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ÚVODEM...

Nová redakční rada
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Možná, že jste si v tiráži čísla všimli, že Odraz má po několika
měsících zase svou redakční radu. Jména v ní nejsou žádným
překvapením, všichni jsme se v minulosti kolem Odrazu pohybovali. Co je ovšem nové, je její štíhlost. Po delším hledání a vyjednávání byl nakonec zvolen model, který vyhovuje jak požadavku
na zajištění plurality názorů, tak potřebě nepočetného a akceschopného kompetentního orgánu.
Týmový pohled na obsah časopisu je nezbytný pro to, aby
výsledek nebyl jednostranný. Osamocený redaktor, i kdyby byl
sebeosvícenější, se nevyhne subjektivnímu pohledu na dění ve
městě.
Za každou z volebních stran v zastupitelstvu je v redakční radě
jediný zástupce. Toto paritní zastoupení bude zajišťovat, aby se
Odraz nestal periodikem vládnoucí koalice. Je to přece časopis
všech občanů a jeho obsah by neměl být ovlivněn tím, kdo zrovna
sedí v radě města nebo v kanceláři starosty.
Nástup nové redakční rady nebude znamenat žádnou revoluci.
Chceme rozvíjet dobrou tradici Odrazu, udržovat a vylepšovat jeho
dosavadní úroveň. Složení redakční rady dává slušnou šanci, že se
to bude dařit.
Jaroslav Drda

Co přináší ODRAZ č. 5 ?
Květnový Odraz je zcela ve znamení máje, nejkrásnějšího
měsíce roku ....
Z obsahu čísla Vás- jak doufám -zaujmou nejen zprávy z radnice, které do jisté míry limitují náš každodenní život….
V komentářích pokračuje polemika o schůzkách lídrů,stavbě
přeložky a mateřských školkách….
Jistě nepřehlédnete pestrou nabídku akcí pro děti-Den dětí se
blíží….
Kultura nezůstává nijak pozadu:Salón Zd.Braunerové, večer
fejetonů Karla Čapka v interpretaci Petra Kostky, ROZKŘIK,
IRISH DEW atd. by byly ozdobou nejednoho města….
Konečně se probudili i roztočtí fotbalisté, takže můžeme
otisknout jejich první letošní informace….
Tak hezké počtení a ještě hezčí májové dny.
Ladislav Kantor
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TÉMA MĚSÍCE

S 1. MÁJEM JE TROCHU PROBLÉM….
Možná je to jen můj pocit, ﬁkce, úchylka, nebo nějaká obsese, možná
je to jen každojarní únavou, ale s 1. májem mám tak trochu problém,
trochu větší zmatek,skoro bych neváhal říct, že až téměř schizofrenní,
ale nemůžu si pomoct. Totiž:
když jde o lásku, kvítí a dělnické revoluční tradice-je to máj, ale jinak
tomu říkáme květen. Přitom anglicky je to may, německy mai, rusky
май, ale my Češi víme svý…..V Polsku zase asi všechno kvete dřív,
protože polský kwieceň je česky duben…
1.máj se slaví od 1.května 1890 na paměť krvavé stávky amerických dělníků 1.května 1886 v Chicagu za osmihodinovou pracovní dobu. U nás se prvně slavil téhož dne na Střeleckém ostrově
za účasti 30 tisíc dělníků. Slovutný klasik Jan Neruda ve svém
slavném fejetonu 1. máj 1890 nevidí nikde „žádné pány, žádné
dámy, žádné ekypáže, ba ani drožky“.
Neruda však s předvídavostí vskutku básnickou tuší, že je svědkem
dějinného okamžiku:,, Zvláštní den! Podivná nálada! Nikoli
strach-ach ne… ale takové divné očekávání čehosi neurčitého,
naprosto neznámého zachvělo také mými všemi nervy. Pocit nikoli
příjemný. Pamatuji si jen na dva momenty ve svém životě, kdyač podoba s nynějším momentem třetím nebyla pražádná-jsem
měl pocit přece stejný: totiž před „něčím neurčitým, neznámým“.
Poprvé roku 1848, kdy Praha byla bombardována; tu se týž
pocit probouzel a udržoval mezi jednotlivými výstřely pumových
hmoždířů. A podruhé roku 1866, onoho odpoledne, kdy Prusové
se blížili Praze“.
Jaká předvídavost! Neruda však vidí i jiné-budoucí aspekty tohoto
dosud nebývalého dějinného jevu:,,Šel jsem schválně proti všemu
proudu. Červené odznaky, červené kravaty, -klikatým bleskem
projela vzpomínka na Komunu, na rudé prapory anarchistů! Poprvé jsem ji viděl na lidech, tu temně rudou barvu světového sociálního hnutí:zachvěl jsem se.“
Opusťme pro tuto chvíli klasika, který rozpoznal dějinný okamžik
ve chvíli jeho zrodu, o desítky let dřív, než miliony politiků,
sociologů, novinářů atd., aby se jakoby za trest mýlil spolu s nimi
v důvěře v lidskou tvář tohoto fenomenu.
S 1. májem měla svůj kříž už slovutná rakousko-uherská policie,
řešila ale věc s obvyklou noblesou, většinou písemnými zákazy.
(Kdesi v dáli teprve doutnají
,,moderní“ prvomájové masakry 20. století…)
V r.1918 šli v čele mohutného prvomájového průvodu
lídři obou socialistických
stran, snad jako v tušení
předzvěsti vzniku samostatného
Československa.
To je ovšem už rok poté
ani nenapadlo. Od té doby
slavily strany Svátek práce
samostatně, až v roce 1938,
kdy se nad naší samostatností vznášely těžké mraky
nesvobody, usoudily, že by
společný postup mohl být
jistým gestem dospělosti…
V Německu zažil tento svátek
tak nesčetné a kruté peripetie,
že dodnes žádné sympatie
nevzbuzuje. Historikové datují
tento postoj už před II. světovou
válku, kdy jistý Adolf Hitler
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vyvíjel už od r.1922 nesmírné úsilí o zákaz 1.máje jako ,,marxisticko-anarchistického“ výmyslu- až jej v r.1933 uzákonil jako státní svátek.
I katolická církev přišla se svou ,,troškou do mlýna“, když
papež Pius XII. Roku 1955 nečekaně zasvětil 1.máj sv. Josefu
Dělníkovi……Pravda, Josef byl sice tesař,ale stejně nad tímto
počinem dodnes nevycházím z úžasu…(Nu, není nad to, když
pastýř ,,rozumí“ svým ovečkám…)
Po roce 1948 až do r.1989 jsme zažili povinné průvody, kde
zfanfrnělé statisíce proměnily tento kdys dělnický svátek
v díkuvzdání rodné straně a její velké sovětské učitelce:Ať žije
KSČ,Sovětský svaz-mírová hráz !... skandovali čeští popletové se
stále menším a menším nadšením, než jim po r.1990 umožnil dobrotivý osud proměnit se v podnikatele, živnostníky a pravicově
smýšlející zástupce lidu.
Dnešní oslavy jsou chabým odvarem tehdejších časů. Pár tisíc
komunistů, ještě méně socialistů, požírači klobás, anarchisté,
neonacisté, pár stařičkých bývalých tajemníčků, dobře živení
policajti, stokrát přežvýkané slogany, které už skoro nikdo
neposlouchá… .dělníka nevidět. Kde je ono Nerudovo:,,Davy se
hrnou nepřetržitě.Ne husté,schválně prořídlé,tím nekonečnější.
Všechno v oděvu svátečním, čisté, lesklé“?
Politické formy májových oslav jsou mladé. Je den volna, přes sto
let oslav se stále marginálnějším významem. Od Majálesu k studentským bakchanáliím, od demonstrace jednoty pracujících k eldorádu ﬂákačů, od pevných postojů k plytkým bitkám neonacistů
s anarchisty, od boje za sociální spravedlnost k demonstracím za
legalizaci marihuany…
Naproti tomu svátky jara, lásky a plodnosti trvají tisíce letuž od dob pohanských. Už v r.755 v Království Franckém král
Pippin (otec Karla Velikého)přeložil svátky jara a slavnosti rytířské
z března na 1.květen…
Když se v roce 1965 stal králem pražského Majálesu světoznámý
americký básník Allen Ginsberg, pronesl těsně před svým násilným vyhoštěním z republiky památnou větu:,,Království Máje je
příliš krásné, než aby trvalo déle než měsíc“.
A to je jediné, co zůstává…
Ladislav Kantor

INFORMACE RADNICE

Z 7. jednání RM dne 14. 4. 08

Z 8. Jednání RM 21. 4. 08

Rada města na svém letošním sedmém jednání a v kompletním
složení projednala za tři hodiny následující:

Rada města na svém letošním osmém jednání projednala
v šestičlenném složení za dvě a půl hodiny následující:

- jmenovala v souladu s ustanovením §1 vyhlášky MŠMT
č. 54/2005 Sb. předsedu a další členy konkursní komise pro
posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele ZŠ
Roztoky.

- RM nesouhlasí se zřízením třídy pro žáky se SPU pro 1. stupeň
ZŠ Roztoky.

- souhlasila se zadáním demograﬁckého průzkumu a prognózy obyvatelstva města Roztoky se zaměřením na počet dětí
navštěvujících MŠ a ZŠ.
- souhlasila s textem smlouvy o výpůjčce mezi městem Roztoky a obchodní společností Trigema týkající se užívání
parkovišť na Tyršově náměstí.
- ustavila Redakční radu časopisu Odraz a jmenovala předsedu,
místopředsedu a členy Redakční rady časopisu Odraz v tomto složení:
Jaroslav Drda (předseda), Ivana Kubečková (místopředseda),
Marcela Jungwirthová, Jaroslav Huk, Ladislav Kantor a Martin
Urx.
- uložila odboru SRM vyzvat zájemce o pronájem městského
bytu č. 6 v ulici Jungmannova 286, 252 63 Roztoky, aby do
stanovené lhůty předložili v zalepené obálce návrh výše čistého
měsíčního nájemného s tím, že doba pronájmu bude na dobu
určitou jeden rok s opčním právem jeho prodloužení. Veškeré
náklady na opravu a údržbu bytu hradí nájemce.
- doporučila ZM souhlasit s koupí pozemků parc.č. 2920
o výměře 177 m2 (ostatní plocha), parc.č. 2961 o výměře
537 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č. 2981/2
o výměře 237 m2 (orná půda) a parc.č. 2988 o výměře 44 m2
(zahrada), vše v k.ú. Žalov za dohodnutou celkovou kupní cenu
510.000,- Kč.
- Předseda komise stavební a rozvoje města upozornil RM na
stanovisko, že navržený projekt (PD k SP - Rodinné domy Na
Dubečnici) je v rozporu s územním plánem, a proto v něm nelze
dále pokračovat.
- schválila výplatu jednorázových finančních příspěvků
(při úmrtí manžela/manželky, příspěvek na zvýšené náklady
spojené s léčbou) uvedených v zápisu z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 12.3.2008.
- souhlasila s rozsahem publikace ,,Roztoky od nejstarších
dob k dnešku“ tak, jak byl předložen členem ZM Mgr. Stanislavem Boloňským. RM žádá autorský kolektiv k předložení
kompletního rukopisu publikace “Roztoky od nejstarších
dob k dnešku” v odsouhlaseném rozsahu nejpozději ke dni
30.6.2008.
- RM vzala na vědomí výsledek šetření podnětu Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže ze dne 2.4.2008 ve věci “Sanace
stoky v Nádražní ulici” realizované na základě Smlouvy o dílo
s obchodní společností POHL CZ, a.s. (úřad dospěl k závěru, že
v šetřeném případě zadavatel veřejné zakázky postupoval v souladu se zákonem).

- doporučila ZM schválit navýšení územního rozpočtu města v kapitole 3722 (odpady) o 80,4 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených
se sběrem psích exkrementů.
- souhlasila s vytvořením strategického partnerství pro přípravu
projektu domu volnočasových aktivit dle návrhu Sdružení
Roztoč s tím, že zadání a PD pro ÚR Domu volnočasových aktivit na pozemku v místě městské ubytovny v Palackého ulici
zajistí ﬁnančně Sdružení Roztoč. Sdružení Roztoč bude zadání
i PD pro ÚR konzultovat pravidelně s Radou města.
- doporučila ZM souhlasit s prodejem svého vlastnického podílu
(ideální polovina) nemovitosti čp. 155 (vila Amálka) v Tichém
údolí za cenu 4.450.000,- Kč druhému vlastníku ideální poloviny
této nemovitosti (R. I. Wantock a Tania Makopa).
- vzala na vědomí výsledek přijímacího řízení do MŠ pro rok
2008/2009 na základě podaných přihlášek do všech mateřských
škol v Roztokách. Celkem bylo přijato ze 154 přihlášených roztockých dětí 67, tj. 43,5 %.
- doporučila ZM souhlasit s uzavřením smlouvy o spolupráci a aktualizaci IAPRM s ﬁrmou Deloitte BPO G I a.s. a pro tento účel
uvolnit s adresné rezervy potřebné ﬁnanční prostředky.
Olga Vavřínová

Jak jsme se nesešli…
(zpráva z jednání ZM 30.4.08)

Jak už asi víte, toho dne se žádné jednání nekonalo. Patnáct minut
po 18té hodině (přesně podle Jednacího řádu ZM) konstatovala
starostka, že přítomných devět zastupitelů netvoří kvaliﬁkovanou
většinu a je tedy nutné jednání odložit.
Je faktem, že nebývalý počet omluvených už delší čas i v předvečer
jednání leccos napovídal,ale až hodina H rozhodla, neboť omluvených přibylo.Virózám,operacím,služebním cestám atd. se
samozřejmě vyhnout nelze, ale-aniž bych chtěl příliš spekulovatsvůj díl viny zřejmě nese i nevhodně zvolený termín jednání. Ten
ZM schválilo loňského listopadu a tenkrát bohužel nikoho nenapadlo, že 30.4.se lidé obvykle scházejí spíš k pálení ,,čarodějnic“,
než k vážným jednáním. A navíc:druhý den byl nejen čtvrtek,ale
i státní svátek a to je pro mnohé báječná příležitost vzít si v pátek
dovolenou a užít si dlouhý víkend. Další týden se situace zrcadlově
opakovala, a tak se zbylí zastupitelé celkem rozumně dohodli, že
jednání ZM bude opakováno 14.5. Jsme jenom lidé…
Ať to bylo jak to bylo, zastupitelé se ničemu nevyhnou. Dubnové
ZM bude 14.5. a řádné květnové 28.5. Ke cti zastupitelům slouží
skutečnost, že popsaná situace je zcela ojedinělá. Chtěl bych
všechny občany ujistit, že Vánoce jsou častěji. Za třináct let jsem ji
totiž zažil jen třikrát.
Ladislav Kantor
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INFORMACE RADNICE

