy však 

bylo jasné, že dostavbu školy již nelze odklá-

dat. Byla vypsána veřejná soutěž na  studii 

a vítězi bylo (bez další soutěže) zadáno zpra-

cování projektu nové školy. Prvotní odhad 

investičních nákladů byl kolem 120 mil. Kč, 

ale s přibývajícím časem stále stoupal, až ko-

nečná suma atakovala 300 mil. Kč bez DPH. 

Tehdy se zastupitelstvo rozhodlo již hotový 

projekt zastavit a  začít znova připravovat 

úspornou variantu za cca 100 mil. Kč. Dnes je 

projekt připraven k realizaci, budeme soutěžit 

dodavatele stavby a  věříme, že na  konci léta 

začneme s vlastní stavbou.

Stanislav Boloňský, místostarosta 
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TÉMA MĚSÍCE

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Veřejná sbírka na školu. 
Test pospolitosti, či pošetilost? 

Leták na podporu stavby školy v Žalově 

z roku 1962
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Z HISTORIE OBCE

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

V  minulém čísle Odrazu jsem se nepříliš 

úspěšně pokusil zmapovat tu část života dru-

hé ženy spisovatele Jaroslava Haška, která se 

váže k Roztokám. 

Požádal jsem o spolupráci čtenáře – a vypla-

tilo se to. Díky nim a  také díky archiváři 

Magistrátu města Ústí nad Labem už dnes 

mohu daleko přesněji popsat základní fakta 

vztahující se k Roztokám, ale i některé další 

zajímavé detaily, které naznačují, že životní 

příběh paní "Šury" nebyla žádná idylka, ale 

příběh téměř detektivní. 

Přesto některá bílá místa asi už zůstanou 

nezaplněna a některé události nevysvětleny.

Jako vedlejší nit příběhu vysvítá i  lehký 

právní chaos v  české kotlině, bezpochyby 

způsobený dvěma válkami i  nestabilitou 

společenských poměrů během 20. století 

obecně. 

Klíčové pro rozuzlení tohoto příběhu bylo 

zjištění, že paní Alexandra Grigorievna 

Lvová (Hašková) se po smrti svého "manže-

la" Jaroslava Haška znovu v roce 1927 pro-

vdala, a to za ruského emigranta MUDr. Ar-

séne Vierneho. To byl také důvod, proč jsem 

nemohl najít paní Šuru, jak se jí říkalo, 

v evidenci pod příjmením Lvová ani Haško-

vá. Díky druhému manželství přijala (v po-

češtěné verzi) příjmení Věrná. 

Oproti dosavadním poznatkům bydlela 

paní Šura v  Roztokách už v  meziválečném 

období, a  to v  novostavbě domu čp. 427 

(pana Fr. Illicha) na Tyršově náměstí. Plány 

domu jsou z února 1928, stavba byla reali-

zována v  letech 1928–9. Kolaudace sice 

proběhla až roku 1930, ale to zřejmě nebrá-

nilo tomu, aby se sem novomanželé Věr-

ných již předtím nastěhovali. Současně za-

koupili již v  dubnu roku 1928 parcelu 

v  Tichém údolí, kdy zde došlo k  parcelaci 

pozemků a  vymezení uliční čáry. Podle 

údajů policejní přihlášky se v  Roztokách 

narodil v  létě roku 1929 jejich syn Arséne, 

později též lékař. Pokud je jako místo naro-

zení uvedeno Roztoky u Prahy, napovídá to 

na domácí porod, tím spíše, že MUDr. Vier-

ny byl praktický lékař. Syn Arséne po vystu-

dování medicíny dostal v roce 1953 "umís-

těnku" do Ústí nad Labem, kde žil až do své 

emigrace v  roce 1974. Jak uvádí ve  svém 

dopise z  dubna 1961, rodiče se rozvedli 

v roce 1942. Poté se zřejmě paní Šura odstě-

hovala do  Prahy, kde bydlela v  Holešovi-

cích, v Plynární ulici. 

Odtud se opět přistěhovala do Roztok zřejmě 

na přelomu let 1950–1951 (v září 1950 měla 

ještě prokazatelně trvalé bydliště v Praze). Zde 

nalézám zajímavou souvislost. V  roce 1951 

poté, co byl propuštěn z vyšetřovací vazby pro 

nelegální výkon lékařské praxe, odjel bývalý 

manžel paní Šury na dovolenou do Orlických 

hor, a  od  té doby se po  něm "zem slehla". 

V lednu 1952 je veden již jako nezvěstný. Jak 

vyplývá z  další korespondence, uprchl spolu 

s  dcerou za  hranice (zde je jediná zmínka 

o tom, že Věrných měli kromě syna i dceru). 

Alexandře Věrné bylo v době návratu do Roz-

tok 54 let. Nejprve se ubytovala u pana Vobo-

řila v hotelu Maxmiliánka v Tichém údolí, než 

našla podnájem v domě čp. 291 u pana Adolfa 

Wáchy, přednosty pojišťovny kvasného prů-

myslu. Tento dům je pěkná vilka z  poloviny 

dvacátých let minulého století. 

Přestože byli manželé Věrných rozvedeni, 

nadále se stýkali, a  jak později uvedl pan 

Wácha, MUDr. Věrný o svou bývalou ženu 

pečoval a staral se o náležitosti autorských 

práv po  Jaroslavu Haškovi. V  roce 1946 

postavil na  dříve zakoupeném pozemku 

v Tichém údolí "weekendový domek", a to 

bez předchozího stavebního povolení. To 

bylo vyřešeno až dodatečně a  domek do-

stal čp. 687. Později nastaly pro paní Šuru 

velké problémy s vlastnictvím tohoto dom-

ku, neboť ho MUDr.  Věrný postavil až 

po  rozvodu, ovšem na  společném pozem-

ku. Vzhledem k emigraci bývalého manže-

la a odchodu syna do Ústí nad Labem, zů-

stala posléze paní Šura v Roztokách sama. 

Do domku čp. 687 se ovšem oficiálně pře-

stěhovala až 11. ledna 1958, když ho před 

tím pronajímala. Její finanční situace byla 

asi složitá, a to přesto, že pobírala procenta 

z  literárních děl J. Haška. Ve všech zázna-

mech uvádí, že je v  domácnosti, nicméně 

je svědecky doloženo, že pracovala jako 

uklízečka v nedalekém hotelu Maxmilián-

ka. Tam se scházela i se svými přáteli a pa-

třila mezi stálé hosty restaurace. Přátelila 

se např. s  paní Tučkovou, zdravotní sest-

rou, původem rovněž z  Ruska, kterou si 

přivezl její manžel z  ruské anabáze. Paní 

Tučková se významně podílela na  ošetřo-

vání vězňů z  transportu smrti v  dubnu 

roku 1945.

Dům čp. 687 už dnes vypadá zcela jinak, 

neboť byl v letech 1970–1971 novými majite-

li zásadně přestavěn. 

Roztocká epizoda Alexandry Haškové-Věr-

né končí o Vánocích roku 1963, kdy se od-

stěhovala do Ústí nad Labem ke svému sy-

novi. Důvodem bylo hlavně její špatné 

zdraví. Zde také 9. prosince 1965, ve  věku 

necelých 70 let umírá a je pohřbena na stře-

kovském hřbitově. 

Stanislav Boloňský

Stopa Jaroslava Haška v Roztokách, podruhé...

Věnování A. Haškové-Věrné

na titulním listu knihy 

J. Haška Osudy dobrého vojáka Švejka 

(soukromý majetek)
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POLEMIKY, KOMENTÁŘE

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

„Na únorové radě města byl 

schválen plán rekonstrukce 

komunikací. Je to výchozí 

dokument, který zmapoval, 

v jakém stavu silnice a chod-

níky v  Roztokách jsou, kde 

již je vyhotovena projektová dokumentace 

a  kde není. Výsledkem je pořadí ulic, podle 

kterého by měly být opravovány, a  to nejen 

v tomto volebním období.“

A tohoto plánu se budeme držet zuby nehty 

bez ohledu na politickou příslušnost, a kdo 

kde bydlí. Dokonce jsme jej vytesali do ka-

mene zdi Městského úřadu, bohužel jej však 

zedníci zahodili omítkou, ale i tak je ucho-

ván pro příští generace. Doufáme, že tohoto 

plánu se budou držet i politické reprezenta-

ce zvolené v příštích obdobích, protože ten-

to plán byl zpracován zcela nestranně a ob-

jektivně. 

