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Vážení čtenáři,
máme tu květen, měsíc lásky. Možná i to je příčinou,
že v tomto čísle výjimečně nenajdeme žádné osobní
výpady, a to ani v polemických článcích, které se
tentokrát týkají hlavně vyhlášky o zákazu podomní
ho a pochůzkového prodeje a návrhu přispívat
z městské kasy rodičům dětí, na které nezbylo místo ve veřejných
školkách.
Absence osobních invektiv zajisté potěší valnou část našich čtenářů,
aspoň tak lze soudit z výsledků ankety, kterou jsme vám předložili
v předminulém čísle a kterou jste mohli vyplňovat i prostřednictvím
internetu. Více o tom, co jsme se z ankety dozvěděli, naleznete v Té
matu měsíce na straně 9 a 10.
Ve Zprávách z radnice kromě obvyklého popisu jednání městských
radních a zastupitelů naleznete mimo jiné informace o volbách
do Evropského parlamentu, které nás v závěru tohoto měsíce čekají.
Evergreenem jsou neustálé změny jízdních řádů vlaků kvůli výlukám.
Společnost ROPID nám ale chce přinést i příjemné chvíle – více
na str. 9.
Z dalšího obsahu bych vás rád upozornil na pozvánku na Koncert pro
Tadeáše, kde kromě hudebního a literárního zážitku můžete přispět
na dobrý a potřebný účel.
Přelom května a června bývá tradičně bohatý na kulturní akce,
a i když je to trochu honička, dá se to stihnout. Pro děti je určena
oslava Dne dětí na Tyršově náměstí odpoledne v pátek 30. května,
den nato dopoledne se koná proslulý Pohádkový les a odpoledne
neméně oblíbený festival Zámeček.
Myslím, že Odraz je tentokrát hodně pestrý, a doufám, že si v něm
každý najde něco, co ho zaujme.
A na závěr bych chtěl jménem celé redakční rady popřát našemu staros
tovi Janu Jakobovi hodně štěstí do nového života. V Odrazu se o tom sice
nepsalo, ale vězte, že pan starosta se nám na konci dubna oženil.
Inu, je květen, lásky čas.
Jaroslav Drda
Odraz č. 5 vychází 16. 5. 2014, uzávěrka tohoto čísla 1. 5. 2014,
uzávěrka dalšího čísla 29. 5. 2014.
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsem rád, že Roztoky nezůsta
ly osamoceným ostrůvkem
a že zastupitelstvo přijalo
obecně závaznou vyhlášku
o zákazu podomního prodeje.

Podomní prodej je zakázán
Tato norma byla v zastupitelstvu schválená
téměř jednomyslně napříč politickým
spektrem s výjimkou zastupitelů za ODS.
Podomní prodej je nešvar, který cílí přede
vším na nejohroženější skupinu seniorů,
která má problém bránit se mnohdy nevy
bíravému chování prodejců. Díky této vy
hlášce se budou moci obyvatelé, a přede
vším ti starší z nich, účinněji proti
„šmejdům“ bránit. Vyhláška určitě není
„bezzubá“. Už jen to, že lidé můžou zavolat
městskou policii v případě, že je někdo
bude prodejem obtěžovat, bude mít efekt
odrazení a znejistění těchto prodejců. Zá
roveň právní úprava umožňuje udělovat
prodejcům sankce, v případě podnikají
cích osob až 200 000 Kč. Proto neváhejte
a v případě, že Vás bude někdo obtěžovat

podomním prodejem, ihned volejte
městskou policii. Podrobnější informace,
jak se dotěrným prodejcům bránit, nalez
nete v příštím Odraze.