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti
Městské policie Roztoky, a to za období od 29.3.08 do 28.4.08 :
- 30.3.08 v rámci hlídkové činnosti zjištěny dvě tzv. černé skládky
u panelové cesty v ulici Za potokem ( u Vltavy směr k žel. přejezdu)
– zadokumentováno, oznámeno řediteli TS Roztoky – zjednána
náprava ( úklid černé skládky), věc šetřena jako přestupek proti
veřejnému pořádku
- téhož dne v rámci hlídkové činnosti v oblasti Řivnáče kontrolován
řidič terénního motocyklu – vyřešeno v blokovém řízení
- dne 3.4.08 na základě žádosti o součinnost od Obecní policie Velké
Přílepy zadržen v areálu bývalé Geodézie ve Velkých Přílepech
pachatel krádeže plechů – předáno na místě PČR k další realizaci
- téhož dne v rámci hlídkové činnosti zjištěna dopravní nehoda
v ulici Lidická (v serpentině), kdy neznámý pachatel z místa
nehody ujel, provedeným místním pátráním zjištěn výskyt
poškozeného vozidla, vozidlo odstaveno na parkovišti u autosalónu Auto Fórum Praha v Lidické ulici, pachatel dopravní
nehody zjištěn– na místě předáno PČR, skupině dopravních nehod
- dne 4.4.08 oznámena havárie vozidla v ulici Lidická, naproti objektu autosalónu Auto Fórum Praha, výjezd na místo, usměrňování
dopravy, předáno na místě PČR, skupině dopravních nehod
- dne 4.4.08 v nočních hodinách ve spolupráci s PČR kontrolován
v ulici Riegrova řidič vozidla, kontrolou bylo zjištěno, že po řidiči
vozidla pátrá policie, tato si ho převzala k jejich další realizaci
- dne 12.4.08 v rámci hlídkové činnosti v nočních hodinách
v ulici Přílepská kontrolován řidič vozidla tov. zn. Peugeot, dalším
šetřením zjištěno u řidiče, že před jízdou požil alkohol – předáno na
místě PČR k další realizaci
- téhož dne v pozdních večerních hodinách v rámci hlídkové
činnosti na Tyršově náměstí objeveno zaparkované vozidlo,
ve kterém se nacházela podnapilá osoba, dalším šetřením zjištěno,
že vozidlo prochází počítačovou databází pátrání po vozidlech, a že
bylo odcizeno v Praze – vozidlo i s podezřelou osobou předáno na
místě PČR k další realizaci
- dne 13.4.08 v rámci hlídkové činnosti objevena v ulici Za potokem
tzv. „černá skládka“ – na místě zajištěn důkazní materiál, který by
provedeným šetřením mohl vést k osobě pachatele – věc šetřena
jako přestupek proti veřejnému pořádku dle § 47 z.č. 2000/90 Sb.
- téhož dne v rámci hlídkové činnosti kontrolován v ulici Pod
Koláčovem řidič řádně evidovaného motocyklu-čtyřkolka a to
v místě, kde je provoz zakázán dopravní značkou „ zákaz vjezdu“
– vyřešeno na místě v blokovém řízení
- dne 14.4.08 oznámeno volné pobíhání psa v ulici Obránců míru –
výjezd na místo – proveden odchyt psa, pes umístěn do kotce OŽP
– věc šetřena jako přestupek dle § 46/2 z.č. 2000/90 Sb.
- dne 16.4.08 oznámen pokus krádeže do vozidla na parkovišti
u restaurace Koliba v Tichém údolí, s tím ,že pachatelé unikají
z místa, že byli vyrušeni majitelem vozidla – výjezd na místo
– provedeným místním pátráním po podezřelých osobách dle získaných popisů od oznamovatele se podařilo v ulici Svojsíkovy sady zajistit jednu z podezřelých osob, tato byla předána PČR k další realizaci
- dne 17.4.08 oznámeno pokousání psa volně pobíhajícím psem
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v ulici Jana Palacha, věc šetřena jako přestupek proti pořádku
v územní samosprávě dle § 46/2 z.č. 2000/90 Sb., s odkazem na
znění OZV č. 5/2003.
- dne 19.4.08 v pozdních nočních oznámena havárie vozidla do
signalizačního zařízení na železničním přejezdu v k.ú. Roztoky,
výjezd na místo, místo převzala PČR k jejich realizaci,
- dne 20.4.08 oznámeno poškození oplocení areálu ﬁrmy IVA s.r.o.
v Přemyslovské ulici, výjezd na místo, šetřením na místě zjištěno,
že k poškození došlo v důsledku provozu vozidla, zajištění místa,
předáno na místě skupině dopravních nehod PČR, místní pátrání
po pachateli dopravní nehody, který z místa ujel zatím s negativním
výsledkem
- dne 21.4.08 oznámen požár travního porostu v místě louky pod
Holým vrchem, výjezd na místo, vyžádán HZS, který na místě
požár uhasil
- dne 26.4.08 oznámeno pálení odpadu v ulici Kroupka, výjezd na
místo zjištění přestupce – vyřešeno na místě v blokovém řízení jako
přestupek proti pořádku v územní samosprávě dle § 46 z.č. 2000/90
Sb.
- dne 27.4.08 oznámeno z nemocnice v Tichém údolí, že po areálu
nemocnice se pohybuje muž, který zde nemá co dělat, výjezd na
místo, zajištění muže – zjištěno, že muž se snažil vyhledat lékařské
ošetření – předán do péče lékaře
Vedle toho v rámci hlídkové činnosti za toto období bylo
kontrolováno celkem 142 vozidel a 205 osob a to zejména
v nočních hodinách, v tomto období řešeno celkem 55 přestupků
v dopravě (místní úprava), na pokutách bylo vybráno celkem
20 600,- Kč. Dne 14.4.08 byla uskutečněna v Základní škole
Roztoky s žáky pátých tříd beseda na téma „šikana a krádeže
nezletilých“, tyto besedy budou opakovány v dalších termínech
pro žáky jiných tříd.
Závěrem se prostřednictvím našeho článku
obrací na Vás jako
občany Roztok
Policie ČR s žádostí o
pomoc k případu nálezu utonulého muže
(foto níže), který byl
nalezen dne 4.7.2007 v
řece Vltavě, a to v místě
přívozu Klecánky, který
byl ve vodě v době
nálezu cca 3-4 dny.
S jakýmkoli poznatkem k osobě utonulého,
tzn. jak se jmenoval, kde
popřípadě pracoval, či
s kým se stýkal, můžete
sdělit buď přímo osobní
návštěvou služebny služby kriminální policie OŘ Praha-venkov v Roztokách, tj. Roztoky, ul. 17. Listopadu č. 37 (objekt, kde sídlí Městská
policie Roztoky), nebo telefonicky na tel. 23391 0861, popřípadě 974
881 101 (operační důstojník OŘ PČR Praha-venkov), nebo osobní
návštěvou MP Roztoky, popřípadě telefonicky na zdejší služebnu MP
Roztoky, tj. na výše uvedené telefony, či emailovou adresu.
Vevera Petr
ved. strážník MP Roztoky
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OŽP informuje
- svoz komunálního odpadu v obci
Zaměstnanci Městského úřadu v minulých dnech provedli
společně se svozovou ﬁrmou Regios a.s. kontrolu svážených nádob na komunální odpad. Kontrola byla zaměřena zejména na
to, zda ke všem sváženým nádobám lze přiřadit platbu místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (fyzické
osoby) nebo uzavřenou smlouvu na odvoz odpadů (právnické
osoby). Nádoby na odpad byly přímo v terénu označeny samolepkou. Tam, kde byla nádoba z nějakého důvodu nepřístupná
a mají zaplaceno, byla samolepka vhozena do poštovní schránky
a majitel nebo nájemce nádoby si ji označí sám.
Při kontrole bylo zjištěno i velké množství popelnic, ke kterým
nelze přiřadit žádnou platbu místního poplatku, a ani popelnice
nejsou označeny aktuální nálepkou žádné svozové ﬁrmy (nikdo za
ně neplatí). Jsou to však nádoby na odpad, které jsou využívány.
Z této skutečnosti je jasné, že nemovitost je obývána. Jedná se
tedy o podnikatelskou činnost – pronajímání nemovitosti za
účelem zisku nebo užívání nemovitosti k rekreačním účelům.
V prvním případě je vlastník nemovitosti původcem odpadu a je
ze zákona povinen uzavřít smlouvu s oprávněnou osobou (svozovou ﬁrmou) o likvidaci tohoto odpadu, ve druhém případě je
vlastník nemovitosti poplatníkem poplatku za provoz systému a
je povinen tuto skutečnost nahlásit správci poplatku, kterým je
ﬁnanční odbor Městského úřadu v Roztokách. Je-li nemovitost
obývána důchodci ve věku více než 75 let, jsou tito od místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu osvobozeni. Těm bude známka dodatečně doručena nebo si ji mohou přímo
vyzvednout na Městském úřadě v Roztokách na FO nebo OŽP.
Další možností k zapojení do zavedeného systému odvozu
komunálních odpadů v obci je zaplacení „dobrovolného“
příspěvku obci ve výši 492 Kč/osoba užívající nemovitost
těmi osobami, které v nemovitosti bydlí, ale nejsou zde trvale
hlášeny. Všechny nádoby na odpad, ke kterým se váže platba
místního poplatku, za něž byl zaplacen „dobrovolný“ příspěvek
obci nebo na jejich odvoz byla uzavřena smlouva se svozovou
firmou Regios a.s. budou v průběhu měsíce května označeny
nálepkou. Od 1.6.2008 nebudou neoznačené nádoby firmou
Regios a.s. obsluhovány.
Kontaktní osobou pro zaplacení místního poplatku, případně
„dobrovolného“ příspěvku bydlících osob je paní Poštolková,
ﬁnanční odbor MÚ, tel. 220 400 237.
Kontaktní osobou pro uzavření smluv pro podnikající osoby je Ing. Turková z ﬁrmy Regios a.s., tel: 220 930 524 nebo
602 283 457.
OŽP

Jednotka dobrovolných hasičů
V dnešním článku o činnosti SDH se dočtete o případech, které
se udály v březnu a dubnu 2008. Za toto období naše dobrovolná
jednotka zasahovala celkem u TŘINÁCTi událostí, ze kterých bych
Vám popsal ty nejzajímavější.
Hned na začátku března se přes Českou republiku přehnala vichřice

Emma. I v Roztokách a jejich okolí způsobila materiální škody.
Naše jednotka se podílela na likvidaci spadlého stromu v Roztokách, v obci Tursko ulétla střecha z nízkého objektu, a u obce
Kozinec Emma jako sirky ohnula sloupy vysokého napětí.
V průběhu března a dubna naše jednotka dvakrát zasahovala
v neužívané stodole naproti restauraci Na Růžku. Jednalo se o menší
požáry sena uvnitř stodoly. Další požár, tentokrát již nebezpečnější,
vznikl ve stoupačkách panelového domu v Masarykově ulici. Tyto
požáry jsou mimořádně nebezpečné, protože se rychle šíří do
vyšších pater a tím dojde k rychlému zakouření bytových jednotek
i únikových prostor. Pokud se lidé včas nedostanou ven z budovy,
hasiči je poté musí zachraňovat s pomocí dýchacích přístrojů (hasič
si může k sobě na přístroj připojit zachraňovanou osobu). Ze své
vlastní zkušenosti vím, že jsou tyto případy „hořících stoupaček“
lidmi velmi často podceňovány, nebezpečí si neuvědomují a někdy
i odmítají budovu opustit, protože přece „…hoří jen v přízemí…“
atp. To se ale naštěstí v Masarykově ulici nedělo.

Toto období březen-duben bylo na požáry opravdu mimořádně
bohaté, takže naše jednotka ještě vypomáhala při likvidaci požárů
v Libčicích (kůlna, tráva), v Roztokách v Tichém údolí (altán, kde
musela být rozebrána střecha a vyneseno vybavení), na Holém vrchu
(opuštěná chata, tráva). Na požár trávy, na Holém vrchu, časově navazovala další akce – tentokráte v obci Okoř, kde pro změnu hořel
stoh. Naše jednotka pomáhala profesionálům, a to tím, že zřídila
čerpací stanoviště u místního rybníka a prováděla dopravu vody
k požáru. Zásah byl časově náročnější. Trval cca 3 hodiny.
Některé fotograﬁe si lze prohlédnout i na našich nových webových
stránkách www.sdh-roztoky.cz
Vlastimil Drchota,
Starosta SDH Roztoky

Správní odbor Městského úřadu
v Roztokách
– oddělení sociálních věcí, oznamuje všem občanům města Roztok
/i okolí/, že ve středu, dne 11. června 2008 bude opět přítomna ve
velké zasedací místnosti v budově MěÚ Roztoky vedoucí oddělení
důchodů OSSZ Praha západ paní Michaela Průšová, která je
připravena odpovědět na dotazy týkající se problematiky důchodů
– jejich výpočet, podklady atd.

Konzultační den se bude konat od 8.00 do 12.00 hodin.

Srdečně zveme všechny roztocké občany, kteří chtějí prokonzultovat své problémy související s důchodovým pojištěním.
M. Kalinová
Oddělení sociálních věcí
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Úklid psích exkrementů
Zastupitelé města již před několika lety přijali dvě Obecně závazné
vyhlášky (dále jen OZV), které upravují práva a povinnosti majitelů
psů v souvislosti s jejich pohybem na veřejném prostranství. Jsou
to OZV č. 5/2005 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení
a čistoty ve městě a zejména OZV č. 5/2003 o pravidlech pohybu
zvířat ve městě Roztoky. Povinnost zachovávat a udržovat čistotu
ve městě ukládají všem, druhá z nich stanovuje v odstavci IV. přímo
povinnost úklidu psích exkrementů tomu, kdo psa venčí (v OZV je
povinný deﬁnován jako osoba kontrolující pohyb zvířete). Z toho
vyplývá, že pokud osoba doprovázející psa po psu exkrement neuklidí, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku a může být
přímo na místě pokutována strážníky MP.
Město vede evidenci psů, která obsahuje skoro 800 záznamů a vybírá ze psů poplatky. Z vybraných poplatků za psy zakoupilo sáčky
na psí exkrementy, které si každý, kdo má psa přihlášeného, může
vyzvednout v pokladně MÚ. Byly zakoupeny sáčky mikroténové, a
to z důvodu nesrovnatelně nižší ceny. Použité sáčky i s obsahem lze
odhodit do nejbližšího koše na odpadky nebo popelnice.
Navíc jsou z rozpočtu města placeny 3 pracovníci na dohodu, kteří
ve stanovené oblasti v centru obce „zapomenuté“ psí exkrementy sbírají. Tímto opatřením se výrazně zlepšila čistota ve městě,
přesto výše uvedené povinnosti zůstávají dále v platnosti.
Ing. Eva Krautová, vedoucí OŽP

Všem podnikatelům
Prosíme všechny podnikatele (působící v Roztokách), kteří
ještě nejsou a přejí si být na webových stránkách města Roztoky
(www.roztoky.cz), aby zaslali své informace:
1) název ﬁrmy/podniku/obchodu/ či podnikání
2) krátkou charakteristiku o činnosti podnikání
3) otvírací hodiny (jsou-li)
4) adresu
5) telefon
6) e-mail (je-li)
7) odkaz na webové stránky (je-li)
buď e-mailem na adresu: mu@roztoky.cz nebo poštou na adresu
Městského úřadu:
Městský úřad – podatelna
nám. 5. Května 2
252 63 Roztoky
Dále prosíme o nahlášení případných změn těchto údajů do budoucna.Děkujeme za všechny občany Roztok.
Městský úřad

Přerušení dodávky vody
Z důvodů prací na vodovodním řadu v Roztokách – Žalově, Nerudova ulice bude od 2.6. – 27.6. 2008 v době od 8:00 – 15:00 hod.
přerušena dodávka vody v ulici Nerudova v části od ulice Masarykova po ulici Žižkova. Děkujeme za pochopení.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
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Dne 25.dubna proběhl na Levém Hradci pietní akt na památku obětem transportu smrti

Městská knihovna informuje
Uvádíme zde výběr nových knih v městské knihovně, získaných
do fondu za uplynulý měsíc.

Beletrie:

Obermanová I. - Normální zázraky
Robertsová N. - Zkouška důvěry
Coelho P. – Brida
McCarthy C. – Cesta
McCarthy C. - Tahle země není pro starý
Eben M. - Na plovárně /3/
Detektivky a krimi, dobrodružné, thrillery
Patterson J. - Čtyři slepé myšky
Lovejoy W. - Šanghajská hvězda
Christie A. - Sešli se v Bagdádu
Cubeca K. - Zlatá skrýš
Watt P. - Než přijde úsvit
Mc Clure K. - Neviditelný nepřítel

Cestopisy

Crane N. - Pěšky napříč Evropou
Lister Ch. - Od podpatku ke špičce

Životopisné

Grossing S. - Napoleonovy lásky
Kříženecký J. - Eva Olmerová

Pro děti

Brezina T. - Ztraceni v magickém trojúhelníku
Brezina T. - Nestvůry v hlubině
Wilson J. - Jacky snílek
Výtvarné nápady pro šikovné ruce
Stowell Ch. – Vyrábíme knihy
Stowell Ch. - Vyrábíme šperky
Penny S. - Vyrábíme přáníčka
Carlson M. - Modelujeme postavičky z plastelíny
Smith S. - Origami pro radost
Další informace získáte na web. stránkách knihovny
http://knihovna.roztoky.cz/
A. Urxová, městská knihovna

Z HISTORIE MĚSTA

HISTORICKÉ REPETITORIUM
aneb
Roztocký uličník, část X.

Měsíc květen je tradičně spjat s oslavami konce 2. světové války,
patrně nejničivějšího válečného konﬂiktu v evropských dějinách.
Proto je samozřejmé, že osobností pro květnové číslo ODRAZu
bude někdo z těch, kteří se zbraní v ruce bojovali za naši svobodu.
Těch, kteří by si to zasloužili a jejichž osud nějak patří do Roztok,
je několik. Nakonec jsem se rozhodl připomenout dramatický osud
letce Viktora (Viki) Kašlíka, protože nevypovídá jen o něm samém
a jeho odvaze, ale i o zlobě a malosti jiných.

Mjr. Viktor (Viki) Kašlík
(9. 12. 1914 - 15. 5. 1994)

V Angli-čekání na poplach

V r. 1936 po absolutoriu Vojenské akademie
Viktor Kašlík se narodil v Duchcově, kde také v roce 1933 maturoval na gymnáziu. Absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích a
Prostějově, kterou ukončil v roce 1936 v hodnosti poručíka letectva. Po obsazení okleštěného zbytku ČSR hitlerovským Německem
ilegálně uprchl v květnu 1939 do Polska, když hranici přejel na podvozku železničního vagonu. Stihl ho však stejný osud, jako mnoho
dalších Čechoslováků, kteří chtěli aktivně bojovat proti okupantům.
Místo, aby polská vláda československým dobrovolníkům přiznala
statut vojenské jednotky, byli internováni v lágru, který si příliš
nezadal s vězením.
V srpnu 1939 byl umožněn odchod části čs. dobrovolníků do Francie, kde se začala konstituovat samostatná čs. vojenská jednotka
pod velením generála S. Ingra. V tomto transportu nechyběl ani