Pokud si kladete otázku, jestli si z Vás nedě-

lám tak trochu legraci, zasloužíte si vysvětle-

ní: První tři věty tohoto článku nejsou slova 

moje, ale slova pana místostarosty Romana 

Jandíka z dubna 2012. Přečtěte si ty první tři 

věty ještě jednou prosím, případně nalistujte 

Odraz 4/2012, kde si je můžete přečíst v ori-

ginále. Proti takovémuto plánu asi nelze nic 

namítat, koneckonců je to vcelku správný 

a  logický krok vytvořit seznam ulic, které 

doposud nemají žádný zpevněný povrch 

(asfalt nebo dlažbu), přiřadit jim prioritu 

(dopravní tepna je asi důležitější než slepá 

ulice) a zohlednit skutečnost, že minulé ve-

dení města již nechalo vypracovat projekty 

na rekonstrukce některých ulic (šetrný hos-

podář vždy využije, co již bylo uděláno, aby 

peníze nebyly vyhozeny oknem). Tedy jediná 

potíž se slovy pana místostarosty Jandíka je 

ta, že nebyla platná ani jeden rok. Plán re-

konstrukce komunikací v Roztokách pro rok 

2013 a 2014 se totiž od tohoto plánu odlišuje 

(vycházím z  informace, kterou mi zaslal 

Městský úřad). Tedy, co mělo platit roky 

a přetrvat volební období, platilo pouze prv-

ní rok, a to ještě necelý. 

Porovnáme-li plán oprav schválený radou 

města v  únoru 2012 s  letošním plánem 

oprav, zjistíme, že následující ulice ještě loni 

opravu potřebovaly a  byly vyhodnoceny 

jako prioritní, avšak letos toto již neplatí: 

ulice Čakov (recyklát) – loni priorita č. 2, 

letos není v  plánu vůbec, ulice Sedláčkova 

a  Krásného – loni priorita č.  3, projekt 

k  dispozici, letos odročeno na  rok 2014 

(nezapomeňme, že příští rok lze plán opět 

změnit), ulice Haškova se spojkou s  Ol-

brachtovou – loni rovněž priorita č. 3, pro-

jekt k dispozici, letos však není v plánu ani 

na rok 2013 (!), ani na rok 2014 (!). Letos se 

však naopak do plánu rekonstrukcí dostala 

ulice Spěšného (mezi Haškovou a  Bráfo-

vou), chodník v Olbrachtově ulici (Usnese-

ní Rady města 36-2/13) a  trochu kuriózně 

spojka mezi Haškovou a Olbrachtovou. Ne-

mohu se ubránit dojmu, že korupční poten-

ciál takovýchto změn je vysoký. Chodník 

obyvatelům Olbrachtovy ulice rozhodně 

přeji, jenom bych rád věděl, co je třeba udě-

lat, aby se městská rada zabývala i  jinými 

chodníky v  podobném stavu a  rozhodla 

o  jejich opravě/rekonstrukci. Tato otázka 

není řečnická. Opravdu by mne zajímalo, 

proč se živičný povrch dělá zrovna v  ulici 

Olbrachtově, ne např. v  Palackého ulici. 

Odpovědi na následující otázky by, myslím, 

zajímaly mnoho roztockých obyvatel: Proč 

na  městském úřadě leží hotové projekty 

na rekonstrukci komunikací, a místo jejich 

realizace se vypisují výběrová řízení na pro-

jekty jiných ulic? Mohl by prosím někdo 

z radních tohoto města vysvětlit, jak se bě-

hem roku 2012 zásadně zlepšil stav komu-

nikací, které ještě loni měly přiřazenu prio-

ritu k  rekonstrukci, a  letos ji již nemají? 

Proč ze seznamu zcela vypadla Haškova 

ulice, která je nezpevněný tankodrom do-

pravně obsluhující nemalou část Roztok, 

projekt na její rekonstrukci je již léta hotov, 

ale ten nehybně leží ve skříni odboru správy 

a rozvoje města? A proč je schválena rekon-

strukce spojky mezi Haškovou a Olbrachto-

vou, kde sice nikdo nebydlí, ale zato již as-

faltový povrch má??? Vřele doporučuji 

udělat si procházku a prohlédnout si povrch 

této krátké spojky. Radím zvolit cestu přes 

ulici Olbrachtovu, protože v  Haškově za-

padnete do  blátivých louží. Se zvláštním 

důrazem doporučuji tuto procházku úřed-

níkům odboru správy a rozvoje města Měst-

ského úřadu, Radě města a všem daňovým 

poplatníkům, aby viděli, jak se bude mrhat 

jejich penězi, zatímco sousední Haškova 

zůstane blátivý tankodrom. 

Žádám městskou radu a městský úřad, aby 

bezodkladně započali s  rekonstrukcí ulic, 

které nemají zpevněný povrch a  kde je již 

k dispozici projektová dokumentace. Peníze 

dnes určené na nové projekty nechť se pou-

žijí ke skutečné realizaci rekonstrukcí, tedy 

k  reálnému zlepšení stavu našich komuni-

kací. 

Závěrem si pokládám řečnickou otázku: Je 

nový chodník v Olbrachtově ulici, zbytečná 

rekonstrukce spojky Haškovy s  Olbrachto-

vou a nově plánovaná rekonstrukce Spěšné-

ho v  úseku Haškova–Olbrachtova–Bráfova 

opravdu jen shodou okolností?

Michael Bernát

V  poslední době rozpoutal 

vášně návrh pana starosty 

(TOP 09) na zvyšování daní 

a  souběžné zrušení vybíra-

ných poplatků. Nebudu zde 

opakovat argumenty již uve-

dené, např. že návrh je past. Při nejbližší příle-

žitosti budou poplatky nejspíš obnoveny, na-

víc nápad skrývá jedno pěkné čertovo 

kopýtko: další zvyšování daně z  nemovitosti 

z  koeficientu 3 na  koeficient 4 už nebude 

na ošklivý trojnásobek, ale o pouhou třetinu. 

To ani nestojí za řeč…

Přiznejme si, že tohle město neví, co s peně-

zi. Máme výrazně vyšší rozpočet, než by-

chom potřebovali. Z  daně z  nemovitosti 

a  poplatků pochází jen cca 6 % rozpočto-

vých příjmů. Klidně by se mohly zrušit 

všechny diskutované místní poplatky (3,9 % 

rozpočtu) a nezvyšovat daně a stále by rad-

nice bez potíží vyšla. Kdyby rozumně hos-

podařila. Stávající vedení města je nepo-

chybně lepší než předchozí minimálně 

v tom, že jeho činnost nejspíš následně ne-

bude muset vyšetřovat kriminálka. Ovšem 

nenechme se mýlit. Rozpočet je plný „vaty“, 

počínaje kulturními granty alias „rozdává-

me prachy kámošům“, až po  autobusovou 

linku do Solník, která je výhodná spíše pro 

Únětičáky než Roztočáky, a mnoha, mnoha 

Plán (?) rekonstrukce komunikací

Daň nechat nízkou a poplatky zrušit. 
A lépe hospodařit



dalších. Když loni hrozil schodek měst-

ských financí (!), roztocká ODS šla do jed-

nání s  několika miliony úspor a  narazila 

na  tvrdý odpor koaličních partnerů. Pán 

Bůh zaplať, že rozpočet zůstal alespoň vy-

rovnaný. Zkrátka, na  různé lidové veselice 

máme, ale na školu, na tu se holt musí dělat 

sbírka…

Nemohu souhlasit ani s  argumentací „po-

platky ano, daně ne“. To, čemu se říká míst-

ní poplatky, jsou ve  skutečnosti normální 

daně. Postrádají totiž klíčové atributy po-

platku: dobrovolnost a  ekvivalenci (zapla-

tím a  něco dostanu). Poplatek za  odpad je 

na rozdíl od dřívějšího talonového systému, 

kdy se platilo opravdu za službu „odvezení 

popelnice“, daní z hlavy, která nemá s odpa-

dem vůbec žádnou spojitost. Je úplně jedno, 

kolik odpadu vyprodukujete a  jestli třídíte, 

nebo ne, je to za jedny peníze (systém moti-

vuje k netřídění). Poplatek ze psů je ve sku-

tečnosti ekonomicky druhem spotřební 

daně. O  spotřebních daních se v  každé 

učebnici veřejných financí dočteme, že, aby 

se vybralo co nejvíc, se mají uvalovat 

na věci, které se budou spotřebovávat vždy 

bez ohledu na  cenu (ekonomové hovoří 

o  „nízké cenové elasticitě poptávky“). Na-

štěstí u většiny takových produktů (alkohol, 

cigarety, benzín…) lze občanům nabulíko-

vat, že vláda zdaněním lidi vlastně odrazuje 

od  spotřeby škodlivin (což nedává smysl – 

kdyby to tak fungovalo, nic by nevybrala). 

Vlastnictví pejska sem patří rovněž, protože 

ten, kdo má rád psy, pořídí si je daň nedaň. 