Základní škola
Rád bych Vás informoval o aktuálním vývoji
kolem základní školy. Do konkurzního řízení na ředitele/ku základní školy se přihlásilo celkem devět uchazečů, na ředitele mateřské školy v Havlíčkově ulici se přihlásily
čtyři uchazečky. Tento počet uchazečů se
zdá být nadějný v tom smyslu, že se podaří
vybrat vhodné ředitele obou škol. Doufám,
že obě konkurzní komise i rada města budou
mít při vybírání šťastnou ruku.
S výsledky konkurzů Vás seznámíme patrně
již v příštím Odraze.
Dostavba školy je téměř hotová. V součas
nosti probíhá předávání díla a následovat
bude kolaudace. Výtvarné stěny (lezecká stěna
na zadní straně tělocvičny a umělecká stěna
u ulice 17. listopadu) budou hotovy do konce
května. V současnosti probíhají výběrová ří
zení na vnitřní vybavení školy. V září bude vše
pro školáky i pedagogy řádně připraveno.

V minulém Odraze vyšel účelový článek paní
zastupitelky Roškotové, z nějž mnozí z Vás
mohli nabýt dojmu, že by měla být dostavba
školy financována na dluh. Chci Vás ubezpe
čit, že tomu tak především díky získané dota
ci od Ministerstva financí rozhodně není.

Volby do Evropského
parlamentu
Obecně se má za to, že volby do Evropského
parlamentu jsou zbytečné. Mnoho lidí se do
mnívá, že Evropa jsou oni a my s nimi nemáme
nic společného. Ve skutečnosti je to tak, že jsme
součástí Evropské unie. Nejsou to nějací oni,
ale jsme to my, Evropani. Vše, co se v Evropské
unii děje, nás ovlivňuje. Aby se nerozhodovalo
o nás bez nás, musíme sedět u stejného jedna
cího stolu a znít tam silným hlasem. Proto je
potřeba, abychom k evropským volbám šli
a volili kvalitní kandidáty, kteří dokážou naše
zájmy dostatečně hájit. Já k evropským volbám 23. května půjdu. Věřím, že Vy také.
S přáním všeho dobrého
Jan Jakob,
starosta města Roztoky

O čem jednala městská rada v dubnu
Radní se sešli ke své dub
nové schůzi 9. 4. 2014 nad
více než 50 body jednání.
Po procedurálních úvodních
bodech byla jmenována
konkurzní komise pro výběr
ředitelky MŠ Havlíčkova. Předsedou komise
bude pan starosta Jakob, druhým zástupcem
města místostarosta Boloňský.
U školské problematiky zůstali radní i v dalších
bodech, které jednaly o smluvních vztazích tý
kajících se dostavby základní školy a projekto
vé dokumentace na realizaci hřiště na školní
zahradě. Zhotovení tohoto projektu nás přijde
na 150 tis. Kč bez DPH.
Poté se rada dotkla citlivé věci – podomního
prodeje, jenž je vesměs vnímán negativně
jako aktivita obtěžující obyvatele města. Pro
jednání zastupitelstva bude připraven návrh
obecně závazné vyhlášky, která by měla tuto
formu prodeje zakázat.

Studie protipovodňových
opatření
RM se zabývala i podnětem podnikatelů
a občanů z dolní části města, která se nachází
v záplavovém území, na vypracování studie
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protipovodňových opatření, jež by měla
ochránit nemovitý i movitý majetek v této
oblasti. Řešení bude patrně technicky i fi
nančně náročné, ale nikoliv nemožné.
RM vzala na vědomí informaci o vývoji situ
ace s pozemky na školní zahradě, které jsou
zapsány na soukromého vlastníka. Jako reak
ce na pokus vlastníka tyto pozemky prodat
byla podána žaloba o určení vlastnictví
a současně bylo požádáno o vydání předběž
ného opatření, které má zabránit manipulaci
s pozemky. Soud bezodkladně předběžné
opatření vydal.
RM se zabývala i návrhy dopravních opatře
ní v Nádražní ulici, kde se zintenzivní kont
roly dodržování povolené rychlosti motoro
vých vozidel, a také návrhem na změnu
dopravního režimu v části Zaorálkovy ulice
před žalovskou školou, kde vznikají zejména
v ranní špičce značně chaotické a nebezpeč
né situace.
RM dala zelenou návrhům nového ředitele
městské knihovny na zpestření její nabídky
veřejnosti semináři a přednáškami. Také bu
dou vyzváni studenti Fakulty architektury
ČVUT, aby navrhli nové řešení objektu
knihovny a městského úřadu na místě doslu
hujících objektů z počátku sedmdesátých let.