Viktor Kašlík. Nechtěl však čekat, až úřady rozhodnou o statutu
jednotky, a tak vstoupil do cizinecké legie. Hned na to absolvoval
výcvik bojového stíhače v Chartres. 10. května 1940 byl převelen
k polní jednotce ve Francii, která se zúčastnila ústupových bojů po
německé invazi. Po kapitulaci Francie odjel lodí do Casablanky.
Zde, v severní Africe, zažil první krizovou situaci na pokraji života
a smrti. Pro poruchu letadla byl nucen nouzově přistát v poušti.
Po dlouhém pěším pochodu bez vody upadl do kómatu. V tomto
stavu ho nalezla karavana nomádů. Jejich léčitelské umění (a kobylí
mléko) mu zachránilo život. Zachránci mu na rozloučenou věnovali
jako talisman zlatý prsten, který ho měl ochránit před veškerým
zlem, a který nosil až do konce života.
Jakmile se vytvořila samostatná čs. jednotka v Anglii, přesunul
se na ostrovy, kde prošel výcvikem na letouny typu Hurricane.
V srpnu 1941 se stal stíhačem 312. čs. perutě RAF, kde se později
stal velitelem letky. Zúčastnil se letecké bitvy o Anglii, při níž málem
přišel kvůli omrzlinám o obě nohy. Odmítl však dát souhlas s amputací a díky obrovské vůli k životu i peči lékařů přežil tuto krizi
bez vážnějších následků. Za svou válečnou činnost byl vyznamenán
třemi čs. válečnými kříži, třemi medailemi Za chrabrost, medailí za
zásluhy I. třídy, britskou Star 1938-45 a řadou dalších vyznamenání.
Jeho nejbližší, které po svém útěku zanechal v Protektorátu, stihlo
kruté pronásledování okupačních orgánů. Matka a sestra byly internovány v táboře ve Svatobořicích u Kyjova. Válku přežily jen
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náhodou, když v dubnu 1945 nesplnil velitel tábora rozkaz K. H.
Franka a místo hromadné likvidace vězně propustil.
Koncem roku 1942 se Viktor Kašlík v Anglii oženil a počátkem
roku 1943 přešel na Inspektorát čs. zahraničního letectva. Konec
války jej zastihl ve funkci styčného důstojníka v hodnosti štábního
kapitána.
Ačkoliv jsem měl to štěstí, že jsem se v únoru 1990 s V. Kašlíkem
osobně setkal při jeho návštěvě Roztok, s podrobnostmi svého válečného nasazení se mi nesvěřil. Odmítl tehdy na válku
vzpomínat. Řekl mi, že se naopak snaží již 50 let na traumata
války zapomenout. “Vždycky jsem si představoval, že zabíjím
jen uniformu, že to není člověk jako já nebo ty. Ale vím, že
to je lež - a člověk, který má srdce, nemůže s dobrým pocitem
vzpomínat na to, že zabíjel, i když to dělal v zájmu spravedlivé
věci, a také prostě proto, aby sám přežil. Někdy, když jsem
nemocen, vrací se mi před očima obrazy z války jako zlý sen“,
řekl mi tehdy Viktor Kašlík. Po skončení války se vrátil do Čech
i se svou manželkou (Angličankou) a ročním synem Johnem oslavován jako hrdina bitvy o Anglii. Usadil se tehdy v Roztokách,
kde měl příbuzné.
Byl jmenován „čestným občanem města Roztok“ a dostal
k dispozici vilu čp. 125 v Tichém údolí - jako dar jí však odmítl
přijmout a řádně platil nájem. Byl povýšen na majora a jmenován náčelníkem štábu 1. letecké divize v Praze. Stal se velitelem

leteckého dopravního pluku na letišti ve Kbelích, kde působil
též jako zkušební pilot a vedl výcvik nové generace českého
letectva. Jeho situce se radikálně změnila po Únoru 1948, kdy
byl (již počátkem dubna) suspendován a bylo jasné, že je jen
otázkou času, kdy na něj dosáhnou chapadla komunistické perzekuce. Okamžitě tedy poslal zpět do Anglie manželku se synem
a o Vánocích 1948 překročil ilegálně hranice i on. Útěk to byl
dramatický, první pokus o přejití hranice na Šumavě se nezdařil
a zcela fyzicky i psychicky vyčerpán se vrátil domů do Roztok.
V té době už donašeči nového režimu pilně sledovali jeho kroky
a vystavoval jak sebe, tak své nejbližší smrtelnému nebezpečí.
Druhý pokus o útěk už byl úspěšný. Režim se alespoň pomstil
jeho sestře, kterou za vykonstruovaný trestný čin vlastizrady
odsoudil na doživotí, z toho 11 let skutečně prožila ve vězení
(zemřela v roce 1992 a je pohřbena na Levém Hradci). Návrat do
Anglie přijal s úlevou a začal zde nový život. Začal znovu létat,
později i na “tryskáčích“, když se vrátil k vojenskému letectvu.
Musel však tím pádem nejen přerušit veškeré styky s příbuznými
na druhé straně “železné opony“, ale po celou dobu své aktivní
dráhy vojenského letce byl pod dohledem tajných služeb, neb
nedůvěra byla v době studené války oboustranná. Do pozdního
věku sportoval, lyžoval a surfoval. Hned po pádu komunistického
režimu přijel na návštěvu do staré vlasti.
Major Viktor Kašlík, gentleman každým coulem, zemřel ve
svém domě v jižní Anglii 15. května 1994 ve věku nedožitých
80 let a je pochován na vojenském hřbitově v Brookwoodu
v Anglii.
Stanislav Boloňský

V r.1990 v Roztokách před svou bývalou vilou čp.125
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Žádost hasičů
Dne 5. 4. 2008 likvidovali hasiči ze základny v Roztokách
u Prahy požár rodinného zděného altánku v ulici Svojsíkovy sady
(Tiché Údolí), při požáru bylo použito speciální zařízení INFRA
TEPLOMĚR. Toto zařízení slouží k odhalování skrytých ohnisek
požáru, například ve střešních konstrukcích. Je to nenahraditelný
pomocník hasičů, který ušetří spoustu práce a majitelům hořících
nemovitostí spoustu peněz, jelikož se nemusí rozebírat hořící konstrukce. Toto zařízení ukáže v konstrukci skrytá ohniska požáru
a to pomocí teploty.
Při balení techniky a odjezdu na základnu bylo toto zařízení
hasičům bud’ odcizeno některým kolemjdoucím zvědavcem,
nebo ztraceno samotnými hasiči. Proto se na Vás hasiči obracejí
s žádostí, jestliže někdo našel tento INFRA TEPLOMĚR značky
INFRAPYROMETR typAMIR aby ho odnesl přímo na základnu HZS
v Roztokách nebo na MÚ Roztoky nebo ho odevzdal na Městskou
policii v Roztokách. Pro civilní využití tento infra teploměr vůbec
není, možná jen jako hračka pro děti připomínající nějakou pistolku
ale pro hasiče je to užitečná pomůcka, nikdy nevíte kdy jí můžou
použít právě u Vás, aby ochránili Váš majetek. DĚKUJEME.

řidiči zase zničili spoustu aut. Přineslo to hodně plechu sběrnám
a pojišťovnám pustili žilou. My dál pokračujeme, provedli jsme
druhé sčítání zvěře. Do toho nečasu přicházejí na svět první ušáci.
Až půjdete na procházku se svým psíkem, myslete na to. Zkuste
mít svého miláčka na vodítku. Při večerní jízdě autem se vám
ve světlech může na silnici objevit zajíc, který v té záři neví co
dělat. Uberte plyn, ztlumte světla. Před vámi totiž může být zaječí
maminka. Nebo vidíte jen kus masa? Budeme vám vděční za pochopení, a předem díky.
Duben
Snad už počasí bude moudré. Při svých výletech do přírody přijdete
i na Holý vrch. Na myslivecké střelnici si zájemci, kteří vlastní
zbrojní průkaz na brokové zbraně, mohou vystřelit na asfaltové
terče. Stačí se domluvit, správcem je pan Stanislav Hejl, nebo
s panem Zvánovcem, oba jsou z Roztok. Na chatě jsou vyvěšeny
kontakty ( S.Hejl 602 666 790, J.Pastyřík 220 910 456)
Dole pod kopcem hospodaří myslivci na rybnících. I zde je možnost
rybolovu. Podmínky rád vysvětlí pan Pastyřík, majitel stavební
ﬁrmy v Roztokách. Přejeme vám, aby jste v přírodě viděli spoustu
hezkého, stačí se dívat kolem sebe. Do dalšího průběhu roku vám
přejeme hodně zdaru. Aby se vám dařilo.

HZS STŘEDOČESKÝ KRAJ

Myslivecké zastavení
Rok 2007 uběhl svoji dráhu tak rychle, že nám na dveře zaklepal ten další v pořadí. Na chvíli jsme zapomněli na své starosti
i problémy. Oslavy konce a vítání Nového vypukly naplno. To zase
bylo šampáňa, rachejtlí. Druhý den na Nový rok, jsme do sebe
cpali okurky, různé silné bujóny, prostě jiné zaručené recepty na
kocovinu. A co různá předsevzetí? Jistě si každý nějaké dal, nebo
aspoň malinké přáníčko. Tak a co teď s ním?
Začátek roku u nás “myslivců”.
Leden
Zima mírná, myslivci, kteří jsou v honitbě, nosí zvěři přilepšení.
Kukuřici, plevy, léčivé medikamenty, tak jako každý rok předtím.
Pro veřejnost jsme připravili myslivecký ples s bohatou tombolou.
Ples byl opět v areálu VŠZ na Suchdole. Rádi bychom něco podobného uspořádali i v Roztokách. Tady bohužel jsme to my, kdo
přešlapuje na místě.
Únor
Zima opět nic moc, začínají kvést sněženky, jívy, stromy nasazují
na květ. Po polích pobíhají lišky. Je čas jejich milování. Vůbec těm
ryšavým loupežníkům nevadí, že na posedech, někde za křovím
vysedávají zelené klobouky a snaží se jim přerušit lásky čas. V lesích už jsou vidět pruhovaná selátka. Nad nimi bdí jejich obětavá
statečná maminka. Má plno práce. Uhlídat je, nakrmit, na noc jim
vybudovat hnízdo ze suché trávy, listí, ve kterém je bude celou
noc hřát. Únor je čas bilancování. Naše Výroční schůze také tak
proběhla. Ledacos jsme si vyříkali, a určili pravidla jak dál. Také
jsme měli první sčítání stavu zvěře.
Březen
Lidová moudrost o pobytu za kamny je pravdivá. Tenhle měsíc
nám to dokázal. Vichřice, záplavy sněhu, náledí. Emča odnesla
střechy, zničila, co se dalo. Pokácela hektary lesa. Neukáznění

Miloslav Slaba

Oáza pro nekuřáky
Těsně před vydáním tohoto čísla Odrazu byla v Nádražní ulici
otevřena nová provozovna pro ty milovníky dobrého jídla a pití,
kteří jsou zároveň ortodoxními nekuřáky. Byla vybudována v prostoru bývalých Potravin, má samostatný vchod i sociální zařízení,
a je propojena chodbou s kuchyní Pizzerie Capri. V prostorné místnosti upravené v dalmatském stylu najde pohodlně své místo víc
než dvacet hostů. Tuto příležitost jistě uvítají nejen matky s dětmi,
ale i ti, kteří zrovna nemusí k místním specialitám „konzumovat“
i dým od sousedních stolů.
Restaurace je připravena přichystat pohoštění i pro uzavřenou
společnost, k různým společenským příležitostem a oslavám,
včetně pracovních schůzek. Pokud se účastníci těchto traktací
demokraticky dohodnou, že ke štěstí potřebují i cigaretu či doutník, nikdo jim v tom bránit nebude. Proč to vlastně píšu? Hlavně
proto, že takové řešení i v lítém sporu mezi kuřáky a nekuřáky
sahajícím až po Parlament, považuji za jedině rozumné. Protože
hadrové závěsy a sádrokartonové příčky, natož intolerance jedněch
k druhým vrcholící zákazy „vítězné většiny“ za inteligentní řešení
nepovažuji.
Ladislav Kantor

Pomoc v nouzi
Husitská diakonie Církve československé husitské v Roztokách
nabízí pomoc lidem v těžkých životních situacích, nemocným,
osamělým. Již šestým rokem nabízíme tzv. asistenční službu. Jedná
se např. o doprovod k lékaři, na pedikůru, dohled u nemocných,
přátelské rozhovory s osamělými lidmi, pokud se potřebujete postarat o někoho z blízkých v době Vaší nepřítomnosti, drobné nákupy
apod. dle dohody s naší pastorační asistentkou. Tyto služby a pomoc nabízíme všem občanům Roztok a blízkého okolí.
volejte na tel. 220 951051 – Farní úřad CČSH.
Jarmila Kučerová
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Sbírka šatstva
Husitská diakonie CČSH organizuje v pátek 20. června 2008 od 15
do 17 hod. sbírku šatstva pro humanitární pomoc. Prosíme, noste
věci čisté v krabicích nebo pytlích.
Jarmila Kučerová

Informace lékaře
Kožní lékař MUDr. Zdeněk Preclík (ordinace: Řachova 486, Roztoky, tel.: 220 910 771) oznamuje, že od 1.4.2008 ošetřuje pojištěnce
těchto zdravotních pojišťoven: 1) Všeobecná zdravotní pojišťovna
- VZP (111), 2) Česká národní pojišťovna – ČNZP (222), 3) Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra – ZPMV (211), 4) Oborová
zdravotní pojišťovna – OZP (207).
Zd. Preclík

Oslava MDŽ se povedla
V sobotu 8.března 2008, při příležitosti Mezinárodního dne žen, se
v příjemném prostředí zasedací místnosti Městského úřadu sešlo
více jak padesát roztockých a žalovských žen, aby si v přátelské
besedě, při muzice a zpěvu Dr.Míly Špačka, pověděly o svých
radostech a zážitcích, o tom co se ve městě děje nebo připravuje
nového. Milým a vzácným hostem setkání byla poslankyně parlamentu České republiky Milada Halíková, dřívější primátorka města
Havířova. Spolu s prababičkou, babičkou a maminkou přišla mezi
nás i čtyřletá Ema Reehová.

Zaplněná zasedačka v čele s všestranným muzikantem Dr. Mílou
Špačkem”
Tři hodiny společné zábavy utekly jako voda, a tak mnohé ženy
projevily přání, aby příští setkání bylo delší. Organizátor-Okrsková
rada KSČM Roztoky-bude usilovat, aby tomuto přání v roce 2009
vyhověla a získala k účasti i další roztocké ženy a muže - dobré
tanečníky a oslava se mohla uskutečnit ve větším sále ..
Z. Karas
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KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE...

Generel i pro silnici
Středočeský kraj je docela dobrá adresa. Aspoň si to myslí ti, kteří
v něm žijí. Minimální nezaměstnanost a dostatek pracovních míst,
velmi solidní síť veřejné dopravy, bohatá nabídka služeb, většinou
i slušné příjmy.
Pár horších stránek se ale přece jen najde. Možná vyčnívají také proto,
že ty nejhorší, existenciální, se většině obyvatel kraje přece jen vyhýbají. Není těch špatných stránek mnoho, ale jedna v nich naprosto
dominuje. Dopravní zátěž a stav komunikací.
Výjimečnou oblastí středních Čech je prstenec kolem Prahy, území
okresů Praha-západ a Praha-východ a kousek za ně. Život v nich
přináší všechny výhody i všechny nevýhody, které s sebou nese blízkost metropole. To platí i o dopravě. Na jedné straně mimořádně husté
dopravní spojení s Prahou, na straně druhé obrovská hustota dopravy a mizerný stav silnic. A na naší, severní části pražského zázemí,
se ke všemu nekonečně zadrhává a protahuje příprava dvou životně
důležitých dopravních investic, bez nichž se severní část a hlavně její
obyvatelé dopravní zátěže nezbaví, ba naopak – severní část pražského
dopravního okruhu i nová přistávací dráha ruzyňského letiště.
Vedení kraje je si té situace se stavem komunikací i s nepřiměřenou
dopravní zátěží na všech přístupových trasách k Praze vědomo, blíží se
volby do krajských zastupitelstev a sotva je účinnějším dokladem toho,
že se něco mění k lepšímu, než nové, dokončené a prospěšné investice.
Středočeský kraj si v loňském roce vzal čtyřmiliardovou půjčku, aby
z ní alespoň částečně dal do pořádku některé silnice, které spadají do
jeho správy – tedy hlavně silnice II. a III. třídy. Další, většinou rozsáhlé investice, se budou realizovat s pomocí evropských peněz, z regionálního operačního programu. Dostalo se tak i na některé náročné
investice, hlavně se dočkaly nebo proběhnou zásadní rekonstrukce
několika mostů (nejblíže je asi ten u Veltrus).
V seznamu silnic, které by se měly dočkat pořádné opravy, je i naše
silnice II/242 – tedy její průtah městem. Dolní úsek přeložky vázne
skoro stejně vytrvale jako severní větev dálničního okruhu. Investorem opravy silnice a jejího „zkapacitnění“, jak silničáři říkají, je
Středočeský kraj, ale nějaký podíl zůstane i na městu. Jak velký bude,
to bude ještě věcí vyjednávání. Každopádně město přineslo už vklad
v tom, že dalo silnici v potřebném úseku zaměřit, a nyní připravilo
druhou velmi důležitou věc – systém odvodnění. Generel odvodnění,
který projednávala rada města a posléze zastupitelstvo, se týká celého
katastru města, jeho osou je však část právě kolem Lidické ulice.
Schválení generelu má stejný praktický význam jako schválení územního
plánu – je velmi silnou pákou, zákonem pro investora, a v tomto případě
zajistí, že mnohamiliónová investice, které bychom se do budoucna
(a nedalekého) stejně nevyhnuli, půjde převážně z krajské pokladny.
Akce se skutečně blíží, údajně je už vybírán dodavatel, a tak se snad
průtahu a kruhového objezdu od Žalova dočkáme dřív než opuštěné
přeložky od přejezdu do města.
J.Huk

Ad Lekce z demokracie
V minulém čísle dostal bývalý místostarosta J. Huk pěkně „na frak“
Byla mu nasazena „psí hlava“ za jeho vyhraněný názor na existenci
rituálu, který vznešeně nazýváme schůzka lídrů. Musím hned úvodem
říci, že tento jeho vyhraněně odmítavý názor nesdílím, ale na straně
druhé zcela chápu a respektuji. Uznávám, že neformální jednání
zástupců celého politického spektra zastoupeného v ZM je užitečné,
i když proporčně nectí výsledky voleb (každou z volebních stran reprezentuje jeden zastupitel, bez ohledu na počet mandátů v ZM). Jistou
legitimitu lze tomuto jednání přiznat jako obdobě tzv. „dohodovacího
řízení“, které umožňuje Jednací řád ZM. Na straně druhé byly v minulosti snahy tato jednání institucionalizovat a přijímat na nich závazná
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„doprovodná usnesení“, což je bezpochyby v kolizi se zákonem
o obcích. Žádná schůzka lídrů nemůže zavázat ostatní zastupitele ke
společnému postupu a je spíše jen berličkou, která má pomoci k dohodě
v naší rozhádané obci. Zákon o obcích jasně říká, že mandát zastupitele
je reprezentativní a nesmí být svazován žádnými stranickými příkazy
(viz § 69 odst. 4). Takže, berme to tak, že schůzka lídrů je sice účelově
užitečná, ale není to rozhodně nic, čím bychom se mohli chlubit. Psí
hlava tedy v tomto případě Jardovi Hukovi opravdu nenáleží.
Stanislav Boloňský