Čímž pro zdaňovače vzniká skvělý prostor, 

kterak lidem tahat peníze z kapes. Nenech-

me se zblbnout, že psi přinášejí městu více-

náklady. Nepřinášejí. Městskou policii by-

chom museli platit tak jako tak stejně jako 

úklid chodníků. Exkrementální pytlíky 

představují zanedbatelné náklady a neexis-

tuje důvod, proč by je mělo město poskyto-

vat. Ať bude daň ze psů jakákoliv, chodníky 

nebudou za… dělané ani o  chlup více, či 

méně než bez daně. Ostatně není problém 

přihlásit němou tvář formálně někde, kde 

nabízejí přívětivější sazby. Hlavním fakto-

rem znečištění chodníků pejsky je míra 

lidské slušnosti. Psí daň má na čistotu stejný 

vliv jako daň z alkoholu na míru jeho kon-

zumace.

Daň z nemovitosti je nemravná, zdaňuje věc 

už několikrát zdaněnou a  trestá vlastnictví 

majetku. Je faktem, že se jí lze obtížně vy-

hnout. Ovšem jde o argument asi toho dru-

hu, že lépe oloupit vozíčkáře než někoho 

zdravého, protože se bude hůře bránit. 

Ve většině zemí světa má tato daň zcela okra-

jový význam, leckde neexistuje vůbec. Je 

pravdou, že v  některých státech USA, v  Ja-

ponsku či Koreji jde o poměrně podstatnou 

položku. Také je ale pravda, že v  těchto ze-

mích mají celkové daňové zatížení asi o 30 % 

nižší než u  nás. Mimochodem pan ministr 

Kalousek se nedávno nechal slyšet, že může-

me mít švédské veřejné služby za  švédské 

daně nebo rumunské veřejné služby za  ru-

munské daně. Bohužel zapomněl na Švýcar-

sko. Daně asi o 20 % nižší než u nás, do srov-

návání úrovně veřejných služeb bych se 

raději nepouštěl. Ale zase nemají Kalouska 

ministrem financí…

Summa summarum: město potřebuje méně 

peněz, nikoliv více. Stačí, když s nimi budou 

hospodařit "příčetní" lidé. Každá koruna, kte-

rou uchráníme před erárem, zůstane v našich 

kapsách. A obejdeme se bez referenda. Za rok 

a půl máme volby.

Tomáš Šalamon

Při projednávání vyhláš-

ky o místních poplatcích 

jsem se pokusil prosadit 

snížení sazby poplatku 

za  psy (ze 700 Kč pokles 

na 200 Kč), a v praxi tak 

dokázat koaličním kolegům přínosy li-

berálního přístupu ke  zdanění, který 

v Roztokách s ODS prosazujeme a který 

bohužel nikdo další příliš nekvituje. 

Na  radě jsem podporu pro návrh nena-

šel, ale zkusím to ještě jednou v zastupi-

telstvu.

Není totiž pravdou, že platí přímá úměra – 

čím vyšší poplatek, respektive daň, tím vyšší 

výběr daně (Lafferova křivka). Když výše 

zdanění přesáhne určitou toleranční mez, 

začnou lidé (a Češi obzvláště aktivně) logic-

ky vymýšlet způsob, jak se tomuto zdanění 

vyhnout. 

V  Roztokách prostě psa vůbec nepřihlásí, 

a riskují tak pokutu nebo ho přihlásí u tetič-

ky na vesnici, kde jsou poplatky veskrze niž-

ší. Proto má v  Praze i  v  Roztokách mnoho 

lidí pejsky pouze “na návštěvě”. I když to není 

zrovna morální, jsou psí návštěvníci napros-

to legální a městu pak zbudou jen povinnos-

ti v podobě výdajů na uklízení psích exkre-

mentů. 

Předesílám, že jsem v této věci zcela nezauja-

tým, neboť já ani moje rodina žádného psa 

v současné době nevlastníme a ani nemáme 

žádné psy na návštěvě. Osobně se mě začne 

dotýkat, až někdo vymyslí daň z rybiček, což 

je možná otázkou času.

Je to stejný princip, jako když kvůli ex-

trémnímu zdanění milionářů ve  Francii 

požádal Gérard Depardieu o  občanství 

v  Rusku. Můžeme uvést mnoho dalších 

příkladů – třeba vřelý přístup k  podniko-

vému právu a nízké zdanění zisků láká ex-

trémní množství českých firem k  formál-

nímu přesídlení do Nizozemí, na Kypr atd. 

V  ČR realizují výrobu, ale nezanedbatel-

nou část daní platí v  zahraničí. Naprosto 

chybný je ovšem přístup levicových politi-

ků, kteří vyhlašují těmto rájům válku 

ve  snaze donutit je ke  zvýšení firemních 

daní. To je cesta do pekla. Problém se ne-

vyřeší, protože firmy velmi jednoduše pře-

sídlí do jiné země, kam drápky evropských 

socialistů nedosáhnou. Větší blud je snad 

už jen myšlenka jednotné evropské daně, 

kterou se nám z Bruselu rovněž snaží vnu-

tit.

Každý může namítnout, že poplatek za psa 

je v  dnešním zdaněném světě tak okrajo-

vou záležistostí, že se tím nemá smysl za-

bývat, opak je pravdou. Ďábel se skrývá 

v detailu. Tento článek není ani tak o psech, 

ale o celkovému přístupu k nakládání s pe-

nězi. 

Offshore roztocký pes

Proto jsem navrhnul snížit poplatek za psa 

ze 700 Kč na 200 Kč, respektive za každého 

dalšího z  1  000 Kč na  300 Kč. I  tak lze 

předpokládat roční výnos cca 120 tis. Kč, 

který téměř dvojnásobně pokryje náklady 

města spojené s pytlíky na psí exkrementy. 

Jsem přesvědčen, že klesne i podíl notoric-

kých neplatičů, kterým se kvůli dvoum 

stovkám nevyplatí riskovat pokuty. A hlav-

ně je zde naděje, že výnos bude naopak 

ještě vyšší než dnes, protože se do Roztok 

přehlásí mnoho psů z  okolí. Prostě psi, 

kteří jsou v Praze na návštěvě, budou platit 

v Roztokách. Tak by mohl vypadat roztoc-

ký offshore psí ráj.

Roman Jandík,

místostarosta a předseda ODS Roztoky
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ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Bez dobrovolníků by to nešlo

Roztocký masopust je ojedinělá událost 

v našem městě. Nejedná se o komerční pro-

dukci profesionálních umělců, kde se platí 

vstupné. Náš Masopust je setkání, jehož pří-

prava a průběh stojí na práci dobrovolníků. 

I  letos se na  jeho přípravě podílelo více než 

100 dobrovolníků, kteří celkem odpracovali 

neuvěřitelných 1 800 hodin. 

Bez jejich času, ochoty, nápadů, rukou, no-

hou, pecí i kol by si návštěvníci nepochutna-

li na  výborných koblihách, nepokochali se 

krásnými a důmyslnými maskami, nepotěšili 

vystoupeními v  zámečku i  po  cestě. Prostě 

masopust by nebyl. Jejich práce si velmi váží-

me, není samozřejmá, je vzácná. 

Dále děkujeme za finanční a materiální pod-

poru řady firem i  jednotlivců. Většina oslo-

vených v Roztokách reagovala vstřícně a dle 

svých možností nás podpořila.

Masopust 2013 finančně 
podpořili:

Město Roztoky, Únětický pivovar, Prokos 

s.  r.  o., Bláha, s.  r.  o., AŽP Cyril Mikyška, 

RHG nemocnice Tiché údolí, Motorové pily 

ŠTĚPÁNEK, ZO OS ECHO VUAB Pharma 

a. s., pan Ing. David Franta, Veterinární ordi-

nace pana Šavrdy.

Materiál a dary do tomboly 
darovali:

RS maso CZ, s. r. o., Dermacol, Únětický pivo-

var, Lékárna Roztoky – Masarykova ulice, re-

staurant Tiché údolí, Magdala, Pekara, Café 

del Rio, Papírnictví Cyrani, Cyklo Adam, Lé-

kárna Tyršovo nám., Kosmetické studio Jafra 

Kralupy, Roztocká vinotéka, Parfumerie, 

hračky, Květinářství – paní Kubištová, Květiny 

a chovatelské potřeby Husovo náměstí, Moto-

rové pily ŠTĚPÁNEK, Textil U  Růží, Uhlí, 

písky – pan Kazimour, Pí Voda, Fyzioterapie 

Roztoky, Kadeřnický salon No. 1, Nikie's 

 Fashion, Chovatelství – Zverimex Tyršovo 

nám., Kadeřnictví – paní Uvarovová,  Prodejna 

obuvi – paní Bábová, Dary přírody, Tabák – 

Tyršovo nám., restaurace Na  Vrškách, K2M 

reklama, s. r. o., Strix Chomutov, a. s.

Masopust připravilo sdružení Roztoč ve spo-

lupráci se Středočeským muzeem v  Rozto-

kách, městem Roztoky, obcí Únětice, Kraví-

nem o. s. a  za  velké podpory pana Sládka 

z Technických služeb města Roztoky. 

Děkujeme. 