Úholičky nám přispějí za své
žáky v roztocké ZŠ
Příjemnou zprávou je to, že obec Úholičky
vyhověla naší žádosti, aby přispěla na nein
vestiční náklady za své žáky, kteří dochází
do školy v Roztokách. Tento příspěvek již
není nárokový, a je proto třeba velmi uvítat
vstřícnost paní starostky Kořínkové v této
věci. Úholičky nám za minulý školní rok
přispějí téměř 350 tis. Kč.
Našeho časopisu Odraz se týkal další bod –
schválení výběrového řízení na zajištění jeho
výroby (tisku). Nově nám bude Odraz tisk
nout firma z Českých Budějovic, což by ale
vzhledem k současné úrovni IT komunikace
neměl být větší problém.
Soubor několika bodů se týkal využívání ve
řejného prostranství. Radní nedali souhlas
k trvalému umístění stánku s rychlým občer
stvením na Tyršovo náměstí a nabídli zájem
ci jiný prostor. Také byl projednán, ale zatím
neschválen, návrh na rozšíření kamerového
systému, a to pro příliš vysokou cenu.
Jako již tradičně, dalších 8 žádostí se týkalo
žádostí o pronájem obecních pozemků, ve
směs pod garážemi. Ve všech případech se
postupuje standardně podle zákona o obcích.
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První krok k revitalizaci
oblasti Maxmiliánky
RM též vzala na vědomí záměr na vyčištění
a údržbu vodní nádrže v Tichém údolí u Max
miliánky (bývalé přírodní koupaliště). Před
vlastní realizací však požaduje od příslušné
firmy upřesnění způsob likvidace vytěženého
materiálu a popis zvolené technologie údržby.
V závěru radní projednali zápisy z odbor
ných komisí a přijali usnesení zejména k ná
vrhům ze sociální komise. Vdovám a lidem
v nouzi byly schváleny jednorázové finanční
příspěvky. Také se radní zabývali stavem ko
munikací a veřejné zeleně a usnesli se
na rychlejší rekultivaci trávníků poškoze
ných stavební činností.
Krátce po deváté večer bylo jednání Rady
ukončeno.
Stanislav Boloňský, místostarosta

Dubnové
zastupitelstvo
Zastupitelstvo se sešlo k svému jednání 23. dub
na 2014. Původně navržený program byl
na místě doplněn o několik bodů, takže prvotní
poměrně štíhlá agenda poněkud nakynula.
Jak se stalo téměř již pravidlem, počet pří
tomných zastupitelů jen mírně překročil mi
nimální hranici, po většinu schůze bylo pří
tomno jen 13 zastupitelů z 21.

Podomní prodej ve městě
je zakázán
Prvním „ostrým“ bodem jednání bylo schvá
lení obecně závazné vyhlášky o zákazu po
domního prodeje. Jakkoliv většina z nás od
mítá podivné podomní prodeje nejrůznějšími
dealery (a jejich praktiky), přesto věc není
úplně jednoduchá (zejména z pohledu defini
ce, co je a již není podomní prodej). Nakonec
ZM nejtěsnějším počtem jedenácti zastupitelů
vyhlášku schválilo s tím, že ze zákazu je vy
jmut prodej zemědělských produktů.
Potom se zastupitelé museli „poprat“ s poně
kud složitější věcí – výběrem dodavatele ná
bytku pro nový objekt základní školy. Roz
hodnutí předcházela revokace předchozího
výběru, který nevzal v úvahu výjimku ze zá
kona, která upřednostňuje firmy zaměstnáva
jící zdravotně postižené. Po započtení bonusu
za tuto činnost se dostala na první pořadí jiná
než původně vybraná firma. Zastupitelstvo se
s věcí vyrovnalo až třetí verzí usnesení. Ter
mín dodávky do školy však není ohrožen.
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Velká debata byla i o zadávacích podmínkách
veřejné zakázky na dodávku a instalaci IT vy
bavení pro ZŠ. Škola předložila návrh, který byl
oponován expertní skupinou zastupitelstva
pod vedením M. Matase. Z tohoto procesu vy
šlo zadání v pozměněné podobě a bylo nako
nec všemi přítomnými schváleno, stejně jako
složení výběrové komise. Zastupitelé pracovní
skupině za její činnost poděkovali, neboť úpra
va zadání uspoří i značné finanční prostředky.