Lekce z demokracie ?!
Takzvanou „schůzku lídrů“, kterou „znectil“ bývalý místostarosta Huk
a která vyvolala tolik reakcí v minulém Odrazu, se snažili někteří zastupitelé na začátku nového volebního období „uzákonit“ usnesením
ZM. To opravdu nepovažuji za správné a taky to v ZM neprošlo.V čem
ale považuji „schůzku lídrů“ za správnou, je to, že v zásadních otázkách, týkajících se tohoto města, zjistím, jaký je názor celého politického spektra a je možné si spoustu věcí „vysvětlit“. Je mně zcela jedno,
zda by měl hlas jednoho lídra znít mocněji než hlas jiného lídra, o tom
to není, snažím se o diskuzi. Díky několika „schůzkám lídrů“ před
hlasováním v zastupitelstvu o rozpočtu města, prošel rozpočet velmi
hladce. To se bývalému místostarostovi, který měl přípravu rozpočtu
v popisu práce, nikdy nepodařilo. Občané našeho města ve volbách
zvolili své zástupce a volby dopadly tak, jak dopadly a aby se dalo
nějak pokračovat dál, máme koalici „nekoalici“ mezi DOSTem a ODS.
Ne všichni jsou z této koalice nadšeni, tato koalice je slabá, každý
máme svoje „neřízené střely“. Nejsme v parlamentu ani v senátu,
trápí nás konkrétní věci, týkající se tohoto města. A to je důvod, proč
považuji „schůzky lídrů“ v důležitých otázkách směřování našeho
města za důležité. Zajímá mne názor i jiných než koaličních „lídrů“
a pořád se domnívám, že zájem tohoto města by měl být nadřazen politickým půtkám.
Olga Vavřínová

Stavba přeložky, aneb běž za hejtmanem
(po druhé)
V minulém čísle poukázal Tomáš Novotný na neúnosnou situaci
vzniklou umrtvením prací na stavbě přeložky silnice II/242 na Prahu.
Práce se zde již před rokem „zasekly“ díky tomu, že Středočeský
kraj, coby investor akce za 250 mil. Kč, není ochoten doplatit necelé
4 mil. Kč na dokončení rozsáhlého a unikátního archeologického
výzkumu. Rada kraje se rozhodla ignorovat zákon (což je zajímavé
zjištění samo o sobě), který jednoznačně stanoví, že uhradit náklady
na předstihový záchranný výzkum je povinností investora. Vzhledem
k tomu, že významné nálezy z doby prvního slovanského osídlení se
v této lokalitě očekávaly, nepodařilo se věc „řešit“ tak jako jinde (např.
před několika lety při výstavbě supermarketu v Rudné), tj. použitím
radikální metody, při níž musí být buldozery rychlejší než archeologové. Je pravda, že rozpočet na výzkum byl překročen, ale na straně
druhé musí Kraj vzít na vědomí, že zákon nedovoluje archeologům
výzkum ukončit v okamžiku, kdy dojdou peníze – naštěstí! Marně
jsem několikrát ve prospěch dokončení výzkumu intervenoval na jednání krajské komise pro kulturu a památkovou péči. Vždy byla reakcí
odpověď, že v rozpočtu kraje již nejsou peníze. Místo toho bylo jednání přesměrováno na ministerstvo kultury, aby to tedy doplatilo výzkum, když mu tolik jde o pozůstatky nějakých chatrčí z 6. století n.l.
(největší rané slovanské osídlení na území státu).

KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE...
Podle neoﬁciálních informací snad skutečně ministerstvo ze svého
útlého rozpočtu peníze dodá, když je ovšem bude muset vzít někomu
jinému (a učiní tak v dobré víře v rozporu se zákonem). Jak jsme si
tak zvykli z doby reálného socialismu chápat „objektivní potíže růstu“,
tak jsme se i smířili s tím, že když Kraj řekne, že peníze nemá, tak je
prostě nemá, a basta ﬁdli. Jaké bylo mé překvapení, když jsme zjistil,
že hospodaření Středočeského kraje skončilo loni přebytkem ve výši
881 milionů Kč !!! To ovšem případ nedokončeného archeologického
výzkumu v Roztokách staví do zcela jiného světla. Musím ale uznat, že
ve volebním roce se uspořené peníze jistě budou hodit, aby se mohlo
ukázkově budovat za přítomnosti televizních štábů na všech frontách.
Vkrádá se ovšem otázka, zda přerušení stavby nevyšlo dráž, než doplatek na výzkum. To už pak by byl spíše problém pro psychiatra.
Stanislav Boloňský

Mateřské školky v Roztokách, jak dál ?
V minulém Odrazu byl otisknut článek paní Willlheimové a Čížkové,
matek malých dětí, které pravděpodobně nebyly přijaty do MŠ.Situace
při přijímacích řízeních dětí do MŠ pro rok 2008/09 je následující
:Bylo podáno celkem 163 žádostí, z čehož bylo 9 žádostí o přijetí dětí,
které nemají trvalý pobyt v Roztokách (základním kriteriem přijetí je
trvalý pobyt dítěte v Roztokách) a 39 duplicitních žádostí (rodiče žádali
o přijetí svých dětí ve více školkách).
Tedy ze 154 přihlášených roztockých dětí bylo přijato celkem 67
dětí – tj. 43,5%. Tyto údaje opravdu nevěstí nic dobrého a plně chápu
naštvanost všech matek, jejichž děti přijaty nebyly.
Město Roztoky má celkem tři MŠ s celkovou kapacitou 209 míst.
Město Roztoky by nutně potřebovalo další MŠ aspoň s třemi
odděleními po 25 dětech. Cituji z článku v minulém Odrazu : „Ano,
jsem sice doma, o dceru se budu ráda starat, ale pokud se nemýlím,
tak právo na školku by mělo mít každé dítě starší 3let.“ Věřte, že
bych opravdu velmi ráda zajistila práva dětí na školku, práva všech
našich starých občanů na důstojné stáří a práva všech dalších našich
občanů. Zajistit tato práva je povinností obce a já se jich nezříkám,
jen mám trochu problém. Město nevlastní žádný pozemek, kde by se
nová MŠ dala postavit. Bude tedy nutné takový pozemek koupit a to
za tržní cenu, dále je třeba počítat s výstavbou budovy školky, takže
se pohybujeme v řádu desítek milionů Kč.Minulý rok jsem zastupitelstvu předložila návrh, jak přízemí Žalovské ZŠ lze stavebně upravit na
jedno oddělení MŠ. V Žalovské ZŠ by tedy bylo jedno oddělení MŠ
pro 25 dětí, 1. až 4.třída ZŠ a družina. Toto řešení je rychle proveditelné
(2 měsíce prázdnin by na to pravděpodobně stačily), relativně levné
(cca 2 miliony Kč) a vratné (časem by se z toho zase daly udělat třídy
ZŠ).Tento návrh zastupitelstvo vzalo na vědomí (rozuměj pohřbilo)
a podle názorů na diskuzním fóru se toto řešení pro změnu nelíbí zase
matkám školních dětí.
Takže co s tím ?
V duchu usnesení letošního březnového zastupitelstva začnu vyjednávat s developerem o odkoupení pozemku, který je územním plánem na
Solníkách určen pro stavbu MŠ a připravím investiční záměr výstavby
nové MŠ na tomto pozemku. Troufá si někdo odhadnout, kolik to asi
bude stát a za jak dlouho zahájí tahle školka provoz ? Spekulovat nyní
o tom, co bylo důvodem toho, že dřívější vedení radnice nebylo natolik
prozíravé, že souhlas města se zástavbou Solník (a že těch bytů a rodinných domů je tam opravdu dost), nepodmínilo alespoň převedením
pozemků pro veřejný účel (týká se i pozemku pro MŠ) do vlastnictví
města, je nyní bezpředmětné a málo kterou matku malých dětí zajímá.
Ale tak náročnou investici jako je výstavba nové MŠ, je třeba předvídat
a připravovat předem. Je skutečně tak velkým překvapením, že nově
nastěhovaní obyvatelé města v lokalitách Panenská I., Panenská
II. a Solníky mají děti a chtějí je umístit v MŠ a později v ZŠ ?

Koncepčně považuji za správné, udělat nyní vše pro to, abychom,
až se nám ten boom malých dětí přelije do ZŠ, byli připraveni – demograﬁcká studie, zadání pro projektovou dokumentaci, projektová dokumentace. Teprve poté jsme schopni shánět fondy a dotace
na přístavbu roztocké ZŠ, protože budeme vědět, jak velká bude
přístavba ZŠ a kolik to bude stát. Názor pana zastupitele Huka, že
vyhodit tolik peněz na dokumentaci na přístavbu ZŠ je zbytečné,
protože to bude tak drahé, že na to nikde peníze stejně neseženeme,
považuji za velmi nebezpečný. Za tři roky se totiž dostaneme do
stejné situace, jako jsme nyní s výstavbou nové MŠ. Pro výstavbu nové MŠ nemáme nic - ani pozemek, ani projekt. Těžko tedy
seženeme nějaké peníze z dotací. Pro získání peněz z dotačních titulů
EU je opravdu křišťálová koule nedostatečná, i když je na ní velkými písmeny napsáno – město Roztoky nutně potřebuje novou MŠ,
pokud možno ihned !
Řešením by mohl být regulační plán na Panenské II.Na tomto naštěstí
dosud nezastavěném území (děkujme stavební uzávěře) je územním
plánem vymezeno území pro veřejně prospěšnou stavbu – novou
MŠ.Majoritní vlastník tento záměr akceptuje.V případě, že zastupitelstvo města schválí Zadání regulačního plánu Panenská II. (bude
předloženo na jednání ZM koncem května), můžeme prakticky ihned
tento plán zadat (samozřejmě po řádném poptávkovém řízení). Schválený regulační plán je územním rozhodnutím, tedy i územním rozhodnutím o umístění MŠ.Majoritní vlastník chce stavět, město chce MŠ.
Domnívám se, že pro město je tato situace pro vyjednávání příznivější
než na Solníkách, kde developer rozparceloval a postavil maximum, co
mohl a už opravdu nemusí mít zájem se s městem bavit.
Olga Vavřínová

Šest mírně tučných let
Nebývá to často, aby do našeho kraje zavítal posel dobrých zpráv,
a když se tak stane, je to důvod přinejmenším k tomu, aby se to
všichni dozvěděli. A tak si dovolím oznámit obyvatelům města
Roztoky a všech dalších 78 obcí, spadajících do územní působnosti
místní akční skupiny, která v šerém dávnověku v roce 2004 n. l.
přijala jméno Přemyslovské střední Čechy, že se tato místní skupina
kvaliﬁkovala z více než stovky žadatelů mezi 48 vyvolených, jimž
bude v letech 2008-13 (a zpětně i za rok 2007) přidělována podpora
z programu LEADER 2007-2013.Bude to šest mírně, opravdu velmi
mírně tučných let. Těch – odhadujeme, protože konečnou sumu ještě
ministerstvo zemědělství nesdělilo – asi 15 miliónů korun ročně je
jenom malým přilepšením. Většina oblastí podpory bude vyhrazena
pouze malým obcím do 500 obyvatel, některé pak obcím do 2000 lidí
a jen na společných projektech se budou moci podílet i obce a města
větší. Z prostředků programu LEADER však bude také ﬁnancováno
zázemí místní akční skupiny, jehož cílem bude nejen vybírat projekty na
oněch asi 15 miliónů, ale také pomáhat žadatelům, obcím, neziskovým
organizacím či podnikatelům při výběru dotací na jejich záměry a i při
jejich zpracování. Nyní se přeme o to, zda sídlo skupiny se přesune na
hlavní třídu Královského města Slaný, anebo na historické náměstí ve
Velvarech, hádáme se o to, jak účelně upravit strukturu sdružení, aby
byla operativnější a pružnější než poněkud komplikovaná klasická sestava zájmového sdružení právnických osob, a hledáme i nejvhodnější
osoby na doplnění profesionálního týmu. Všechny tyto změny budou
otázkou několika málo příštích týdnů a měsíců a i o nich se včas dozvíte. Dnes si posel dobrých zpráv dovolí už jenom poděkovat všem,
kteří na cestě do LEADERu pomáhali, odpustit těm, kteří nepomáhali, a vyhlásit program na dalších šest mírně tučných let. Najdete ho
na stránkách www.premyslovci.cz a nese, jak už je to v našem kraji
zvykem, přiměřeně honosný název Obnova země knížat a králů. Ne,
že bychom to za těch sto miliónů pořídili, ale uznejte, že to zní lépe než
Strategický plán LEADER.
Tak nashledanou v ještě lepších časech!
J. Huk
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Školní okénko

Projekt Ekosystém les

Milí čtenáři

V rámci učiva botaniky proběhl v 7. třídě projekt s názvem Ekosystém les. Žáci vybaveni teoretickými znalostmi vyrazili nejprve na
vycházku do okolí, kde se naučili poznat jehličnany podle vzrůstu
a vzhledu, ve třídě pak poznávali jednotlivé jehličnany podle
větévek a šišek, v přírodopisně vznikla malá výstavka přírodnin.

toto první májové ŠO Vám přináší jen malou ukázku z našich
různorodých aktivit - od humani-tární, přes „ekologickou, anglickou,
čtenářskou, sportovní a zoologickou“ až po první pobyt budoucích
prvňáčků v naší škole. V dubnu jsme se stihli ale i různými testy republikovými i školními pěkně „proklepnout“, takže čtvrtletní klasiﬁkace je
již uzavřena. Naši deváťáci i páťáčci si už také prožili svou první velkou
zkoušku – „přijímačky“ na střední školy a víceletá gymnázia. Téměř
všichni byli přijati, a tak nezbývá než se těšit na plánované exkurze,
výlety a školy v přírodě. A o tom tedy příště. Hezké počtení přeje
Věra Zelenková

Projekt Šance
Naše škola podpořila v březnu preventivní a humanitární program pro
zneužívané děti a mládež. Občanské sdružení PROJEKT ŠANCE ve
spolupráci se školou připravilo veřejnou sbírku ve prospěch Pracovní
dílny pro Děti ulice, která vznikla v domě Šance pro mladé lidi a děti,
kteří neměli tolik štěstí jako naše děti a žijí v zapomenutí, na okraji
společnosti, na ulici. Během sbírky, která probíhala nejen v našem
městě , jsme na podporu těchto dětí vybrali cca 3 000 Kč. Děkujeme
všem, kdo jste přispěli nákupem propisovací tužky v hodnotě cca
20 Kč, ale i těm, kteří se aktivně do sbírky zapojili.
D. Moravcová

Projekt v anglickém jazyce - Letiště,
let Londýn-Praha

Další den jsme vyrazili do střediska ekologické výchovy Toulcův
Dvůr, kde byl připraven program plný soutěží a her, ale i praktických úkolů. Žáci se například naučili rozpoznat listnaté stromy
a keře podle pupenů na větévkách, vytvořili pomocí provázku
síť znázorňující potravní vztahy v lesním ekosystému a na stezce
vedoucí zamokřeným lužním lesem vyluštili tajenku křížovky.
V terénním cvičení pokračovali i v našem minilese za Solníky –
zde ve skupinách za pomoci určovacích klíčů zkoumali mechy,
kapradiny, byliny i dřeviny. V učebně informatiky poté žáci sami
vytvořili sedmistránkovou prezentaci pro tabuli Smart board na
téma lesní ekosystém. Závěrem v hodinách výtvarné výchovy zpracovávají tématiku ochrany přírody i umělecky – nejhezčí práce budou odeslány do soutěže Hnutí Brontosaurus.
B. Valiová

Dracula ve 4. A - Projekt Aj

V pondělí 10. března se rodiče žáků 5.B měli možnost proletět
Boeingem 737 na trase Londýn - Praha. Všichni cestující museli projít pasovou a celní kontrolou před tím, než mohli usednout do letadla.
V letadle je přivítaly hezké a milé letušky, které se staraly o jejich pohodlí. Během letu se podávalo i občerstvení. Kapitán spolu s ostatními
piloty uvítali cestující na palubě letadla a osobně se představili. Po
povolení ke startu se rozburácely motory, letadlo se rozjelo po ranveji
a už jsme letěli. Navigátor udržoval stálé spojení s posádkou letadla a
bezpečně je navedl na přistání v Praze. Po úspěšném přistání v Praze se
ozvaly tóny Smetanovy Vltavy a posádka letadla se s námi rozloučila.
Počasí v Praze 20 °C, slunečno; doba přistání 14 hodin odpoledne. Ráda
bych touto cestou poděkovala všem žákům za jejich snahu a výborný
výkon, který předvedli, i přes jejich nervozitu před tak velkým obecenstvem. Na závěr chci poděkovat milému obecenstvu - všem rodičům,
babičkám, dědečkům a sourozencům, kteří se přišli podívat, třída doslova „praskala ve švech“.
M. Černá
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Odvážlivci ze 4.A se ve středu 2. dubna, vybaveni česnekem,
vydali do školní knihovny na noční dvojjazyčné (anglickočeské) čtení o hraběti Drákulovi. Výpověď očitých svědků:
,,Vešli jsme potichu do místnosti, kde hrál Drákula na varhany.
Ještě než jsme přišli, zakousl paní učitelku Černou a zaklel
ji, aby nám předčítala Drákulův příběh. Ke čtení se podávala
paní učitelky čerstvá krev, AB pozitivní. Potom krev došla a
Drákula šel vysát někoho dalšího, abychom si mohli přidat.
Bylo to moc napínavé. Kdo přišel bez česneku, neodešel živý.
Drákula mu do krku prokousl dvě krvavé dírky.”

Vypověděly: Markéta Polívková a Tereza Dejdová, 4.A
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Čarování s Harry Potterem

Pozvánky pro děti

Celkem 27 čtenářů se přihlásilo do čtenářské soutěže o Harry Potterovi
a bradavické škole čar a kouzel. Za vynikající znalosti bylo uděleno 12
Řádů H. Pottera a 15 čarodějnických výučních listů. Vynikající znalosti
prokázali žáci prvních ročníků, kteří, ač neumějí dobře číst, příběhy
o H. Potterovi znali dokonale.Ve čtenářských soutěžích budeme
pokračovat i v příštím školním roce.