Jitka Čechová, sdružení Roztoč

Masopust po šestnácté
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Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu, 

proč bychom se hádali, když jsme se tu setkali 

poznovu. Ovšem s  přáteli z  Finska a  Francie 

poprvé. Takže prosím vás, v masopustní pátek 

při obchůzce jsme to zase zařídili. Zase bude 

na Roztocku dobrá úroda lnu, konopí a vůbec. 

Zase jsme obešli, vešli a došli k mnoha dobrým 

paňmámám a  pantátům a  poveselili je i  sebe 

i pojedli a popili jejich dobroty. Dodnes mám 

na jazyku skvělou trojkombinaci uzené, kobli-

ha a desetiletá ořechovice. A ve všech dvorech 

slyšeli písně cizácké - z  burgundského jihu 

(z města Joigny), z finského severu (obec Iisal-

mi) i ty naše. 

A  fakt jsem viděl tančit finského papouška 

s francouzskou opičkou a s roztockým med-

vědem. Opravdu (bylo to před tou ořecho-

vicí).  

Jo a taky nás celou dobu provázel štáb brněn-

ského folkloristického ČT pořadu. Panu reži-

sérovi přišlo z počátku úchylné, že z epicentra 

folkloru jedou točit někam ku Praze. Ale 

po chvíli se rozhodl přestěhovat celou redakci 

do Roztok. Inu ořechovice a medvěd a smrtka 

a  muzikanti a  papoušci a  opičky a  bubínky 

a koblihy a radost a… udělali svoje. 

Za  rok si budeme, dá-li Pán, užívat úrodu 

pospolitosti opět. A  do  té doby pospolitost 

sejme, sázejme, zalévejme; zkrátka o  ni pe-

čujme.  Díky, kiitos, merci. 

Martin Čech

Letošního masopustu se zúčastnilo 

22 umělců z Francie a Finska, 

našich partnerských zemí v rámci 

mezinárodního projektu 

Grundtvig Partnerství.

Od středy do neděle byli zapojeni 

do masopustních příprav, vyráběli 

masky, vlajky, pekli koblihy, nosili 

pódium. Obchůzku i masopustní 

průvod obohatili svým hudebním 

i divadelním vystoupením. 

Finská delegace projela celou 

masopustní trasu na kick-cyckles 

– finských vozítkách firmy ESLA.

Po několika letech jsem se opět účastnila našeho 

masopustu. Po  chmurných dnech politických 

rozčarování jsem díky němu opět pozitivně na-

laděná, a  ráda bych proto poděkovala těm, co 

masopust připravují, zejména sdružení Roztoč.

Park ve Středočeském muzeu byl plný účast-

níků, jejich auta tvořila souvislou řadu od pl-

ného parkoviště až pod Roztocký háj. Ná-

vštěvníci ze širokého okolí jistě nelitovali, 

protože zahajovací program masopustu byl 

kouzelný a  ještě ke všemu obohacen vystou-

pením zahraničních hostů z Francie a Finska. 

Těšila jsem se na masopustní tancovačku v úně-

tické sokolovně, protože bylo jasné, že zvolené 

kapely budou špičkové. Sokolovna nemá kapaci-

tu pro tak velký počet zájemců, ale to vůbec ne-

vadí. Sice si obvykle nesednete solidně ke stolu, 

o to více si můžete zatancovat uprostřed nádher-

ně křepčících tanečníků, kteří jsou ohleduplní 

a  zkrátka skvělí a  to je milé a  inspirující i  pro 

babičky. Předtančení dvou dívek školního věku 

z Únětic bylo vtipné a pan starosta Vytiska to se 

smetákem také umí. Tančící roztocká omladina 

měla moc pěknou choreografii a vtáhla do tan-

čícího reje i mne, přihlížející. Černé masopustní 

pivo se také vydařilo. 

Ještě jednou díky organizátorům i  panu 

sládkovi.

Alena Havlínová

18

ŽIVOT V OBCI

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Masopust 2013 v Roztokách a Úněticích

Finský papoušek, francouzská opička a český medvěd 
zavítali do roztockých domácností

s francouzskou opičkou a s roztockým med- Martin Čech

Foto: Josef Mirovský
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Informace z Vlastivědného klubu

Co pro vás dělá Svaz postižených civilizačními chorobami

Zájezdy Svazu postižených civilizačními chorobami v Roztokách v roce 2013

Občanské sdružení Vlastivědný klub sdružuje 

občany, kteří mají aktivní zájem o  přírodní, 

technické a kulturní památky naší vlasti a za-

jímají se o historii i o současné dění ve společ-

nosti. Svou činností sdružení přispívá zejmé-

na k aktivnímu prožívání volného času. 

V  roce 2012 jsme navštívili celkem 13 míst 

a  v  nich 31 různých objektů. V  roztockém 

muzeu jsme měli několik komentovaných 

prohlídek aktuálních výstav. Oblíbené jsou 

i pěší procházky v okolí Roztok.

I  v  letošním roce máme zajímavý program. 

Nabízíme zájemcům z Roztok účast na pořá-

daných akcích a  současně seznámení s  naší 

činností.

Autobusové zájezdy se uskuteční z  roztoc-

kého náměstí s odjezdem v uvedeném čase.

  4. 5. 7:00 hod Doksany, Třebenice, Říp

22. 6. 6:30 hod Prachatice, Kratochvíle

  7. 9. 7:00 hod Radíč, Vysoká Lhota, Benešov

12. 10. 7:00 hod Mělník, Čertovy hlavy

Vlakové zájezdy se uskuteční z  roztockého 

nádraží s odjezdem v uvedeném čase.

  6. 4. 7:24 hod Kolín přes Libeň

18. 5. 8:00 hod Ostrá

  8. 6. 7:24 hod Kutná Hora přes Libeň

21. 9. 7:24 hod Pardubice přes Libeň

Účastníci obdrží při každé z  těchto akcí pí-

semnou informaci k navštívenému místu.

Pokud je to možné, využíváme služeb kvali-

fikovaných průvodců nebo místních znalců.

Pro další informace k zájezdům je možno 

se přihlásit večer na  tel. 220  911  443 

(mobil 723 924 913). 

Naše činnost je podporována roztockým 

muzeem a dotací Městského úřadu v Rozto-

kách, kterou využíváme zejména pro při-

spění na  cenu autobusové dopravy pro své 

členy.

Těšíme se na zájem roztockých občanů.

Ing. Pavla Pecenová, předsedkyně výboru VK 

v Roztokách u Prahy, o. s.

Říká se, že děti jsou budoucností národa, ale 

přijde čas, kdy zestárnou a stanou se její mi-

nulostí. Proto bych vám chtěla představit zá-

kladní organizaci Svazu postižených civili-

začními chorobami (ZO SPCCH), která se 

snaží o to, aby zdravotně postižení, převážně 

starší občané, zůstali v  kontaktu se společ-

ností a novou realitou, která jim je často ne-

pochopitelná a  cizí. V  pohádkách se velebí 

staří moudří dědečkové a babičky, oplývající 

většinou i  kouzelnou mocí. Skutečnost je 

většinou jiná. Stáří přináší nemoci, úbytek 

fyzických a  mnohdy i  duševních sil, často 

i  zhoršení finanční situace a osamění. Ubý-

vají kontakty se známými, děti žijí svůj vlast-

ní život a na své blízké mají málo času. Jedi-

ným účinným východiskem je najít si 

přiměřené náhradní činnosti, které vyplní 

volný čas a budou vám přinášet uspokojení. 

Naše organizace nabízí zájezdy do pražských 

divadel, poznávací zájezdy po republice, cvi-

čení zaměřené na seniory, občas přednášky se 

zdravotnickou tematikou, „Mikulášské se-

tkání“, členskou schůzi s  pohoštěním a  čin-

nost poradenskou. Pro starší členy, jubilanty, 

připravujeme gratulaci s  dárečkem. Zpro-

středkováváme plavání v suchdolském bazé-

nu, zájezdy do ciziny zaměřené na starší zá-

jemce, nákupní zájezdy do Polska apod. 

Jednáme s  MěÚ o  požadavcích a  připo-

mínkách našich členů a  spolupracujeme 

s  dalšími roztockými organizacemi, které 

přicházejí s  vhodnými aktivitami. V  klu-

bovně důchodců, kterou provozuje MěÚ 

v  ul.  Havlíčkově č. 713, si můžete v  klidu 

posedět se známými u kávy nebo čaje, pře-

číst si některé časopisy a časem i využít in-

ternet (momentálně není v  provozu). 

Do  klubovny dáváme informace, které se 

týkají naší činnosti a novinky z oblasti soci-

álně právní a  informace o  výhodách pro 

držitele průkazů ZTP a ZTP/P.

Naše vývěsky jsou umístěny v  prodejně 

 Albert, u roztocké pekárny a v Žalově. Přihlá-

sit za člena se můžete v klubovně důchodců.