Pro naše děti jsou určeny do začátku prázdnin ještě tři akce.V neděli
18. května v 15 hodin zahraje v hotelu Academic známé divadélko
Romaneto Vodnickou pohádku. Den dětí v neděli 1.6. oslavíme společně
na Tyršově náměstí, kde budou od 10 hodin v provozu pouťové atrakce.
V 10,30 začíná výtvarná dílna Malování u kašny. Kolem jedenácté
následuje hudební a taneční program, v jehož úvodu si všichni společně
zatancujeme „Pásla,ovečky“. V 11,30 můžeme shlédnout ukázku
cvičení Aerobic junior v podání malých členek Sokola Roztoky. Až do
15 hodin budou probíhat hry a soutěže připravené roztockými skauty.
Mezi tím se můžete posílit např. obědem v hotelové restauraci, osvěžit
kopečkovou zmrzlinou, mlsat cukrovou vatu, pro rodiče bude rovněž
připraveno občerstvení. V 15 hodin začíná v kongresovém sále hotelu
Academic pohádka Tři čuníci na námět známé stejnojmenné písničky.
Poslední víkend před vysvědčením se můžeme těšit na pohádku Příběhy
včelích medvídků. Obstarejte si vstupenky včas v předprodeji v recepci
hotelu, v den představení bude pravděpodobně již vyprodáno! Těšíme
se na vás.
Vlaďka Drdová
Roztoky – město pro život

M. Bartulíková

Předškoláčci ve škole
Dne 14. dubna proběhlo poslední setkání dětí, které se zúčastnily
úspěšného projektu Školáček. Hlavním cílem tohoto projektu bylo
v pěti hodinách zabezpečit pro 54 zúčastněných předškoláčků radostný
a bezproblémový přechod z MŠ do ZŠ. Děti kreslily, zpívaly a plnily
svoje první “úkoly”. Jak jim to slušelo, se můžete podívat v naší fotogalerii na webu ZŠ.
I. Bártová

Už jsme čtenáři – 1. A
Poslední dobou zúročujeme znalosti, které jsme se v první třídě naučili.
Paní učitelka nám ukázala školní knihovnu a možnost jejího využití.
Téměř každý žák si půjčil nějakou knihu domů. Náš velký zájem
překvapil i paní učitelku.
L. Rosičová

Naše společné výlety – 1.A, 4.A
Minulý měsíc jsme navštívili se 4.A pražskou ZOO. Měli jsme štěstí,
viděli jsme cvičení slonů a úplně nás to nadchlo. Ani se nám od těch
velkých zvířat nechtělo. Velmi se nám líbilo i výborné plavání tučňáků
(také to v létě zkusíme jako oni). Ale skvělá byla všechna zvířátka. Také
jsme si užili hřiště, které je plné dřevěných zvířátek, jež slouží jako
houpačky a prolézačky. Byl to moc hezký a zajímavý den.
Žáci 1.A, 4.A a tř. učitelky

Malá kopaná - ŠSL
V úterý 15. dubna se sešly dvě fotbalové akce, kterých se žáci
naší školy zúčastnili. Družstvo složené z osmáků a deváťáků
hrálo v Praze–Podolí o postup do finále ŠSL v malé kopané.
Postup se nezdařil, chlapci skončili na 4. místě ve skupině.
Mladším chlapcům ze 4. - 7. třídy se na „Jarním turnaji v malé
kopané“ v Praze–Suchdole dařilo mnohem lépe. Získali pohár
za 3. místo, ale mohli být i první, protože o pořadí rozhodovalo
skóre. První tři družstva získala po 7 bodech. Útěchou chlapcům
bylo pomyšlení, že jako jediní porazili vítěznou školu ze Suchdola.
Branky vstřelené našimi žáky: R. Šmíd 3, Pešek 1, Soják 1
Výsledky turnaje: 1. ZŠ Praha 6 – Suchdol
2. ZŠ Praha - Budějovická
3. ZŠ Roztoky
4. ZŠ Interbrigády Praha 6
5. ZŠ Praha Lysolaje

Sdružení Roztoč

Sdružení Roztoč pro vás a pro vaše děti
připravilo na květen a červen následující
akce.
Jarní trh v Zahradě vůní – 17. května
Třetí ročník Jarního trhu v Zahradě vůní
vám opět přinese možnost bohatého
nákupu bylinek,léčivek, trvalek a okrasných květin k sadbě,drobných
zahradních dekorací a keramiky, dětských výrobků z výtvarných
kroužků, čerstvého chleba a dalších dobrých věcí. Přijďte si nakoupit do
příjemného prostředí Zahrady vůní a užít si malého roztockého tržiště
ve francouzském duchu. Trhy jsou pořádány ve spolupráci s Městem
Roztoky a Roztockým okrašlovacím spolkem.
Kdy: sobota 17.5. od 9.00 do 12.00
Kde: Zahrada vůní u lékárny
Vstupné: zdarma
Japonská dílna - hinamacuri a koinobori, 18.května
Výtvarnou dílnu na výrobu tradičních japonských panenek z originálního
papíru ke svátku dívek a na výrobu závěsných kaprů k oslavě svátku
chlapců s malým japonským občerstvením pro Vás připravily Nohara
Mikoshiba a Lada Krupková Křesadlová. Každá dívka/žena si složí
technikou origami 2 panenky, chlapci/muži si vyrobí závěsného kapra.
Přijďte si společně užít malé japonské odpoledne a dozvědět se více
o tomto tradičním japonském svátku dětí.
Kdy: neděle 18.5. od 14.00 do 16.00
Kde: ateliér sdružení Roztoč, budova školní jídelny, 1. patro, Roztoky
Pro koho: pro děti od 6 let, studenty a dospělé
Vstupné: dospělí 60 Kč, členové 50 Kč, děti 40 Kč, členové 30 Kč.
Rezervace z důvodu omezeného počtu míst je nutná na e-mailové
adrese roztoc@roztoc.cz nebo na tel/zázn.: 2 3391 0046
Slovenská mozaika – 18. května
Setkání s našimi sousedy, kteří ze Slovenska pocházejí a slovenskou
kulturu nám v rozličných podobách přiblíží. Těšit se můžete na setkání
se zajímavými lidmi a jejich vyprávění o tom, jaká byla jejich cesta
do Čech a do našeho kraje a jak se jim tu s námi žije. Ze slovenské
kuchyně můžete ochutnat tradiční brynzové halušky a další domácí
speciality. Dobré jídlo a zajímavé příběhy doplní krásná slovenská
lidová hudba.

M. Jungwirthová
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Kdy: neděle 18.5. 16.30 – 20.00
Kde : zahrada paní Zlatice Dobošové, Levohradecká ulice, Žalov
Pro koho: pro děti i dospělé
Vstupné: dobrovolné
Zahradní slavnost multikulturní – 13. června
Tradiční setkání dětí, rodičů a všech přátel sdružení roku na oslavu konce
školního roku a přicházejících prázdnin. Letošní zahradní slavnost slaví
své desáté narozeniny a bude navíc součástí celoročního tematického
projektu Buďte tu doma, projektu setkávání s rozličnými kulturami
našich sousedů. Součástí programu bude prezentace celoroční práce
kroužků a kurzů organizovaných sdružením Roztoč, výstava fotograﬁí
dokumentující aktivity projektu Buďte tu doma, etnická hudba
v podání pozvaných hudebníků a kapel, divadelní představení domácích
i pozvaných umělců, občerstvení mezinárodních chutí, a mnohé další.
Kdy: 13. června odpoledne až večer
Kde: zahrada roztocké školy
Pro koho: pro všechny děti, studenty a dospělé
Upřesněný program sledujte na plakátovacích plochách města a na
www.roztoc.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
ﬁnančního mechanismu EHP a Norského ﬁnančního mechanismu
prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Festival Zdenky Braunerové
K významnému výročí slavné roztocké rodačky uspořádala základní umělecká škola festival dvou koncertů. První se uskutečnil
10. dubna v Síni Zd. Braunerové za velkého zájmu nejen roztocké
veřejnosti. Koncert navštívil, k překvapení návštěvníků i nás jako
pořadatelů, známý český politik Jiří Diensbier. Podle reakce jeho i
přítomných posluchačů se koncert povedl. Hlavně po dramaturgické
stránce, kde jsme zaznamenali určité novum v podobě sboru ZUŠ,
doprovázeného dechovým triem (dvě ﬂétny a klarinet). Na repertoáru mělo toto sdružení lidové písně, čímž jsme chtěli připomenout
určitou část tvůrčího života Braunerové, zaměřeného právě na lidové umění. Připomínkou nedávných Velikonoc se prezentoval
Komorní orchestr ZUŠ právě skladbami s touto tematikou. Druhý
koncert se konal 24. dubna v Kongresovém sále hotelu Academic
a kromě sólových výkonů žáků a učitelů a Komorního orchestru
ZUŠ se jako host představil pěvecký sbor ROSA, za řízení Soni
Frýdlové. Ukazuje se, že za mírného dozvučení některých nástrojů
se i v tomto prostoru dá provozovat koncertní činnost.

Více informací na www.roztoc.cz
Za sdružení Roztoč Dita Votavová

Co nového v ZUŠ ?
Vážení rodiče, milé děti, ZUŠ V Roztokách opět přijímá děti do
přípravné hudební výchovy.
Jako každý rok, i ve školním roce 2008/2009 přijímáme převážně
děti, které nastupují do 1. tříd ZŠ. Rádi uvítáme i děti starší, které
mají zájem a chtějí se učit hrát na některý z hudebních nástrojů
(klavír, housle, violoncello, kytara, ﬂétna zobcová i příčná, klarinet,
saxofon, akordeon, trubka, lesní roh, pozoun). Do pěveckého
sboru přijmeme větší počet dětí. Do literárně - dramatického
oboru přijmeme omezený počet dětí bez logopedických vad. Do
tanečního oboru přijmeme děti od 6 let, výjimečně vyspělé děti od
5 let. Mimořádně nadané děti mohou být již v předškolním věku
zařazeny do individuální hry na některé hudební nástroje Nábor
dětí pro školní rok 2008/2009 probíhá do konce měsíce června
v budově ZUŠ v Roztokách, Jungmanova 143 každý pracovní
den po 15.00hod. u MgA. Aleny Pavlíkové tel. 220 910 751.
Taneční obor u Jany Hudečkové každou středu odpoledne.
V ZUŠ vyučují učitelé s odbornou aprobací na jednotlivé obory
a dlouholetou pedagogickou praxí.

Co se chystá v květnu a v červnu
21. května se v Síni Zd. Braunerové uskuteční taneční představení
doplněné absolventy hudebního oddělení. Na přelomu května
a června proběhnou postupové zkoušky. Z iniciativy ředitele
libčické ZUŠ uspořádají ZUŠ Libčice nad Vltavou, Roztoky
a Kralupy nad Vltavou společná setkání žáků a uměleckých
souborů základních uměleckých škol působících v oblasti
DSO „Údolí Vltavy“ v moderovaném pořadu Vltavo,Vltavo.
Spoluúčast přislíbil dechový orchestr Strahovanka. Součástí
společných setkání je i výstava prací výtvarných oborů jednotlivých škol. A termíny setkání? 31.5. Roztoky - Kongresový sál
hotelu Academic 15.00, 6.6. Kralupy nad Vltavou - sál KaSS
Vltava 16.00, 21.6. Libčice nad Vltavou - louka u jezu 15.00.
MgA. Bohumír Šlégl

Dětský den na Holém vrchu
Dne 31.5.2008 pořádá MS HUBERTUS dětský den na Holém
vrchu v Uněticích. Již tradičně Vás čeká celé dopoledne spoustu
her a zábavy. Přihlášení do soutěží proběhne od 9:00 - 9:30 hod.
pro děti do 12 let. Soutěžící, kteří se nestačí přihlásit, mohou
soutěžit ale bez nároku na ceny. Proto, prosím, žádáme o dochvilnost. Co Vás čeká? Poznávací cesta za zvířátky, 16 ,I soutěžních
disciplín, střelba ze vzduchovek, skok v pytlích atd. Dále doprovodný program, ukázka z výcviku loveckých psů, dravců a spoustu
dalších překvapení. Občerstvení je zajištěno v místě konání. Celý
program pro děti je zdarma. Na závěr bych Vás chtěla pozvat na
naší tradiční soutěž: Honba za pokladem. Přejeme Vám spoustu
sluníčka, šťastnou ruku při soutěžích a spoustu legrace.
Lenka Laštovková
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MATEŘSKÉ CENTRUM
Roztoky u Prahy
Mateřské centrum Rožálek zve všechny zájemce (od miminek po
babičky…) na naše pravidelné aktivity:
Pondělí 10 – 11.30hod
cvičení pro ženy s hlídáním dětí
Úterý
10 – 11.30hod
tvoření a hraní pro nejmenší
(výtvarná činnost, říkanky, pohybové aktivity, volná herna)
Čtvrtek 16 – 17.30hod
tvoření pro malé i větší šikuly
Pátek
10 – 11.30hod
cvičení pro ženy s hlídáním dětí
Mateřské centrum se nachází pod budovou školní jídelny, vedle
tělocvičny. Jedná se o prostor malý, nicméně věříme, že naše
společné tvoření pomáhá k jeho zútulnění. Dveře u nás mají
otevřené také rodiče s více dětmi, příspěvek bývá 50Kč/akci. Od
září připravujeme nové aktivity a oceníme vaše podněty a nápady.
Přijďte nám říct, co potřebujete! Těšíme se na vaši návštěvu, na
společné tvoření i relaxaci! Kontakt: centrumrozalek@seznam.cz,
775934420
Lucie Machačová a Vendulka Bromovská

Pozvání na Pohádkový les
Turistické oddíly mládeže v Roztokách i letos připraví pro
děti a jejich rodiče tradiční Pohádkový les. Kdo přijde
v sobotu 31. května v 10 hodin k vyhořelé Maxmiliánce,
nebude litovat. Dítka od 3 do 7 let si mohou projít trasu
plnou pohádkových ﬁgur, zasoutěžit si a také drobně
zamlsat. Jistě nebudou chybět populární buřtíky….
Na poslední květnovou sobotu srdečně zvou tomíci !
(ton, jiz)
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM – KVĚTEN
So 1.3. – 31.5.

Výstavka fotograﬁí Ing. Jiřího Bedřicha ze Starého Egypta:
Malá exkurze do velkého starého světa. Téma: Čas se bojí
pyramid.

Tenisový areál Žalov, Levohradecká 1049

Pá 28.3. – 11.5.

Světem automobilem z Pekingu do Paříže za 30 dnů

Středočeské muzeum

Út 1.4. – 2.11.

Ateliér Zdenky Braunerové – stálá expozice české malířky,
graﬁčky, knižní výtvarnice a organizátorky uměleckého a kulturního dění. Vstup na časové vstupenky, rezervace na tel.: 233
029 060 v návštěvní době.

Středočeské muzeum

St 9.4. – 10.8.

Výstava Zdenka Braunerová aneb (ne)obyčejný život malířky
na přelomu století (1858-1934).

Středočeské muzeum – Malá výstavní síň

Pa 18.4. – 21.9.

Výstava: Fenomén Merkur – ze sbírek Jiřího Mládka

Středočeské muzeum

Pá 16.5.

Fimfárum – loutky, dekorace, animace, ﬁlm. Výstava o všem,
Středočeské muzeum
co souvisí s natáčením animovaných ﬁlmů na motivy Jana Wericha. Zahájení výstavy 15.5. v 17:00 hod.

So 17.5. (Mezinár. den muzeí)

Salon Zdenky Braunerové poprvé – celodenní program
věnovaný památce umělkyně. Začátek v 10:00 hod. v kostele
sv. Klimenta na Levém Hradci. Následně kulturní program na
zahradě ateliéru a v prostorách zámku (např. komponovaný
pořad Jany Kališové, koncert Z. Kloubové, Kriskroskvintet,
Hradišťan).

So 17.5.

Jarní trh v Zahradě vůní. Od: 9:00 – 12:00 hod. Přijďte se koupit Zahrada vůní u lékárny, Ros – Roztocký
bylinky, koření, kytičky, zahradní dekorace, batikované oděvy,
okrašlovací spolek a sdružení Roztoč ve spolupráci
bylinné čaje, sýry, pečivo, květináče.
s OŽP MÚ Roztoky

So 17.5.

Jarní bazárek – prodej nebo koupě použitého dětského oblečení,
hraček, dětských kočárků a sportovních potřeb. Od 9:00
hod. příprava trhovců, bazárek od 10:00 – 11:30 hod. Každý
si prodává sám. Vstupné: dospělí 20,- Kč (děti a důchodci
zdarma), prodejci 40,-/stůl. www.neposedna-pastelka.wz.cz

Velké Přílepy - sokolovna (sál restaurace
U Korychů), sdružení Neposedná pastelka

Ne 18.5.

Japonská dílna – hinamacury a koinobory – výtvarná dílna
na výrobu tradičních japonských panenek. Od: 14:00 – 16:00
hod. Vstupné: dospělí 60,- Kč (členové 50,- Kč), děti 40,- Kč
(členové 30,- Kč). Nutná rezervace na roztoc@roztoc.cz nebo
tel./zázn.: 233 910 046

Ateliér sdružení Roztoč, budova školní jídelny,
1. patro. Sdružení Roztoč

Ne 18.5.

Slovenská mozaika – setkání s našimi sousedy ze Slovenska.
Od: 16:30 – 20:00 hod. Vstupné dobrovolné.

Zahrada paní Zlatice Dobošové, Levohradecká
ulice, Žalov

Ne 18.5.

Divadélko Romaneto – Vodnická pohádka. Od: 15:00 hod.

Hotel Academic, Roztoky – město pro život

St 21.5.

Základní umělecká škola pořádá taneční představení a koncert
absolventů. Od: 18:00 hod.

ZUŠ, Síň Zdenky Braunerové

So 24.5.