Na závěr bych ráda poděkovala MěÚ za  fi-

nanční dotaci a  vstřícnost a  všem dalším 

roztockým institucím a organizacím, které 

nám v naší činnosti pomáhají.

Marie Nadrchalová, předsedkyně ZO SPCCH

Dat. záj. Místo Datum prodeje Cena zájezdu Vstupné plné/snížené

17. 4. Mor. kras-Punkevní jeskyně   9. 4. 300,– Kč 170,–/150– Kč, vláček 80,– Kč

15. 5. Horšovský Týn, zámek, hrad Domažlice   7. 5. 240,– Kč 180,–/100,– Kč velký okruh

19. 6. Častolovice–Vamberk–Doudleby 11. 6. 240,– Kč 200,–/130,– Kč

17. 7. Hrádek u Nech.–Chlumec n. C.   9. 7. 200,– Kč 210,–/140,– Kč

14. 8. Kratochvíle zám.–Bechyně zám.   6. 8. 200,– Kč 280,–/200,– Kč

11. 9. Klášter Sázava, Ondřejov hvězd. Hrusice Lada   3. 9. 150,– Kč 180,–/120,– Kč

  9. 10. Veselý kopec u Hl. skanzen Slatiňany zám. Chrudim město   2. 10. 260,– Kč 170,–/110,– Kč

24. 4. Polsko   9. 4. 250,– Kč

  6. 11. Polsko 29. 10. 250,– Kč

  4.12. Mikulášská 26. 11.

Zájezdy prodáváme v uvedených termínech v klubovně důchodců, přihlásit se můžete telefonicky u pí Pařízkové: č. tel. 732 217 507, pokud se 

přihlášený nedostaví do 16:30 hod bez omluvy, bude zájezd prodán případnému náhradnímu zájemci. 

Zájezdu se mohou v případě volných míst zúčastnit i neregistrovaní zájemci s příplatkem 30,– Kč.Uvedené ceny vstupného jsou bez záruky, 

ne všude mají zaktualizovaný rok 2013, později bude upřesněno, snížené vstupné platí pro ZTP a seniory nad 65 let.



Minulý měsíc se v roztocké sokolovně ko-

nal 2. skautský ples. Účast byla hojná a po-

slední návštěvníci odcházeli domů až 

v  pozdních nočních hodinách. A  co letos 

přispělo k tak úžasné plesové atmosféře?

Hudba kapely A-Club uspokojila jak mi-

lovníky klasických, tak i  latinskoameric-

kých tanců. Zazněly písně snad všech žán-

rů, takže každý si přišel na  své. O  tom 

ostatně svědčí i fakt, že parket ani na oka-

mžik nezel prázdnotou. Ba naopak. Před-

tančení taneční školy Vavruška bylo oce-

něno bouřlivým potleskem a  účastníky 

plesu ještě více rozpumpovalo. Velký ohlas 

vzbudila také pivní štafeta. Všichni bojo-

vali jako lvi, ale vyhrát může vždy jenom 

jeden. Vítězný tým si odnesl unikátní dár-

kové balíčky Únětického pivovaru a  pou-

kaz na jednu únětickou dvanáctku pro ka-

ždého člena týmu.

Tak jako loni i  tento rok byla do  programu 

plesu zařazena aukce významného skautské-

ho artefaktu. Letos jsme dražili reprodukci 

vzácných fotografií zachycujících slavnostní 

předání srubů v  roztocké skautské osadě 

v únoru roku 1970 za přítomnosti zástupců 

náčelnictev českého a  slovenského skautin-

gu. Vítěz aukce fotografie věnoval našemu 

středisku s  tím, že budou vystaveny v  chla-

peckém srubu, za což mu děkujeme. Vrcho-

lem večera bylo losování o  hlavní ceny 

v  tombole. Šťastní výherci si odnesli obří 

šunku, prasečí hlavu a  poukaz na  let leta-

dlem. Na  závěr čekalo páry na  tanečním 

parketu překvapení. Od stropu se snesla zá-

plava balónků, které tak udělaly pěknou teč-

ku za tím letošním skautským plesem.

Rádi bychom ještě jednou poděkovali 

všem, bez kterých by se skautský ples neo-

bešel – Tělovýchovné jednotě Sokol Rozto-

ky, Únětickému pivovaru, městu Roztoky, 

Základní škole Roztoky, Taneční škole 

 Vavruška, Čerstvému masu.cz, Masu Kou-

bek.cz, obchodu Dary přírody, hospůdce 

U Zvířátek, autoservisu Čermák, panu Ho-

lasovi, panu Ježkovi, panu Heislerovi, se-

strám Slehovým a sdružení Roztoč. Děku-

jeme také skautům a  skautkám, kteří se 

na  přípravách plesu podíleli a  naše díky 

patří i všem účastníkům.

Fotografie z  plesu si můžete prohlédnout 

na našich webových stránkách: 

www.skautiroztoky.cz.

Závěrem prosíme skautské pamětníky (a ne-

jen ty, co byli na plese), aby se ozvali na tele-

fonní číslo 732 636 152. Budeme velice rádi, 

pokud se s  námi podělíte o  své vzpomínky 

a pomůžete nám poodkrýt další části historie 

roztockého skautského střediska.

Lukáš Hejduk
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HUSITSKÁ DIAKONIE CČSH v Roztokách

organizuje sbírku šatstva pro Diakonii Broumov v Husově sboru v pátek 15. 3. 2013 od 15 do 17 hod. 
Prosíme, noste šatstvo čisté v krabicích či pytlích.

Děkuji upřímně za to, že již téměř 25 let (od r. 1988) pomáháte  tímto způsobem lidem, 

kteří třeba právě tuto formu pomoci potřebují.

Zaplať Vám to Pán Bůh!

Za Církev českosl. husitskou děkuje Jarmila Kučerová – farářka

Foto: Aleš Novotný

Foto: Aleš Novotný

Foto: Aleš Novotný

I letos skauti protančili troje pohorky
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM – Březen

24. 1. 2013–24. 3. 2013
Výstava Hradní fotoarchiv 1918–1933, která je obrazovým svědectvím 

období vlády prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka.
Středočeské muzeum, Roztoky

So 9. 3. 2013 Country bál s kapelou Přehmat, od 20 hodin Restaurace Na Růžku, Žalov

Pá 15. 3. 2013 Sbírka šatstva pro Diakonii Broumov, od 15–17 hod. Husův sbor, Roztoky

So 16. 3. 2013 Maškarní bál, hraje Party Hit Mix, od 19:30 Academic, Roztoky

Pá 22. 3. 2013

Hudební cyklus RR – Echoes of Pink Floyd. – Pink Floyd revival, 

THE BOBAND – Bob Dylan revival, Peace Frog – Doors revival, od 20 hod., 

vstupné 70,– Kč

Restaurace Na Růžku, Žalov

Ne 24. 3. 2013 Velikonoční jarmak, vstup volný Husův sbor, Roztoky

Ne 14. 4. 2013
Jarní maškarní rej pro děti s Beruška Bandem, vstupné 80,– Kč, 

od 15 hod.
Academic, Roztoky

Ne 14. 4. 2013 Koncert skupiny Bluesberry, vstupné 150,– Kč, od 19:30 hod. Academic, Roztoky 

Pá 26. 4. 2013 Čarodějnice, od 16 hod. Restaurace U Hřiště, Žalov

Husův sbor CČSH Roztoky

si Vás dovoluje pozvat na již tradiční

VELIKONOČNÍ
JARMARK

NEDĚLE 24. BŘEZNA 2013 OD 13 HOD.

na farní zahradě Husova sboru, 

Jeronýmova ul., Roztoky

Vernisáž velikonoční výstavy na téma „Velikonoční oslík“

cca v 15 hod. „JARNÍ POHÁDKA“ divadélko Kvítko

stánky s řemeslným zbožím, kytičky, velikonoční věnce, 

perníčky, koření, med, medovina, palačinky, zelné placky, 

jidáše, mazance,...

pletení pomlázek, výtvarná dílna, „Cesta za velikonočním 

oslíkem“, jízda na ponících, živá zvířátka, ...
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Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 

vydalo v loňském roce jubilejní 30. číslo vlastivědného sborníku. 

Publikované příspěvky zazněly na odborné konferenci konané 

k loňské výstavě o prvních dámách republiky. 

Zájemci mohou zakoupit knížku v pokladně Středočeského muzea 

za 130,– Kč (od středy do neděle v době od 10 do 18 hodin).

OBSAH:

Marcela Šášinková: OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU První dámy 

– … osud… poslání… úděl? 

Marie L. Neudorflova: CHARLOTTA G. MASARYKOVÁ – 

první dáma intelektem i srdcem 

Radovan Lovčí: ALICE GARRIGUE MASARYKOVÁ – 

neplánovaná první dáma 

Hana Zelinová: ALTERNATÍVY DOMOVA – Turiec Alice 

Masarykovej 

Josef Švejnoha: ALICE MASARYKOVÁ A HANA BENEŠOVÁ 

a jejich činnost v Československém červeném kříži

Magdalena Elznicová Mikesková: CHARLOTTA G. MASARYKOVÁ 

A ALICE G. MASARYKOVÁ a jejich vztah k Lánům 

Božena Pražáková: POZŮSTALOST HANY BENEŠOVÉ 

v Husitském muzeu v Táboře 

Jan Bílek: POZŮSTALOST HANY BENEŠOVÉ v archivním 

souboru Ústavu T. G. Masaryka 

Zoe Klusáková: IRENA SVOBODOVÁ, manželka prezidenta

Nadežda Lindovská: MAGDA HUSÁKOVÁ-LOKVENCOVÁ: 

Život na pomedzí politiky a umenia 

František Kašička: PREZIDENTSKÁ REZIDENCE v Královské 

zahradě Pražského hradu

Zdeněk Kuchyňka: POZŮSTALOST MARIE ZÁPOTOCKÉ 

ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně

Monika Granja: OLGA HAVLOVÁ a její odkaz občanské společnosti 

(mš)
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Školní okénko

Vážení rodiče,

první jarní měsíc je sice tady, ale v dnešním okénku si ještě připome-

neme několik událostí zasypaných únorovým sněhem. Nejdříve různé 

olympiády a výsledky testování SCIO, pak sportovní soutěž, čokolá-

dový den v ŠD, školní ples a nakonec se podíváme na nejdůležitější 

událost – zápis dětí do prvních tříd, ke kterému přišlo přes 140 dětí. 

V článcích je mnoho jmen úspěšných dětí, tak vám přeji, ať zde najde-

te to vaše. Hezké a zajímavé počtení přeje

Věra Zelenková

Okresní olympiády a naše úspěchy

Po školních kolech olympiád v češtině a angličtině se jejich vítězové 

vydali v únoru hájit barvy naší školy do Dolních Břežan. Okresní kolo 

OČJ mělo letos 30 soutěžících. Jen o dva body uteklo Denise Kosíko-

vé z 9. A třetí místo, takže skončila čtvrtá, a Attila Zinčak z 9. B obsa-

dil 8. místo. Olympiáda v anglickém jazyce probíhala obdobně, i když 

zde je více kategorií. V  kategorii I. A  obsadil pěkné 4.  místo Pavel 

Vorel, žák 7. B, a ve starší kategorii II. A získala 7. místo Doreen Pritt-

sová z 9. A a 15. místo Kateřina Krajinová z 8. A. Naši žáci zabodova-

li nejlépe v olympiádě dějepisné, kde Jahana Panenková z 8. B získala 

bronz – 3. místo. Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za účast.

V. Zelenková

Testování Stonožka KEA 9 – LISTOPAD 2012

Do testování 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků ví-

celetých gymnázií se zapojilo celkem 628 škol a 17 106 žáků z celé ČR. 

Tabulka obsahuje výsledky v  jednotlivých testech ve  třech paramet-

rech: 1. Skóre – je dáno součtem bodů v  testu, 2. Čistá úspěšnost – 

vyjadřuje poměr mezi skóre dosaženým v celém testu a maximálním 

počtem bodů v testu, 3. Percentil – je procento základních škol, které 

naše škola předstihla, tedy, které skončily za naší školou.

Výsledky devátých tříd jsou skutečně velmi dobré, ani v jednom testu 

jsme neskončili ve  slabší polovině. Několik žáků dosáhlo percentil 

nad 90 /tedy 90 % testovaných žáků se umístilo za  nimi/, dokonce 

i ve více testech. Dva žáci – Lukáš Maršík v matematice a Jan Skalník 

v  anglickém jazyce dostali ocenění od  společnosti SCIO za  nejlepší 

výsledek ve Středočeském kraji – percentil 100. Gratulujeme! 

A. Gabaľová

První a druhé místo v ping-pongu!

Dne 7. února se zúčastnila ZŠ Roztoky okresního kola turnaje ve stolním 

tenisu v  rámci AŠSK v  Rudné u  Prahy. Chlapci zvítězili v  konkurenci 

dalších devíti družstev ve složení – Ondřej Novák, Jakub Jakoubek, Miro-

slav Dalihod a Lukáš Navrátil. Ve finále se jim podařilo zdolat tým Tře-

botova 4:1, s nímž v základní skupině prohráli. Děvčata, která reprezen-

tovala Kristýna Pejřilová a  Kateřina Kostrová, obsadila pěkné druhé 

místo z devíti týmů, když ve finále podlehla dívkám z Vraného 2:3.

L. Roučka

Čokoládové odpoledne ve školní družině

V únoru se uskutečnil ve školní družině zábavný workshop o čokoládě. 

Děti zhlédly krátký film o původu a vývoji čokolády, prohlédly si kaka-

ové lusky i boby a ochutnávaly různé druhy čokolády. V praktické části 

si děti vytvořily čokoládový obrázek, čokoládové obtisky dlaní a vymo-

delovaly si výrobek z čokoládové hmoty. Všechny výtvory si děti ná-

sledně odnesly domů. Celá družina krásně voněla a děti byly spokojené. 

Školní družina Roztoky

Školní ples podruhé

V pátek 25. ledna se uskutečnil 2. ročník školního plesu a byl stejně úspěš-

ný jako ten první. Celkem 130 hostů přivítala  tělocvična v žalovské  bu-

dově v modro-bílo-stříbrném šatu, do tance zval orchestr KralupSwing, 

pod pódiem lákala bohatá tombola včetně divokého kance. O předtanče-

ní se postarala skupina Caramelka a předvedla své umění ve dvou vystou-

peních – stepu a kankánu. Program později večer skvěle doplnily dámy 

z Úholiček pod vedením paní Terezie Kořínkové – pirátky z Karibiku byly 

nejenom šarmantní, ale zvítězily nad zlem. Hosté si mohli pochutnat 

na koláčcích, ale i skvělé večeři – řízku s bramborovým salátem. Zábava 

byla skvělá, tančilo se do posledních tónů, hudebníci prodlužovali nako-

nec dvakrát. Budeme se těšit zase příští rok! 

Zároveň chceme poděkovat všem sponzorům, kteří nám přispěli finanč-

ním darem nebo darem do tomboly: Město Roztoky, rodina Roškotova, 

rodina Pohlova, paní Uvarovová, rodina Laštovkova, Úsovsko Food, a. s, 

rodina Stopkova, paní Lainová – MAGDALA, Ing. Josef Brázda – TER-

SSIO PLASTICS, Holeček + Gotschalk – Železářství, paní Bílková – Cho-

vatelské potřeby, MAUR, s. r. o., Alfagraf, s. r. o., pan Hanslík, paní Růžič-

ková – Textil, pan Houser – AUTOHOUSER, pan Pokorný – LincolnCar.

cz, manželé Šveňkovi, pan Šlancar – Vinařství Ludwig, pan Bohatý – 

 IMMOCAR, paní Svobodová – Lékárna Roztoky, Obec Úholičky, pan 

Sedláček, Ing.  Milan Rosič, Floral Atelier Roztoky, Vinotéka Roztoky, 

Gastroplus Louny s.r.o – pan Petr Novotný, Bidvest Foodservis.

A. Gabaľová

Poděkování sponzorovi 

Vedení Základní školy Roztoky, okres Praha-západ, by touto cestou 

chtělo velmi poděkovat paní Johaně Turnerové za finanční dar, který 

poskytla naší škole v prosinci 2012. Mockrát děkujeme.

A. Gabaľová

Průměrné 

skóre 

– všechny 

ZŠ

Průměrné 

skóre 

– naše ZŠ

Průměr-

ná čistá 

úspěšnost 

– všechny 

ZŠ

Průměrná 

čistá 

úspěšnost 

– naše ZŠ

Percentil
naší 

školy

Český 

jazyk 
19,2 20 48 50 53

Matematika 9,3 10 30,9 34 51

Anglický 

jazyk
14,4 19 32 42 61

Obecné 

studijní 

předpoklady 

25,1 25 41,8 42 52



Zápisy do 1. tříd

V tuto chvíli se přihlásilo k zápisu do základní 

školy 145 dětí. Zápisy proběhly 28. a 29. ledna 

2013. Také se konaly ještě zápisy náhradní, jeli-

kož někteří byli na dovolených anebo onemoc-

něli. Podle informací rodičů můžeme očekávat 

přibližně 15 odkladů, což není nijak vysoké číslo 

k  předcházejícím rokům. Každým rokem při-

bližně kolem 18 rodičů žádá pro své dítě odklad 

školní docházky. Musím konstatovat, že tyto 

odklady jsou většinou pro děti prospěšné. Pravi-

dla pro žádost se od loňského roku nezměnila, 

což znamená, že zákonný zástupce musí k  žá-

dosti doložit zprávu pedagogicko-psychologické 

poradny a  odborného lékaře (dětského). V  le-

tošním roce přišel pouze jeden chlapec, který 

nedosáhl šestého roku v požadovaném termínu 

do 31. 8. V  tomto případě je zahájeno správní 

řízení, než budou všechny náležitosti pro vstup 

do školy vyřízeny, jak již informovala paní ředi-

telka A. Gabaľová na webových stránkách školy, 

kde byla uveřejněna i registrační čísla přijatých 

dětí. S  největší pravděpodobností budou v  ža-

lovské budově otevřeny dvě třídy a  v  budově 

Roztoky tři třídy. To přináší pro školu mnoho 

problémů, jednak prostorových, ale i personál-

ních (budou přijati noví pedagogové). V součas-

né době se již rozběhl kurz Předškoláček, a  to 

v obou budovách, celkem osm skupinek. 