Open air festival Okoř se šťávou. Od: 14:00 – 01:00 hod. Více
na: www.okorsestavou.cz

Okoř

Ne 25.5.

Jarní koncert: IRISH DEW – skupina, která propojuje prvky
tradiční irské muziky s rockovou hudbou a jinými proudy world
music. Součástí koncertu bude vernisáž obrazů amatérské
malířky Renáty Procházkové. Od: 15:00 hod.

Husův sbor, Církev československá husitská

Ne 25.5.

Poslední fejeton – literární pásmo ze sloupků, glos a fejetonů
Karla Čapka – čte Petr Kostka. Od: 19:30 hod.

Hotel Academic, Roztoky – město pro život

So 31.5.

Dětský den na Holém vrchu v Úněticích. Celé odpoledne her a
zábavy. Přihlášení do soutěží proběhne od 9:00 – 9:30 hod. pro
děti do 12-ti let. Občerstvení zajištěno, celý program zdarma.

Holý vrch v Úněticích. Myslivecký svaz Hubertus

Ne 1.6.

Den dětí – pouťové atrakce od 10:00 hod. V 10:30 začíná
výtvarná dílna Malování u kašny. Kol. 11:00 hudební a taneční
program (v úvodu si společně zatancujeme „Pásla ovečky“,
od 11:30 ukázka cvičení aerobic junior, od 15:00 pohádka Tři
čuníci (kongresový sál hotelu Academic)

Tyršovo nám., Roztoky – město pro život

Ne 8.6.

Tělo – představení Intimního divadla Bláhové Dáši (volné
pokračování úspěšných Monologů vaginy). Od: 19:30 hod.

Hotel Academic, Roztoky – město pro život

Pá 13.6.

Zahradní slavnost multikulturní – tradiční setkání dětí, rodičů a
všech přátel sdružení roku na oslavu konce školního roku.
Od: odpoledne až večer

Zahrada roztocké školy, Sdružení Roztoč
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ROZKŘIK 21. 6. 2008

Jak se točí Fimfárum

Areál občerstvení U Šraněk

Těšíte se na třetí ročník ROZKŘIKU?
Těšte se. Máte na co. Na rozdíl od
posledního koncertu v září 07, kdy
jsme trochu experimentovali ve
snaze oslovit jiné posluchačské
sféry, přidržíme se tentokrát dramaturgicky osvědčených rytmů
blues, latino americo či rock music.
Ostatně, onen experiment s Moimir Papalescu nám stejně nevyšel,
což mi dodnes leží v žaludku. Ostatně podruhé, tato kapela se stejně
nedlouho poté rozpadla, takže asi platí „kdo měl hrát a nezahrál, dobře
mu tak!“ (arabská kletba).
Zpět k červnovému programu: přijede KOA – Mário Biháry, Franta
Raba a spol. – byl jsem se na nich podívat na zanikající Deltě a byli
naprosto úžasní - šlapaví, veselí až rozpustilí, někdy úžasně tkliví
i latinskoameričtí, zkrátka ZN by z nich měla radost…
Dále se moc těším na hudebníky-souputníky ze sdružení Lubomír
Nohavica & Boys. Luboše známe, mimo jiné, z posledního Rozkřiku,
kdy zde vystoupil s Ester Kočičkovou, Boys známe z televizoru z pořadu
Uvolněte se prosím!, a především bubeníka Tomáše Makovského
známe z Majerovek. Krásná muzika, výborní hráči, zajímavé a vtipné
texty. Bluesberry. No jistě! Co jiného, než blues v nejdelší den v roce.
Nepochybně nás potěší svými houpavými rytmy, při nichž se tak dobře
popíjí chlazené nápoje…Rotor. Poctivá rocková záležitost, jak název napovídá. Rozjedou to a atmosféra U Šraněk bude nastavena na VOLUME
DOPRAVA A PŘÍJEMNO.
Těšíme se na Vás!
Vít Kahle

loutky, dekorace, animace, ﬁlm
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 16. 5. – 24. 8. 2008
Otevřeno denně mimo pondělí 10 – 18 hodin
Ve čtvrtek 15. května od 17 hodin bude ve Středočeském muzeu
v Roztokách u Prahy slavnostně zahájena výstava loutek, rekvizit, dekorací a dalších zajímavostí souvisejících s natáčením
animovaných filmů na motivy pohádek Jana Wericha Fimfárum. Návštěvníci si prohlédnou nejen originální loutky
v jejich fi lmových dekoracích, ale seznámí se i s technologií
výroby loutek i jejich jednotlivých segmentů, s výtvarnými a
technickými návrhy, které vzniku loutky předcházejí, poznají,
jak vznikají některé trikové záběry s pomocí klíčovacího pozadí, uvidí ukázky originální verze obrazového scénáře, podle
nějž se fi lm natáčí. Součástí výstavy bude i výběr festivalových
cen, které pohádky z Fimfára získaly a také plakáty, které filmy
provázely v kinech.
Představí se i doposud neznámé loutky z nového animovaného
fi lmu režisérky Vlasty Pospíšilové „O kloboučku s pérkem
sojčím“, který bude součástí chystaného celovečerního „Fimfára
3 – Do třetice všeho dobrého“, které je plánováno do kin v roce
2010. Záměrem výstavy je přiblížit tradiční formu loutkové animace, která je pro českou animovanou tvorbu charakteristická.
Současně chce ukázat, kolik práce a zručnosti se za výrobou
animovaného fi lmu skrývá i to, že v Čechách stále ještě existuje okruh lidí, kteří tyto znalosti ovládají. V době konání výstavy
bude možné zakoupit výše zmíněné filmy a další tituly na DVD
vydavatelství Země pohádek. K výstavě bude patřit i malá výtvarná
dílna, kde si budou moci zájemci zkusit vyrábět své loutky a kulisy.
www.ﬁmfarum.cz, www.muzeum-roztoky.cz
Táňa Pekárková

Na počátku je – jako v Bibli – slovo. Nikoli však slovo Páně
– Boží, ale slovo Páně – Werichovo. A to nejen psané, uložené
v jeho knížce pohádek Fimfárum, ale – a to především – slovo jím samotným namluvené na gramofonové desky nebo do
rozhlasu.Před štábem, natáčejícím pohádky velkého klauna
Jana, pak stojí nelehký úkol stvořit z těchto abstraktních slov
konkrétní postavy, konkrétní prostředí, konkrétní příběhy. Pro
scenáristu je nejtěžší vymyslet architekturu příběhu tak, aby
text namluvený před mnoha a mnoha léty, a to nikoli pro diváka, ale pro posluchače, nepůsobil papírově, ilustrativně, schematicky, ale vypadal tak, jakoby byl napsán a namluven přímo
pro film. Po scenáristovi přijde na řadu režisér – mnohdy to
bývá ta samá osoba jako scenárista. Slova literárního scénáře
převede do filmové řeči obrázkového scénáře a domluví se
s výtvarníkem jak budou vypadat jednotlivá prostředí a „herci“.
V případě Fimfára jsou to loutky. Výtvarník vše vymyslí, nakreslí, namaluje – vytvoří výtvarné návrhy. Ty putují do odborných dílen, bez nichž se klasický loutkový film neobejde.
Nejprve je třeba vyrobit kovové kloubové skelety, napodobující kostry lidské nebo zvířecí, které musí vydržet bez poruchy
a v „plné kondici“ tisíce a tisíce pohybů a ohybů, k nimž je nutí
animátor, aby vytvořil iluzi pohybu a hry.
Kostra je potažena „masem“, u loutek nahraženým dřevem,
molitanem a jinými materiály, a posléze ve speciálním
loutkovém módním salónu oblečena do miniaturního kostýmu,
který musí vypadat, i při mnohonásobném zveličení na filmovém
plátně, přirozeně a opravdově. Totéž platí pro miniaturní rekvizity, jichž je v každém loutkovém filmu nespočet. Zvláštní
pozornost vyžadují ruce loutek. Do nich se žádná kloubová
kostra nevejde a proto ji nahrazují tenké olověné drátky
zalité latexem, který, po ztuhnutí ve formě, dá rukám potřebný
tvar. Ruce loutek jsou většinou čtyřprsté. Uplést z drátu všech
pět prstů je totiž nadmíru obtížné a zkušenost ukazuje, že tři
prsty jsou málo, ale čtyři bohatě stačí. Protože olověný drát
nevydrží zdaleka tolik pohybů jako kovová kostra, musí být
loutky řešeny tak, aby se ruce mohly vyměňovat. Nejdůležitější
částí loutek jsou však jejich hlavy. I ty jsou často vyměňovací a
hlavní postavy jich mívají několik. Díky tomu se mohou smát,
plakat, rozčilovat – prostě měnit výrazy tak, jak to předepisuje
scénář a vyžaduje děj. Hlava je opravdu „duší“ loutky a proto
jí konečnou podobu dává sám výtvarník filmu. A pak přijdou
animátoři a kameraman a všechno se to, buďto kamerou nebo
digitální fotoaparátem, po jednotlivých okénkách natočí. Život
loutky připomíná život člověka. I loutka prožívá své chvíle
slávy a chvíle zapomnění, i loutka postupně stárne. I když její
kovová kostra vydrží hodně, přece jen nevydrží všechno, a tak
i jí začnou časem vrzat a praskat klouby a vybledne jí kostým.
Molitanové svaly atrofují a latexové ručičky nejprve popraskají
a potom se rozpadnou na jemnou drť. Prach jsi a v prach se
obrátíš. Naštěstí pro loutky se čas od času najde parta nadšenců,
která je znovu vytáhne na světlo boží, nasvítí reflektory, které
tak milovaly, opráší jim kostýmy, vymění rozpadlé ručičky
a uspořádá výstavu – přesně takovou, jaká je tahle.
Jiří Kubíček (scénárista)

Bajaja v Úněticích!
V pátek 4.4. zavítal již podruhé do únětické sokolovny vynikající
umělec a „komediant“ Víťa Marčík! / www.teatr.cz /
Plný sál diváků prozářil jeden herec, jeho nevšední způsob interpretace a konec konců diváci sami. Děti, mladí i staří- žasli,
smáli se i plakali. K ozvláštnění celé akce přispělo Květinárium
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Rosa přijímá nové členy
Komorní smíšený sbor ROSA by rád přivítal ve svých řadách
další dobré zpěváky/čky do sopránové a tenorové sekce.
Nabízíme krásný repertoár, odborné vedení a kvalitní profesionální hlasovou výchovu. Zkoušky sboru se konají každé pondělí
od 8.00 hod. v sále Základní umělecké školy (za Městským
úřadem) a je možné se přihlásit přímo na zkoušce.
Jindřich Marek

Pocta Edith Piaf

z Tyršova náměstí v Roztokách, které věnovalo jako milou
pozornost 50 růží pro umělce a Cukrárna&Čajovna Růžový
slon, Havlíčkova 618, Roztoky /www.ruzovyslon.estranky.cz/
lízátky pro všechny děti.
Faltinová Lucie

Operní recitál v Academiku
V neděli 6.4.2008 se v kongresovém sále hotelu Academic poprvé uskutečnil koncert vážné hudby. Vynikajících akustických
vlastností sálu se rozhodla využít mladá nadějná sopranistka
Renáta Vítová k natočení živé videonahrávky svého recitálu.
Úlohy „předskokanů“ protagonistky večera se ujali členové
místního pěveckého sboru ROSA s několika skladbami francouzských, anglických a italských renesančních autorů.
Renáta Vítová, která vystupuje v Divadle F.X. Šaldy v Liberci a v některých úlohách i v pražském Národním divadle
a v loňském roce vystupovala také v USA, si pro roztocký
koncert vybrala árie a dueta W. A. Mozarta, L. Delibese, G.
Pucciniho, A. Dvořáka a G. Verdiho. Pěvkyně si publikum
získala bezprostředním projevem, přirozeným jevištním vystupováním i osobním půvabem, přestože na jejím výkonu byla
v nejvyšších polohách místy znát doznívající nemoc (do poslední
chvíle nebylo jisté, zda bude schopna vystupovat).Velmi zdařilý
byl výběr dalších účinkujících. Jakub Tolaš z Janáčkovy opery
v Brně svým příjemným barytonem zdatně vyvažoval přesilu
ženského pohlaví a mezzosopranistka Kateřina Jalovcová, sólistka opery Národního divadla v Praze, byla doslova výtečná. Její
strhující interpretaci árie Azuceny z Verdiho Trubadúra považuji
při vší úctě k ostatním účinkujícím za vrchol večera.
Klavírní doprovod obstarala Iryna Roměnská, profesionálně,
nevtíravě a bezchybně. Průvodkyní večera byla herečka
Hana Militká, která citlivým výběrem veršů vhodně doplnila
a propojila pěvecká čísla v působivý celek (i když svou úlohu
pojala možná až příliš expresivně). První operní večer v hotelu Academic byl bezesporu zážitkem, jakých jsme v Roztokách mnoho neměli, a je velká škoda, že si cestu na koncert
nenašlo více posluchačů. Ti, kteří přišli, rozhodně nelitovali,
ti ostatní budou moci aspoň shlédnout záznam z koncertu na
www.renatavitova.com.
Jaroslav Drda
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Připomenout si pohnuté životní osudy i nesmrtelné šansony
Edith Piaf jsme měli možnost v neděli 20.4. v hotelu Academic. Šansoniérka Marta Balejová zpívala menší část písní
ve francouzském originále, většinu ve vlastních překladech.
Je nutno rovnou říci, že se jednalo vesměs o překlady
kvalitní (její bývalý učitel textové tvorby Ladislav Kantor
by měl radost). Snad jenom u písně Milord je laťka položená
textem Pavla Kopty (napsaným pro Hanu Hegerovou) příliš
vysoko. Pořad doplňovaly úryvky ze strhující životopisné
knihy Simony Berteautové „Edith Piaf“, které s neopakovatelným šarmem četla herečka Carmen Mayerová. Klavírní
doprovod obstaral Jiří Hošek. Pořad tvořil působivý jevištní
celek, přinášející zamyšlení, poučení i příjemný poslech. Byl
to vskutku povznášející zážitek, který ovšem pohříchu shlédlo
méně lidí, než by si zasloužil. V dnešní době zkrátka prohrává
moudré poučení z dob dávných s dynamickou akcí uspěchané
povrchní současnosti. Doufám, že ti, kteří dali před písněmi
Edith Piaf přednost televiznímu X faktoru, byli také spokojeni. Každému, co si žádá. Další komorní představení nás čeká
v neděli 25.5.2008 od 19.30. V představení nazvaném Poslední fejeton bude známý herec z Divadla na Vinohradech Petr
Kostka číst ukázky z glos, sloupků a fejetonů Karla Čapka. Pro
příznivce lehčích žánrů chystáme na 8.6. představení divadla
Dáši Bláhové Tělo. Jedná se o volné pokračování Monologů
vaginy, které už v Akademiku soubor s velkým úspěchem
sehrál v loňském roce (pro velký zájem dokonce dvakrát).
O chystaných pořadech pro děti píšeme na jiném místě.
Jaroslav Drda

Jarní koncert
Církev československá husitská pořádá v neděli 25.5.2008 od
15.hod. v Husově sboru jarní koncert skupiny IRISH DEW skupina, která propojuje prvky tradiční irské muziky s rockovou
hudbou a jinými proudy world music (domácí folklór,Afrika),
patří již dlouhá léta ke špičce tzv. keltské hudby. Součástí
koncertu bude slavnostní otevření malé galerie v klubovně
sboru a vernisáž obrazů amatérské malířky paní Renáty
Procházkové z Roztok. Tímto vyzýváme místní profesionální
i amatérské umělce (malíře, fotografy, keramiky apod.), kteří
by měli zájem o vystavení svých děl, aby se přihlásili na
farním úřadě CČSH č. tel. 220951051 nebo na E mail. adrese:
NO.CCSH.Roztoky@seznam.cz,
Srdečně zveme také na malý raut. Vstupné je dobrovolné.
Kučerová Jarmila

IRISH DEW
www.irishdew.cz

V Roztokách po delším čase uvidíme skupinu,která je opravdu
svou originalitou schopna zaujmout hudby milovné posluchače.
Skupina, která propojuje prvky tradiční irské muziky s rock-

KULTURA
ovou hudbou a jinými proudy world music (domácí folklór,
Afrika ad.), patří již dlouhá léta ke špičce tzv. keltské hudby.
Její album „Šance“ lze bezesporu označit za jeden
z nejzajímavějších hudebních projektů loňského roku. Kapelník Václav Veselý, spoluhráč Etc, Framus Five a jiných
legendárních formací, zde přizval ke spolupráci řadu
výjimečných hostů – Lenku Filipovou, Roberta Křesťana,
Zuzanu Stivínovou, senegalského hudebníka Lamina Koyatta
a muzikanty z Etc, Druhé trávy a Čechomoru. Za poslední dva
roky skupina své album podpořila úspěšným turné čítajícím
přes 140 vystoupení po celé republice.Skupina je složena
z hráčů vysoké úrovně a tak se máte opravdu na co těšit.