Chtěla bych poděkovat všem příchozím i všem, 

kteří zápis připravovali, že proběhl v  příjemné 

atmosféře, a vzkazujeme budoucím prvňáčkům, 

že se na ně moc těšíme. Schůzka rodičů budou-

cích žáků prvních tříd se bude konat 13. června 

2013 v 17 hodin ve školní jídelně v Roztokách.

D. Blechová
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Už je vymalováno, nalakováno, dlažba polo-

žená. Proběhly brigády natírací i  mozaiko-

vací. Od jara budeme ve spolupráci s Tábor-

nickým klubem Draci pracovat na zkrášlení 

okolí domu. Děkujeme řadě dobrovolníků, 

kteří se brigád účastní. Firma pana Ryneše 

Forinex service s.  r.  o. zdarma vymalovala 

celý objekt. Projekt podpořilo Letiště Václa-

va Havla Praha, řada firem a drobných dár-

ců. Každé podpory si vážíme.

Momentálně chybí finance na  sanitu, kliky 

a další vybavení.  Z administrativních důvo-

dů nám bohužel nevyšel grant MŠMT, který 

měl z velké části financovat dostavbu a vyba-

vení nového prostoru. Podrobnosti o pomoci 

a  další dotazy vám rádi zodpovíme na  tel: 

775 889 941 nebo nás kontaktujte 

mailem na roztoc@roztoc.cz.

J. Čechová

Se začátkem roku přišel čas masopustů a maš-

karních plesů. I  MC Rožálek pozvalo v  úterý 

19. února děti předškolního věku, jejich rodiče 

a prarodiče na karneval do své herničky a při-

lehlé tělocvičny. Několik desítek dětí v nápadi-

tých maskách si zatančilo a zazpívalo za hudeb-

ního doprovodu Tomáše Brokla, pro všechny 

návštěvníky bylo připraveno občerstvení 

a dobrá nálada. Na malé tanečníky čekalo ně-

kolik soutěží se sladkými odměnami a výtvarná 

dílnička, na níž si mohli vyrobit masku na obli-

čej. Děti i jejich doprovod vypadaly spokojeně, 

dobře se bavily, a proto nebylo lehké maškarní 

rejdění ukončit. 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nás 

svou návštěvou podpořili a společně vytvoři-

li pohodovou atmosféru. Všem, kteří nám 

pomáhali nejen s  přípravou, ale i  s  násled-

ným úklidem, Tomášovi B. za  super hudbu 

a světelné efekty a hlavně Městu Roztoky, bez 

jehož finanční podpory bychom tuto akci 

nemohli zrealizovat. 

Dále bychom rádi našim maminkám nabídli 

možnost prodeje použitého oblečení, botiček, 

čepic, hraček atd. na našem každoročním jar-

ním bazárku, který se bude konat 19. března 

od 15:30 hod. 

Těšíme se na setkání s Vámi!

Mobil: 773 245 147

www.rozalek.cz

Eva Tluková, Vendulka Bromovská a Simona 

Mádlová za celý tým MC Rožálek

Zima se sice drží zuby nehty, ale u nás již mys-

líme na jaro a léto. Nachystali jsme jarní pokra-

čování úspěšného kurzu digitální fotografie 

pro všechny pokročilejší fotografy, podrobnosti 

a datum zveřejníme na našich webových strán-

kách a plakátech.

Koncem června nebo začátkem července si 

můžete osvěžit svoje komunikační dovednosti 

v cizím jazyce, neb máme vyhlášeny intenzivní 

„nalejvárny“ cizích jazyků nejen na cesty. Pro 

rychlé zájemce do konce dubna za zvýhodněnou 

cenu, proto neváhejte a  přihlaste se již nyní. 

Zatím máme v nabídce angličtinu a němčinu, 

ale není problém přidat kurzy dalších jazyků – 

francouzštiny, španělštiny, italštiny či ruštiny.

Mnozí rodiče již nyní přemýšlejí, jak zaměstna-

jí svoje ratolesti o prázdninách. Lexik již tradič-

ně bude pořádat příměstské tábory poslední 

srpnový týden a letos začneme už o týden dříve 

od 19.srpna. Nabízíme tedy možnost, jak zaba-

vit děti celou druhou polovinu srpna. Od  19. 

srpna vypukne Letní škola fotografie pro děti 

Novinky z kurzů

Nový dům roste pod rukama 
a stále potřebuje podporu

Žongléři se stěhují

Od druhého pololetí přijímá kroužek Žonglo-

vání nové členy starší devíti let. Z únětické so-

kolovny se setkání přesouvají zpět do velkého 

ateliéru sdružení nad školní jídelnou. Žongléři 

se scházejí ve čtvrtek od 19:00 do 20:00.

Kurz Jógy a Družinka

Od února 2013 bude kurz Jógy probíhat pouze 

v  dopoledních hodinách úterý a  čtvrtek 

od 8:30 do 10:00. Nabízíme volná místa v obou 

časech. Večerní kurzy ve čtvrtek jsou zrušeny. 

Kroužek Družinka bude nově probíhat pouze 

v Úněticích, ruší se kroužek v Roztokách, který 

probíhal v pátek dopoledne.

J. Čechová
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Karneval v MC Rožálek

Jaro a léto v Lexiku
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od 8 do 12 let a od 12 do 16 let, kde budeme 

nejen fotografovat a pracovat se snímky na po-

čítačích v grafických programech, ale naučíme 

se i sdílení fotoalb apod. SOS tábor s angličti-

nou bude letos zaměřen sportovně turisticky, 

Novinářský tábor bude letos odkrývat taje  

redaktorské práce v rozhlase, kam se podíváme 

do zákulisí, a opět si napíšeme a vytvoříme náš 

Roztocký lexikon (loni jsme mimo jiné byli 

ve velíně a zpravodajství České televize, zapoji-

li se do natáčení Retro a vytvořili vlastní zpra-

vodaj Lexikon, který najdete na  našem webu 

ke stažení). Novinářský tábor tedy bude volně 

navazovat na  Letní školu fotografie, a  tak se 

děti mohou zúčastnit obou běhů a  nebudou 

zahálet celou druhou polovinu srpna. Zaregist-

rujte se co nejdříve nejen kvůli slevě, ale i pro-

tože počet míst je omezen. Rozjezd před ško-

lou je určen k zopakování látky a „zklidnění“ 

dětí před nástupem po  prázdninách do  škol-

ních lavic a stejně jako SOS a Novinářský tábor 

bude poslední srpnový týden.

Sobotní přípravka z  češtiny a  matematiky 

na  víceletá gymnázia pro žáky ZŠ běží až 

do konce dubna a je možné po rezervaci po-

slat svoje dítka i  na  jednotlivé sobotní lekce 

k procvičování látky pro děti (5. a 7. tř.). 

Na přípravu k maturitě je nejvyšší čas nejen 

z povinných předmětů i z cizích jazyků, v na-

šem týmu máme i  středoškolské profesory, 

kteří vedou maturanty, a tak se na nás můžete 

obrátit se svými potřebami. 

Zahájili jsme přípravy e-learningového vzdě-

lávacího programu v novém projektu Medi-

ální komunikace jako odborná kompeten-

ce, který je určený pro zaměstnance obecních 

úřadů, muzeí, galerií, knihoven, farností, so-

ciálních služeb a ostatních organizací.  

Více najdete na www.lexik.cz, 

pište na info@lexik.cz, volejte na 739 035 000, 

těšíme se na vás i vaše náměty.

Za kolektiv Lexiku 

Mgr. Lenka Červenková, ředitelka

 Odešel  Bohuš Víger…
V pátek 22. 2. se příznivci fotbalu rozloučili s Bohušem Vígerem, bývalým vynikajícím ligovým hráčem Slovanu 

Bratislava, Dukly Praha, Slavie a Bohemians.  V letech 1995–1997 byl duší mužstva, které postoupilo 

z I. A třídy do městského přeboru, a vytvořilo tak slavnou kapitolu v dějinách roztockého fotbalu. 