Výstava fotograﬁí autorů
z Roztok u Prahy a okolí
Ve dnech 17. 4. – 1. 5. 08 byly vystaveny fotograﬁe autorů, kteří se
zapojili do připravované výstavy na téma:
1. Momentka / reportážní foto
(z nějaké akce či běžného roztockého života)
2. Stromy v krajině
3. Sport – Roztoky a okolí
(např. kola, skateboarding, brusle, běžky apod.)
4. Zvířata
V přísálí roztocké sokolovny, přístupné pro tento účel veřejnosti,
bylo vystaveno celkem 82 fotografií od 19 autorů z Roztok
ale i z nejbližšího okolí. Nejvíce zastoupené téma bylo Stromy v krajině. Návštěvníci, kteří se přišli podívat na výstavu,
měli opět možnost vyplnit anketní lístky s pořadím, které
fotografie nejvíce zaujaly. Nejlépe vyhodnocené fotografie,
první až páté místo:

Obsazení:
Václav Veselý – akordeon, akustická kytara
Andy Seidl – zpěv, akustická kytara
Jan Veselý – housle
Robert Fischmann – příčná ﬂétna, whistle
Vojtěch Jindra – akustická kytara
Ladislav Kantor

1.Jiří Blažek foto č. 76 stromy - „Pohled do jiného světa“ -Tiché
údolí, Roztoky
2.Jiří Blažek foto č. 77 stromy - „Samotář“, památný buk, Lhotka
u Žďáru n. Sázavou
3.Jiří Blažek foto č. 78 stromy - „Slunce probouzející spáče“, Tiché údolí, Roztoky
4.Renáta Kolářová foto č. 79 - stromy - U Jetřichovic, Českosaské
Švýcarsko
5. Karel Bejlek foto č. 2 - momentka - „O něco chytřejší“
5. Jaroslav Frána foto č. 63 - momentka - nechytil.. (fotbal.zápas
roztockých žáků)
(5. místo obsadili 2 autoři se stejným počtem bodů.)
(Hodnotící tabulka a fotograﬁe by měly být uveřejněny na internetových stránkách města Roztok.)
Děkuji
TJ Sokol
Roztoky u Prahy,
městu Roztoky, p.
Cihlářové – pohostinství Sokolovna,
Severočeským
vodovodům a kanalizacím, pob. Roztoky,
Grafﬁs studia, s.r.o.
Praha 6, fě SAUTER, s.r.o. Praha 8
a novinám Náš region, kteří podpořili
tuto akci, navazující
na již realizované 2
výstavy v roztockém
muzeu. Jsem ráda,
že výstava oslovila
neprofesionální fotografy, kteří rádi
fotografují a všímají
si svého okolí. Opět
na viděnou za rok.
Témata budou v
předstihu uveřejněna
v místních a regionálních médiích.
Renáta Kolářová
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Fotbalové jaro 2008

Muži / III.třída - skupina B

Jarní část fotbalové sezóny 2007/2008 je již v plném proudu,
ale jelikož je tento příspěvek prvním fotbalovým v novém roce,
dovolte mi zmínit se ještě na několika řádcích o zimní přípravě
roztockých týmů.
Po roce si naše „A mužstvo“ opět vyzkoušelo „umělku“ na
Zličíně, kde probíhal druhý ročník zimního turnaje. Stejně
jako před rokem „obhájili“ roztočtí fotbalisté poslední místo.
Vyvstává tak otázka, zda je zličínský turnaj pro naše hráče
přínosem. Jediné pozitivum bychom snad nalezli v učinkování
dorostenců, kteří v docela hojném počtu doplňovali kádr „Áčka“,
alespoň do počtu jedenácti lidí. Dorostenci tak absolvovali zimní
přípravu společně s „A mužstvem“ .
Rovněž žáci odehráli v rámci zimní přípravy turnaj na zličínské
umělce a velice mile překvapili. Jako „outsider“, který se utkával s pražskými týmy působícími ve vyšších soutěžích, uhráli
žáci několik vynikajících výsledků a zanechali na turnaji velmi
dobrý dojem. Ten ocenili „scouti“ pražských velkoklubů, když si
všimli talentu některých roztockých hráčů. Pro jarní část sezóny
tak budou žáci oslabeni o Kubu Kapitána, kterého si vyhlédla
Dukla Praha.
Přípravka jako každoročně ladila formu na jaro v domácích
podmínkách žalovské tělocvičny. Že jí tato příprava vyhovuje
svědčí i jarní výsledky. Ve čtyřech utkání získali naši nejmenší
fotbalisté plný počet bodů s průměrem šest vstřelených branek
na zápas. Na to, že přípravka bojuje o čelní příčky, jsme si již
zvykli a tak nás ani nepřekvapí, že také letos opět okupuje medailové pozice. Opakovaný úspěch je o to cennější, že každý rok
pracují trenéři Juráček a nově pánové Bárta a Čermák s novými
malými fotbalisty, které musí zapracovat do mužstva. A že se jim
to daří více než dobře je vidět na tabulce soutěže.
Že to s roztockým fotbalem nevypadá do budoucna černě,
naznačují i výsledky žáků. V dohrávaném utkání posledního
podzimního kola si vítězstvím zajistili titul „krále podzimu“ a také na jaře pokračují ve spanilé jízdě, kterou narušila
pouze jedna remíza. Přestože žáci vstupovali do jarních odvet
oslabeni o svého „vůdce“ (viz výše), na výsledcích se to zatím
neprojevilo. Naopak prostor k vyniknutí dostanou další talentovaní fotbalisté.
O tom, že společná příprava s „Áčkem“ dorostencům prospěla,
svědčí úvodní dva zápasy jarní části. V zimní přestávce došlo
v dorosteneckých soutěžích k menší reorganizaci, když tři
skupiny byly po podzimu rozděleny dle výkonnosti na jednu
přeborovou (první dva z každé skupiny postoupily do přeboru)
a zbytek. Podzimní výkonnost roztockých dorostenců na postup
nestačila, ale na úvod jara si vyšlápli na vedoucí celek svojí
skupiny. Vyhrát na hřišti posledního celku pak byla celkem
povinnost, kterou však ztížila špatná docházka. V obou jarních
zápasech totiž nastoupili dorostenci pouze v deseti lidech a
přesto dokázali získat plný počet bodů.
A tak jediní, kterým se zatím na jaře nedaří podle představ, jsou
hráči „A mužstva“. Po pěti odehraných kolech je téměř jasné,
že boj o postup se letos roztockých fotbalistů týkat nebude. Ani
sedm branek hrajícího spolutrenéra Martina Čížka nestačilo na
více než šest bodů za dvě domácí vítězství. Na hřištích soupeřů
naši hráči v letošním roce ještě neuspěli. Dvanáct obdržených
branek ve čtyřech utkáních nedělá roztocké defenzivě nejlepší
vizitku a počet branek nejlépe vystihuje, kde nás bota tlačí. Byť
v posledním utkání udržel dorostenecký golman Vojta Snopek
čisté konto (na jaře ještě nemusel lovit míč ze své svatyně),
nelze tuto vlašťovku, která se zrodila proti poslednímu celku
tabulky, přeceňovat. Jelikož už se roztockých fotbalistů netýká
ani boj o postup, ani se nemusí nervovat sestupovými starostmi, je zde ideální možnost využít klidného jara ke konsolidaci
kádru a přípravě na novou sezónu. Roztocký fotbal by si totiž už
konečně zasloužil nejvyšší okresní soutěž.

14.kolo (29.3.2008)
AFK LIBČICE - SK ROZTOKY

2: 0 ( 1: 0)

15.kolo (5.4.2008)
SK ROZTOKY - SOKOL HOLUBICE
Branky Roztok: Čížek Martin 3x, Rod David

4: 3 ( 2: 0)

16.kolo (12.4.2008)
SOKOL TUCHOMĚŘICE „B“ - SK ROZTOKY 3: 1 ( 2: 0)
Branka Roztok: Král Václav
17.kolo (19.4.2008)
SOKOL ZBUZANY - SK ROZTOKY
Branky Roztok: Čížek Martin 2x, Čížek Milan

4: 3 ( 2: 2)

18.kolo (26.4.2008)
SK ROZTOKY – SOKOL KNĚŽEVES
Branky Roztok: Čížek Martin 2x, Rod David

3: 0 ( 2: 0)

1.

Dobrovíz

18 13 2

3

47: 14

41

( 14)

2.

Dobříč

18 12 1

5

46: 32

37

( 10)

3.

Rudná

17 10 5

2

34: 18

35

( 11)

4.

Libčice

18 10 2

6

49: 28

32

( 5)

5.

Roztoky

18 9

2

7

36: 31

29

( 2)

6.

Zbuzany

17 9

1

7

31: 19

28

( 1)

7.

Holubice

18 8

2

8

42: 27

26

( -1)

8.

Kosoř

17 8

2

7

35: 34

26

( -1)

9.

Kazín

18 7

2

9

33: 36

23

( -4)

10.

Tuchoměřice B

17 6

3

8

29: 39

21

( -3)

11.

Středokluky

18 4

7

7

34: 34

19

( -8)

12.

Lety B

18 4

4

10

15: 38

16

(-11)

13.

Třebotov

18 4

3

11

18: 37

15

(-12)

14.

Kněževes

18 1

2

15

8: 70

5

(-22)

Dorost / okresní soutěž - skupina C
1.

Hostivice

11

8

0

3

38: 13

24

( 6)

2.

Roztoky

12

7

2

3

28: 16

23

( 8)

3.

Č. Újezd

11

7

0

4

40: 28

21

( 6)

4.

Holubice

12

6

2

4

43: 25

20

( -1)

5.

Libčice

12

3

0

9

18: 52

9

( -9)

6.

Horoměřice

12

2

0

10 15: 48

6

(-12)

Žáci / okresní přebor
1.

Roztoky

14

11

2

1

52: 9

35

( 14)

2.

Všenory

14

11

1

2

60: 16

34

( 13)

3.

Libčice

14

9

1

4

32: 15

28

( 7)

4.

Mníšek

13

8

1

4

30: 21

25

( 7)

5.

Průhonice

13

7

3

3

35: 22

24

( 3)

6.

Štěchovice

14

7

1

6

39: 29

22

( 1)
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7.

Hostivice

14

6

3

5

20: 25

21

( 0)

8.

Zvole

14

6

1

7

29: 29

19

( -2)

9.

Lety

13

3

3

7

20: 26

12

( -9)

10. Vrané

14

3

2

9

23: 36

11

(-10)

11. Dobřichovice

14

1

1

12

7: 58

4

(-17)

12. Davle

13

0

1

12

4: 65

1

(-17)

Přípravka /okresní přebor - skupina B
1.

Lety

13

13

0

0

135: 3

39

( 21)

2.

Roztoky

13

10

0

3

71: 30

30

( 9)

3.

Hostivice

13

9

1

3

63: 17

28

( 7)

4.

Černošice

12

7

1

4

58: 26

22

( 1)

5.

Dobřichovice

12

6

1

5

61: 34

19

( -2)

6.

Řevnice

13

4

4

5

36: 38

16

( -2)

7.

Vonoklasy

13

4

1

8

15: 80

13

( -5)

8.

Rudná

12

3

1

8

20: 61

10

( -8)

9.

Č. Újezd

13

1

1

11 8: 96

4

(-14)

12

1

0

11 5: 87

3

(-12)

10. Kazín

Stolní fotbálek v Bizzare Clubu
A je to tu zas, ano Bizzare revue Vám přináší další pokračování seriálu o stolním fotbálku. Pokud jste v minulém čísle Odrazu přehlédli
prvotní pokus přiblížit tento druh sportu, jen Vám shrnu, že Skateshop.cz je tým, který reprezentuje Roztoky ve Stolním Fotbalu a bojuje o první místa, a tedy postupová, ve třetí lize.
Dnes Vám přiblížíme dva z posledních zápasů a kapitána Skateshop.
cz podrobíme několika otázkám, abychom vyzvěděli pár detailů o
jeho soukromí a o týmu jako takovém. Od minulého Odrazu Skateshop.cz odehrál 5 zápasů, čtyři zápasy v ligových kolech (kde prohráli
pouze jeden zápas s týmem, se kterým prohráli i v podzimní části) a
jeden v pohárovém utkání. Předposlední zápas před uzávěrkou odehráli Roztočtí v Praze na Strahovské koleji klubu 7.
Gbelínci vs. Skateshop.cz
Tento zápas na půdě protivníka srdnatě odehráli Jindra, Tomáš,
Michal a Radim. Je nutno podotknout, že krom zaškobrtnutí v úvodním kole se celý zápas vyvíjel velmi jednoznačně a roztočtí zápas
vyhráli přesvědčivě 10:2. Pokud se o odehraném turnaji budete
s týmem bavit nyní, s úsměvem vypráví o jednoduchosti a lehkosti,
kterým se všechna kola vyvíjela. Pravdou, ale je, že před zápasem

Průběžné pořadí - 3. C středočeská liga
#

Družstvo

Kol V

VP R PP P

K

1.

Sfumáti

16

14

1

0

0

1

0

2.

SD Foosin’

18

13

2

0

0

3

0

3.

Skateshop.cz

16

12

0

0

1

3

0

4.

Grande Zero

16

11

1

0

1

3

0

5.

Pivní komando

17

7

1

0

4

5

1

6.

Gbelínci

18

6

1

0

2

9

0

7.

FC - C

16

6

1

0

2

7

0

8.

Dorky

16

4

3

0

0

9

1

9.

Uraňáci B

16

3

1

0

1

11

0

10. Inarabu

15

4

1

0

1

9

1

11. D.N.S.

20

0

0

0

0

20

20

23

Přijďte nás povzbudit !!!
„A mužstvo“
10.05.08 17:00 hod.
24.05.08 17:00 hod.
07.06.08 17:00 hod.

SK Roztoky – ČOS Sokol Středokluky
SK Roztoky – FK Lety „B“
SK Roztoky – Rudná

„dorost“
17.05.08
24.05.08
31.05.08

10:15 hod.
10:15 hod.
10:15 hod.

SK Roztoky – AFK Libčice
SK Roztoky – Sokol Hostivice
SK Roztoky – AFK Horoměřice

„žáci“
18.05.08
01.06.08

10:00 hod.
10:00 hod.

SK Roztoky – AFK Libčice
SK Roztoky – FK Lety

„přípravka“
11.05.08
10:00 hod.
25.05.08
10:00 hod.

SK Roztoky – Sokol Červený Újezd
SK Roztoky – FK Lety

Podpis

si Skateshop.cz nebyl zas, až tak jistý, nebo lépeji řečeno odjížděli
s velkými obavami. Ty byly způsobeny trémou, nebo opět lépeji
řečeno, předsevzetím, které si dali. A to, že již nesmějí žadný zápas,
pokud chtějí bez problémů postopupit do druhé ligy, prohrát.
Skateshop.cz vs. Dorky
Zápas odehraný na domácí půdě v Bizzare Clubu se od prvních chvil
začal pohybovat tím správným směrem a to k vítězství Skateshopáků.
Soupeř byl ale kvalitní a bojoval v každé hře. Za stavu 6:3 stačilo
jediné vítězství v normální hrací době, což se bohužel nepodařilo
a tak byl zápas rozhodnut až v prodloužení. Jindra kapitán se
k celému zápasu vyjádřil hodně sebekriticky: „ Výhra v prodloužení je
zcela jasně moje chyba. Soupeř sice hrál poměrně dobře, ale díky mé
nemohoucnosti jsme jim zcela zbytečně odevzdali bod. Nedokázali
jsme totiž za stavu 6:3 přidat 1 potřebný bod. Došlo tedy za stavu 6:6
k prodloužení. To již byla spíše Radimova exhibice ve válce brankářů
a výhra byla doma. Bohužel pouze za 2 body, nicméně vzhledem
k průběhu ostatních zápasů ztráta 1 bodu je zanedbatelná.“

V minulém díle jsme se zmiňovali o pohárových zápasech, kterých se
Skateshop.cz také účastnil. Píši v minulém čase, neboť z pohárových
kol jsou již vyřazeni. Z domácí půdy si odnesli zaslouženou prohru od
druholigového týmu K.O. MIX, který byl techničtější a za hráče týmu
mluvili větší zkušenosti a kvalita jako taková. Nutno také podotknout,
že se K.O. MIX pere o postup do ligy první. Pokud záSK
LG
BO
pas uvidíte očima laika, musíte konstatovat, že prohra
byla zasloužená, ale nebyla zas až tak jednoznačná jak
143:50 316:138 44
výsledek 9:3 napovídá. Dle mého názoru se klukům
149:69 324:189 43
trošičku přilepila smůla na pomyslné kopačky a lídři
126:67 276:166 37
týmu nepředvedli stabilní kvalitní výkon, který se ve
vypjatých situacích od nich očekává. Je to sice škoda,
128:66 294:180 36
že se již Skateshopáci museli s pohárem rozloučit, ale
111:98 253:233 24
doufám a věřím, že příští rok bude mít větší štěstíčko
111:108 268:251 22
a že mu Skateshopáci půjdou trošičku naproti. Ono to
není nic těžkého, když se daří, ale zlomit to když to
103:92 239:212 22
nejde… No a kdyby to ani tak nešlo zkusíme o nějaké
95:100 236:229 15
kapříky poprosit sponzora týmu….ne dělám si teď
79:115 196:256 12
srandu na místě, kde bych asi neměl, ale příští rok to
bude jistě zajímavější a kluci budou mít i více ode71:111 175:243 12
hráno a tedy i zkušeností, které jsou právě v těchto
0:240
0:480
-60
zápasech důležité.
YARIN

SPORT

Sportovní ocenění
Na návrh výboru TJ Sokol Roztoky u Prahy za dlouholetou
sportovní činnost- závodnickou, trenérskou a činovnickou
práci v Sokole, obdržel br. František Tomiška na zasedání
výboru Sokolské župy Jungmannovy dne 12. 4. 2008 v sále
sokolovny TJ Sokol Smíchov I. župní ocenění „Sportovní
legenda Sokola“
František Tomiška
byl
u
zrodu
atletické
dráhy
v Roztokách u
Prahy v r. 1960
a po celou dobu
působil
jako
cvičitel mládeže,
trenér, rozhodčí,
správce stadionu
a člen výboru TJ.
Za své bohaté
trenérské praxe
vychoval a vychovává bezmála 3
generace atletů,
kteří se probojovali až na mistrovství
republiky a získali zde
více jak 40 medailí, povětšinou
v bězích. František
Tomiška,
který
v letošním roce oslaví 75. narozeniny, působí v oddílu atletiky
při TJ Sokol Roztoky u Prahy dodnes a těší se jako nejznámější
osobnost roztockého sportu. Gratulujeme k významnému
ocenění jeho celoživotní práce.
Za TJ Sokol Roztoky u Prahy
Ing. Jaromír Prokeš
starosta

Oddíl Aerobiku
Dne 12.4.2008 se Sokol Roztoky - oddíl aerobicu opět zúčastnil
již II. ročníku soutěže O Župní Princezničku v Komárově.Loňská
soutěž byla velkou motivací nejen pro členky loni zúčastněné, ale
i pro další děvčata oddílu a proto nás letos jelo celkem šest. Ve
III. kategorii - ročníky 1995-1997 to byly:

Petra Drdová, Adéla Kabrhelová a Lucie Tůmová, a v II. kategorii
- ročníky 1999-1998 to byly:
Zuzana Stezková, Valérie Sasková a Adéla Hrubá. Na stupni vítězů
stanula pouze za III. kategorii Petra Drdová a to na báječném
2. místě. Lucie Tůmová skončila na 7. místě, Adéla Kabrhelová
na 11. místě. Ve II. kategorii byla Zuzana Stezková na 11. místě,
Valérie Sasková na 17. místě a Adéla Hrubá na 18. místě. Sestava pro III. kategorii byla letos opravdu náročná nejen po technické stránce (kde se hodnotí schopnost a rychlost zachytávání
nových prvků dle předcvičující) ale i po fyzické stránce (kliky a
výkopy). Pro všechny zúčastněné to opět byla motivace pro další
práci a věříme, že další rok dovezeme medailí víc. Velká gratulace
samozřejmě patří Petře Drdové, která opravdu velice pilně trénuje a je, nejen pro aerobic, opravdu velmi talentovaná. Díky patří
samozřejmě i dalším děvčatům, která se moc snažila, byla a jsou
opravdu báječná, humor je neopouštěl ani když nestanuly na stupních vítězů - ale nejde o to vyhrát - ale hlavní je: zúčastnit se!
Andrea Trnková
trenérka

Druhý rok provozu
Tenisového areálu Žalov
V polovině dubna roku 2007 byla zahájena druhá letní sezóna v Tenisovém areálu (TA) Žalov. V říjnu byla pak opět
postavena přetlaková hala, umožňující hrát tenis i v zimě.
V polovině dubna t.r. skončila složením přetlakové haly zimní
sezóna a završil se tak druhý rok provozu Tenisového areálu Žalov. Lze s potěšením říci, že i druhý rok provozu byl
zdařilý, co se návštěvnosti týče zdařilejší, než ten první. I nadále využívá dvorce nejvíce Tenisová škola, která i v zimních
měsících měla vyhrazeno každý týden od pondělí do pátku 45
tréninkových hodin. Ale i ostatní roztocká tenisová veřejnost
začala ve zvýšené míře služeb Tenisového areálu využívat,
zvláště pak členové roztockého tenisového oddílu. Velké
oblibě se těšily víkendové turnaje mládeže z TŠ i mužů,
avšak turnaj žen se, bohužel, neuskutečnil pro nezájem.
Snad příště.
Nyní už je v proudu třetí letní sezóna. Nejrychlejší start měla,
jako obvykle,Tenisová škola, která si rezervovala celkem 57 hodin týdně. Ostatní tenisová veřejnost má tak možnost si zahrát
ve všední dny dopoledne a večer od 19ti hodin a o víkendech,
kdy jsou oba dvorce zcela volné. Stejně jako loni poskytujeme
slevu pro důchodce a matky na mateřské na dopolední hodiny
v pondělí až pátek. V tuto dobu se pro ně naskýtá možnost
zahrát si za snížené vstupné, tedy za 100 Kč/hod. Mimo tenisu
si lze v TA zahrát i petanque a nebo jen posedět při šálku dobré
kávy na terase obklopené oku lahodící zahrádkou a na tenis se
jen dívat. Též si lze v prostorách občerstvení prohlížet krásné
fotografie ing. Bedřicha, který zde pořádá průběžně výstavy
s různou tematikou, v současné době probíhá výstava fotografií
ze starověkého Egypta.
Roztoky se rychle rozrůstají o nové obyvatele, převážně mladé
rodiny s dětmi a je velmi potěšitelné, že mnoho dospělých, ale
především velký počet dětí využívá tuto možnost si zasportovat. Chtěl bych tímto pozvat do TA nové občany i starousedlíky,
kteří o této možnosti dosud nevěděli, informace naleznou na
internetových stránkách www.tenis@zalov.cz, a na telefonu
233 910 801, nebo 775 131 613. Za spol. OSTOJ s.r.o., provozovatele areálu:
Ing. Karel Vojtěchovský
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OHLASY

Zloději na hřbitově

Před časem nám zemřela naše jediná dcera. I když jsem důchodkyně
a nemám peněz nazbyt, ráda koupím na hrob nějakou květinu. Je ale
smutné, že jsou mezi námi takoví lidé, kterým vyhovuje na hřbitově
krást. Už několikrát mi na hrobě zmizela velikonoční výzdoba, polehavý jalovec v květináči, nyní zase vřesovec. Nechápu, že někomu
nevadí mít na zahrádce kradené květiny ze hřbitova a má z nich
dokonce radost. Nedoufám, že se dotyčný zloděj zastydí a vřesovec
vrátí, ale brát výzdobu z hrobů je velice smutné.
Miroslava Ryšanová

Jak je to se školní jídelnou?
Redakce obdržela kritický článek týkající se školní jídelny. Rukopis si
nebere žádné servítky a pokud by se fakta v něm uváděná blížila ke
skutečnosti, byl by to jistě důvod k vážnému zamyšlení. Jak jistě víte,
Odraz tiskne i velmi kritické články. S cenzurou je (doufejme) navždy
konec a každý má právo veřejně vyslovit svůj názor. Co si však počít,
je-li názor pisatelky J.K. naprosto ojedinělý? (Samozřejmě-i tak
může mít pravdu). Nakonec se redakce rozhodla zmíněný článek zatím netisknout. Nepodařilo se nám totiž objevit jméno syna(dcery) či
vnuka(vnučky) pisatelky mezi strávníky a tak je i možné, že pisatelka
čerpala své informace jen z doslechu. Nabízíme však pisatelce jiné
řešení:pokud se nám do redakce Odrazu ozve a svá slova potvrdí, rádi
její názor otiskneme. Samozřejmě nebudeme do té doby sdělovat její
jméno, ani písemně, ani ústně. Stejně tak se může obrátit přímo na vedoucí školní jídelny, která je připravena konkrétní stížnost objektivně
řešit, jak ostatně činí v podobných případech vždy.
Redakce
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Poděkování paní starostce a MÚ za blahopřání k životnímu jubileu,
sňatku, výročí sňatku atd. zaslali:
Beranová Alena, Drbohlavová Ludmila, Férová Božena,
Havránková Libuše , Häuslerová Jiřina, Krásná Jiřina, Kutová
Jiřina, Lorenc Stanislav, Meixnerová Jiřina, Műllerová Růžena,
Nechvátal Miloš, Nikodýmová Marie, Procházková Zdeňka,
Sikulová Marie, Vágnerová Vlasta, Vrsková Marie.

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala mně neznámé paní, která našla
mou tašku s doklady, penězi a klíči a obtěžovala se najít mé bydliště.
Tašku předala mé vnučce, protože já jsem v té době byla na policii
hlásit ztrátu dokladů. Tímto činem podpořila mou víru v dobré a
slušné lidi a ráda bych se s ní sešla osobně.
Ještě jednou vřelé díky a jsem s pozdravem
Květuše Beranová

Setkání abiturientů
Vážení spolužáci, narození v roce 1933, kteří jste zahájili školní
docházku v roce 1939, zvu vás na naše již 7. Setkání, které se
uskuteční 31.5.2008 v 15:30 hod. opět v hotelu ALEXANDRA.
Zároveň vás prosím, pokud víte o některých spolužácích, kteří
nebydlí v Roztokách, abyste je na naše setkání upozornili. Těším
se, že se opět sejdeme v hojném počtu jako v předchozích letech.
Bližší informace na tel.: 220 911 762 nebo mob.: 731 735
M.Dudák

Matrika MÚ Roztoky
- žádá občany Roztok, kteří mají zájem o blahopřání ze strany MÚ
Roztoky ke svému (nebo svých příbuzných) životnímu jubileu zlatá a diamantová svatba (50 a 60 let společného života), aby informovali matriku MÚ Roztoky s předstihem. Tel. číslo 220 400 226,
e-mail: vysehradska@roztoky. cz. Děkujeme za pochopení.
Dagmar Vyšehradská

Soukromá inzerce
Angličtina pro malé i velké školáky - doučování / výuka. Přihlášky na
školní rok 2008/2009. Tel.: 604 914 799.
-----------------Daruji zeminu za odvoz. Vhodné především na dorovnání pozemku –
převážně břidlice (opuka). Roztoky - Solníky. 606 213 910.
-----------------Hledám dlouhodobý pronájem garáže (event. koupím garáž) v Roztokách.
Ideálně okolí Masarykovy ulice. Tel.: 737402529.
-----------------Hledám někoho, kdo by posekal trávu na zahrádce (asi 300 m2).
Tel.: 220 911 741.
-----------------Hledám paní na úklid 3-4 hod. 1x týdně. Tel.: 775 320 116.
-----------------Hledám pronájem v Roztokách u Prahy, nebo Praha – Západ jednu místnost
se samostatným WC s možností zařídit kuch. kout i s lokálním topením, v
RD okolo 25 m2, pro velmi slušnou, milou a samostatnou paní. Do 4.000,měsíčně na dobu Vámi navrženou. Tel.: 721 041 152.
-----------------Hledám pronájem v rodinném domku se zahradou v Roztokách a okolí.
Do 8.000,- Kč. Kontakt: 724 341 359.

-----------------Koupím byt, rod. dům a nebo staveb. pozemek v lokalitě Roztoky, Žalov.
Tel.: 603 108 227.
-----------------Koupím byt v osobním vlastnictví v Roztokách. Tel.: 605 106 350.
-----------------Koupím domek nebo pozemek v Roztokách, Žalově a okolí.
Tel.: 736 674 553.
-----------------Koupím dům nebo pozemek v Roztokách, Žalově a okolí.
Tel.: 220 910 173 večer.
-----------------Koupím rodinný dům se zahradou v Roztokách. Tel.: 603 579 048.
-----------------BRIGÁDA!!! Přijmeme servírku na občasnou výpomoc
v pohostinství v Roztokách. Bližší informace na tel: 722 123 046
-----------------Mladá rodina z Roztok koupí pozemek nebo domek v Roztokách.
Zaplatíme ihned. Tel.: 777 282 720.
-----------------Mladá rodina koupí v Roztokách rodinný domek se zahradou. Nabídky
prosím telefonujte na číslo 722 805 699.
-----------------Mladý pár hledá pronájem bytu 2+kk (2+1). Může být i v rodinném domě.
Roztoky a okolí. Cena 10.000,- Kč i s poplatky. Případné nabídky
na tel.: 721 152 911. Po domluvě možná výpomoc v domě.
-----------------Mladý manželský pár koupí domek nebo byt v Roztokách u Prahy.
Cena dohodou. Ne RK !! Tel.: 605 519 506.
-----------------Nabízím k pronájmu byt v Solníkách, 1+kk s balkonem, sklep, park. stání,
částečně zařízený. Cena 7.500,- Kč + poplatky, k nastěhování od 1.6.2008.
Zájemci volejte: 776 730 222.
-----------------ODDÍL STOLNÍHO TENISU ROZTOKY HLEDÁ HRÁČE SE
ZKUŠENOSTMI Z KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ. INFORMACE NA
TEL.: 737 272 862.
-----------------Přijmu pánskou kadeřnici, Roztoky náměstí (event. i přenechám rozjeté
kadeřnictví). Rodinné důvody. Tel.: 724 341 321
------------------.
Prodám 2 dětská kola po dvojčatech ( 4- 6let) značky Ravo Tygr blue a red.
Cena za obě: 2000,- Kč. Tel.: 602 968 411.
-----------------Prodám akvaria ve stojanech asi 4000 l vody, ﬁltry želva japon 80 W.
Vhodné pro chovatele. Jsem z Teplic. Tel.: 737 645 955.
-----------------Prodám dekorativní pokojovou vzrostlou sansivieru (tchýnin jazyk), cena
dohodou. Dále nabízím keř hortenzie - do zahrady. Tel.: 775 926 691.
-----------------Prodám dětskou tříkolku se zadním vodícím madlem (od 3 do 5 let).
Pův. cena 4.000,- Kč, nyní 2.000,- Kč. Tel.: 603 214 840.
-----------------Prodám do dřevěných oken 5 ks hliníkových žaluzií š. 48,5 cm za poloviční
cenu, tj. 1.500,- Kč. Použité pouze jednu sezónu.
Tel.: 602 594 110.
Prodám: 1) el. travní sekačku italskou s košem, lišta 33 cm, 220V/2800 ot.,
3 stup. nastavení – zánovní, za 700,- Kč , 2) prkno windsurf. + plachta,
stožár, ráhno, výztuhy do plachty, káča (komplet), za: 600,- Kč.
Tel.: 777 209 159.
-----------------Prodám chalupu v Českém Ráji 4 km od Sobotky. Pozemek 400 m2 +
zastavěná plocha 80 m2. Tel.: 602 374 413
-----------------.Prodám chatu v zahrádkářské kolonii – osada u jezu v Roztokách. Cena:
200.000,- Kč. Tel.: 603 443 606.
-----------------Prodám klec pro andulky (30x50x70cm). Zánovní, plně vybavená. Cena:
1.200,- Kč. Tel: 603 556 971.
-----------------Prodám kombinovanou chladničku, šířka 70, chladící prostor 393, objem
mrazícího prostoru 101. Cena do 1.000,- Kč.
Tel.: 220 911 498.
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-----------------Prodám krásný slunný byt v OV, 2kk s terasou, garáž. stáním, zděným
sklepem, v novostavbě, vynikající poloha na klidném místě v centru Roztok. Volný ihned. Tel.: 602 245 142.
-----------------Prodám maringotku na stavbu, 4x postel, elektro, úložné boxy nebo
vyměním za věci k dokončení domu a zahrady (ornici, zahr. domek,
plaňky, vozík za os. vůz, kompresor apod.). Koupím dvě stejné zachovalé
šatní skříně. Roztoky, tel.: 603 461 990.
-----------------Prodám ohřívač vzduchu, přenosný, nový – 300,- Kč. Tel.: 720 588 850.
-----------------Prodám pěkné modré thúje, vysoké 110 – 120 cm.
Tel.: 220 911 762, mob.: 731 735 090.
-----------------Prodám terárium s veškerým příslušenstvím – ocelová konstrukce, provedení sklo + dřevo mahagon, obklad z opuky. Velikost: 134 x 200 x 72
cm, 2x posuvné dveře, zářivka, výhřevná žárovka, vodopád s jezírkem,
prolézačky, větve, kameny… Renata Hinterbuchnerová,
tel.: 603 841 226. hint@volny.cz
-----------------Prodám TV Sony Trinitron úhl. 51 cm, plně funkční pouze za 750,-.
Prodám popelnici pozink. plech pouze za 250,-.
Tel.: 602 263 960.
-----------------Prodám venkovní bazén Azure de Luxe, zakoupený v Mountﬁeldu, rozměry
7,3 x 3,7 x 1,2, v záruce, možno i zapustit do země, měsíc v provozu,
schůdky, písková ﬁltrace. PC 42.000,- Kč, nyní 30.000,-Kč. Máme malý
pozemek. Info: 603 182 344.
-----------------Prodám zahrádku 400m2 s chatičkou v pěkném prostředí u Vltavy v Roztokách, (není v zátopovém pásmu), voda a elektřina na pozemku. Cena
k jednání 185.000,- Kč. Tel.: 605 462 043.
-----------------Prodám zámkovou dlažbu – Klasiko 20x10 cm, tl. 6, přírodní barva, celkem
cca 12,5 m2 – levně. Tel.: 604 747 423.
------------------
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Pronajmu byt 1+kk, park. stání v zahradě u rodinného domku v Roztokách.
Tel.: 721 529 835.
-----------------Pronajmu byt 2+KK v Roztokách u Prahy, byt je po celkové rekonstrukci.
Cena pronájmu 11.500,- Kč vč. poplatků. Kontakt: 602 356 521.
-----------------Pronajmu byt v Roztokách, ul. Masarykova 2+1 (53 m2), OV ve 4. patře,
nezařízený. Tel.: 603 705 944.
-----------------Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 ve vile 1. patro v Roztokách. Kompletně
zařízený. Zahrada. Na zahradě stání na auto. Mob.: 728 012 708.
-----------------Rodina s malými dětmi hledá paní na pravidelný úklid v našem bytě
v oblasti Tyršova náměstí v Roztokách. Tel.: 776 102 509, 220 510 708.
-----------------Provádím broušení a lakování nových i starých parket. Tel.: 721 152 911.
-----------------Učitelka MŠ s dlouhodobou praxí nabízí výuku a doučování anglického
jazyka pro děti od 1.- 9. třídy. Tel.: 737 379 649, 220 911 552
-----------------Včelí med přímo od včelaře obdržíte na adrese Vidimova 607, Roztoky.
Vhodné předem zavolat, tel.: 220 911 665, nejlépe večer.
-----------------Věnuji plně funkční monitory Proview 19“ a ADI 15“. V případě zájmu
volejte prosím na tel.: 604 145 772.
-----------------Vyměním byt po rekonstrukci 1+1 v Roztokách za větší nejlépe též
v Roztokách. Zn.: doplatek. Tel.: 723 468 481, 736 525 613.
-----------------Vyměníme krásný mezonetový byt 2+kk předělaný na 3+kk s terasou,
sklepem a garážovým stáním v centru Roztok + doplatek za rodinný domek
v Roztokách. Tel.: 608 331 111.
-----------------Výuka angličtiny a francouzštiny pro děti v Roztokách.
Výuka probíhá u žáků. Tel.: 732 814 809.

1. máj 1960
Mohutné čelo průvodu vychází jako vždy z Penicilinky

1. máj 1975

1. máj 1972
Pamatujete? Koruna ještě stojí...

Sakura ještě před „rekonstrukcí“