Odešel náhle a nečekaně v pouhých 51 letech… Čest jeho památce!
Josef Jarolímek

• Hledáme asistentku do malé kanceláře v Pod-

babě, min. SŠ, práce na PC, spolehlivost, zatím 

cca 6 hodin/den. CV zasílejte na info@farmy.cz

• Koupím v  Roztokách a  okolí rod. dům 

nebo pozemek. Tel. 603 108 227

• Kvalitní výuka angličtiny a francouzštiny. 

Tel: 608 633 319

• Nebaví vás žehlení nebo nemáte čas? Koš 

denního oděvu, ložní prádlo 200 Kč, košile 

koš 300 Kč. Prádlo svezeme a  druhý den 

zdarma přivezeme. Jednorázově i pravidel-

ně. Pište a  volejte po–ne. Tel: 604  413  605 

dobre.zehleni@seznam.cz

• Mladá rodina z  Roztok hledá chůvu 

na plný úvazek, případně na dohodnutý po-

čet dnů v týdnu. Kontakt: 725 876 764

• Nově zrekonstruovaný zateplený byt 1 + 1, 

částečně zařízen vč, vlastního plyn. kotle   

49  m2 v  činžovním domě Masarykova ul. 

3.  patro, 8  000,– Kč bez poplatků. Tel. 

728 701133

• Pohlídám vaše dítě od miminka výše, i ce-

lodenně, v  rod. domku se zahradou. Tel: 

220 910 786, 605 151 446

• Pronajmu chatu k trvalému bydlení 2 + 1 

v Roztokách-Žalově. Telefon:  736 674 553

• Pronajmu jedné osobě jeden větší pokoj 

v bytě rod. domu. K dispozici je též kuchyň, 

koupelna a  toaleta. Cena včetně služeb je 

5 830,- Kč. Tel: 721 114 449

• Pronajmu   mezonetový, půdní byt 2+1 

(3+kk), 57 m2, Roztoky – u náměstí. V příze-

mí se nachází zádveří, koupelna, kuchyň 

s obývacím prostorem. V patře jsou 2 pokoje. 

K dispozici sklep. Volný od 1. 4. 2013. Nájem: 

10 000,- Poplatky: 3 500,-, Tel.: 602 968 411

• Pronajmu od 1. května 2013 velkou garso-

niéru (39 m2) v Roztokách na Solníkách. Byt 

je ve  3. p.  bez výtahu. Kromě televize a  ku-

chyňského nádobí je zařízený. K  dispozici je 

kuchyňská linka, lednice, el.sporák, stůl, 

2 židle, pohovka křeslo, dvojůžko. V koupelně 

sprch. kout, pračka, v předsíni velká vestavěná 

skříň, věšák. Větší balkón, sklep. Velmi klidný 

byt. Jen vážným zájemcům. Časté spojení 

do Prahy autobusem, vlakem. Nájem: 6 200,-

Kč + cca 2  900,-Kč poplatky. Byt je vhodný 

pro 1–2 osoby. Kontakt: 728  655  131, 

607 289 677

• Pronajmu v rodinném domku levně 1+kk, 

samostatný vchod, pod uzavřením. Tel: 

777 609 491

• Prodám dětskou  jídelní židličku Baby-

point-Fábula, hrací a  jídelní pultík, omyva-

telné polstrování, košík na drobné předměty, 

2 kolečka s brzdami, po složení skladná, cena 

900  Kč. Prodám dětskou skládací síťovou 

ohrádku 100x70 cm, dá se využít i  jako po-

stýlka, omyvatelné polstrované dno, cena 

700 Kč. Tel: 737 477 737

• Prodám dům s  pozemkem v  Roztokách-

-Žalově, nebo jen část pozemku na  stavbu 

domku. Telefon: 603 705 944

• Prodám horské kolo MTB pro dospělé, 

rám ocelový, brzdy čelisťové, 21 rychlostí, 

kola 26', výbava standardní, minimálně pou-

žívané. V  Roztokách. Cena 2  500 Kč. Tel.: 

728 957 533

• Prodám polohovací lehátko Babypoint pro 

děti od  narození do  9 kg, cena 400 Kč, hrací 

deku Babypoint 120x100 cm, měkká s různými 

hracími motivy, 500 Kč. Tel: 737 477 737

• Prodám pozemek na stavbu domku v Ža-

lově s  výhledem na  Vltavské údolí za  cenu 

cca 2 mil. Kč. Telefon: 736 674 553 

• Prodám zimní pneumatiky zn. Continen-

tal, včetně rafků. Rozměry 175/80/R14. Tel. 

731 156 607, nebo 233 910 011



Údržba NEMOVITOSTÍ

Pavel Čermák

– malování

– instalatérské práce

– topenářské práce

– zámečnické práce

– stavební a sádrokartonářské

   práce

– veškeré drobné údržbářské

   práce doma i na zaharadě

E-mail: 75cmelak@seznam.cz

tel.: 728 326 039

Dovolujeme si Vám nabídnout služby dle potřeb 
a přání v bytových domech, kancelářských 

komplexech, ale i v jednotlivých kancelářích. 

Úklid fi rem a bytů zahrnuje mimo jiné luxování, 
hloubkové čištění koberce, mytí oken, strojový 

úklid podlah, pravidelný úklid sociálních 
zařízení, doplňování hygienických potřeb, atp. 
Jednorázový nebo pravidelný úklid kanceláří 

provádíme jak za denního provozu, 
tak ve večerních hodinách. 

Rozšiřujeme svou nabídku o službu 
HODINOVÝ MANŽEL

 – pomocník v nesnázích – drobné technické práce.
Máte pocit, že potřebujete pomoc při péči 

o dlouhodobě nemocného či závislého na druhé 
osobě, certifi kovaným ASISTENTEM 

s Osvědčením o kvalifi kaci 
"Pracovníka v socialních službách"?

Poskytujeme pro spolehlivé vedení Vaší 
domácnosti: mytí nádobí, praní prádla, 

žehlení, veškeré nákupy pro domácnost...
Pracujeme vždy ve dvojici. 

Reakce tel.: 777 400 646

Petra Drbalová
Obchodní zástupce

Nabízí veškeré fi nanční služby

Penzijní připojištění

Životní pojištění dospělých i dětí

Pojištění domácností a nemovitostí

Cestovní pojištění

Povinné ručení i havarijní pojištění

Pojištění fi rem

Zajištění hypoték a úvěrů

V případě zájmu dojedu kamkoliv  :o)

Působím v místě vašeho bydliště.

Tel.:  +420 776 257 436

Email: Petra.Drbalová@iallianz.cz



Všechno zboží z naší nabídky máme v různých 
kvalitách a zpracováních, a tak jsme schopni 
Vám vypracovat návrh dle Vašich představ, přání 
a finančních možností. Prakticky veškeré produkty 
odebíráme přímo od výrobců, a tak jsme schopni 
nabídnout velmi zajímavé ceny.
Instalaci okenních systémů provádíme tzv. čistou 

formou, tzn. že nezanecháme nepořádek po 
vrtání. Látky jsou již vysrážené, vyžehlené. 
Doprava je zdarma. 
Veškeré námi nabízené zboží Vám rádi 
předvedeme přímo u Vás doma, a tak ušetříte čas 
i peníze, případně si můžete vše prohlédnout na 
naší vzorkovně Premium Outlet Stopka, Roztoky. 

Návštěva u Vás je samozřejmě zdarma, 
a to včetně návrhu, kalkulace a zaměření 
(platíte pouze materiál, zhotovení, instalaci). 
Při zakoupení našeho zboží získáte další výhody, 
jako jsou např. sleva na nákup nábytku a kuchyní, 
sleva do restaurace, sleva na další nákup. Jako 
doplněk nabízíme praní záclon a závěsů.

STOPKA Home Decoration nabízí kompletní řešení bytového textilu 
a dekorací z pohodlí Vašeho domova.

V naší nabídce naleznete širokou nabídku dekoračních látek a záclon, 
okenních systémů, povlečení, peřin, přehozů, polštářů, ručníků, 
kuchyňských doplňků atp.

Lidická 531, Roztoky, 252 63, Miloslav Maleček, tel.: 722 914 700, www.outletstopka.cz 

Dekorační látky
dekorativní, zatemňovací (blackout), nehořlavé, 
potahové, přírodní

Záclony
klasické, voály, crashované, nehořlavé, 
vitrážové

Okenní systémy
japonské stěny, římské rolety, kolejnice, 
garnyže, plisse, rolety, žaluzie

Povlečení
bavlna, satén, krep, hotelové, klasické 
i atypické rozměry

Peřiny
protialergenní, letní/zimní/celoroční, dětské, 
péřové, klasické i atypické rozměry

Přehozy
hotové, z vybrané látky jakýkoliv rozměr

Polštáře
hotové, z vybrané látky jakýkoliv rozměr

Ručníky a osušky
bavlna, bavlna s bambusem, přírodní 
(bez barviv), dekorativní (Swarovski) 

Kuchyňský program
prostírání, utěrky, zástěry, chňapky, sedáky
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