Nesoulad mezi regulačním
plánem a skutečností
Na Panenské II
Zastupitelstvo se též zabývalo zjištěným ne
souladem mezi platným regulačním plánem
a realizovanou výstavbou v lokalitě Na Panen
ské II. Některé změny již nepůjde napravit,
neboť stojící domy už přemístit nelze, některá
opatření však reálná jsou – týkají se přede
vším vodohospodářských opatření, zejména
poldru. Zjištěné disproporce budou projedná
ny s orgány státní správy i investorem.
Jednodušším bodem bylo schválení přísedících
Okresního soudu Praha-západ, kterými byli
zvoleni na další čtyřleté období občané našeho
města paní Věra Coufalová a pan Jan Štěrba.
Naopak velmi kolizním se ukázalo schválení
dodatků ke smlouvám s firmami zajišťující
mi technický a autorský dozor při dostavbě
základní školy. Vzhledem k prodloužení
doby výstavby vyvstala i potřeba prodloužit
autorský a technický dozor. Finanční poža
davky obou firem však vyvolaly značný od
por zastupitelů, což nakonec vyústilo v to, že
neprošly ani pozměňující návrhy zkracující
toto finanční plnění na zlomek původní
ceny. Řešení proto zůstalo zatím otevřené.

Bude město kompenzovat
nepřijetí dítěte do veřejné MŠ?
V bloku plnění rozpočtu a rozpočtových
opatření byl projednán i zápis z jednání fi
nančního výboru. Přílohou tohoto zápisu byl
i návrh zastupitelů M. Matase a J. Roškotové
na finanční podporu nestátních předškolních
zařízení z rozpočtu města, která přijmou děti,
jež nebyly z kapacitních důvodů přijaty do ve
řejných mateřských škol ve městě. Návrh vy
provokoval bouřlivou diskusi, zejména z toho
pohledu, zda je vhodnější při případné kom
penzaci vyplácet příspěvek soukromým škol
kám, nebo naopak rodičům. Debata vyústila
v poněkud modifikovaný návrh, který byl
drti
vou většinou přítomných zastupitelů
schválen. Věc však není uzavřena, bude se jí
dále zabývat červnové zasedání ZM.
Další bod programu navazoval na ten, který
se zabýval nesouladem mezi regulačním plá

měsíčník Roztok a Žalova

nem a skutečností na Panenské II, a na zá
kladě rozpravy ZM revokovalo své usnesení,
kterým převzalo do svého majetku infra
strukturu v této lokalitě od firmy Talora.
V množství i určení tohoto majetku jsou
značné nesrovnalosti, které je třeba vysvětlit
a teprve poté bude možné korektně majetek
obcí převzít.
Zastupitelé též projednali žádosti a návrhy
na prodej některých pozemků města, které byly
vesměs odmítnuty jako pro město nevýhodné.
Závěr jednání byl ve znamení informačního
bloku – zprávy o průběhu dostavby školy,
o personální situaci ve škole a vyhlášeném
konkurzu na ředitele, byly vzaty zápisy z jed
nání Rady města a krátce před 23. hodinou ho
místostarosta St. Boloňský, který jednání
z větší části řídil, ukončil.
Stanislav Boloňský, místostarosta

Mimořádné
jednání rady
Rada města se sešla k svému mimořádnému,
letos již šestému jednání dne 23. dubna 2014,
aby projednala některé neodkladné věci.
Šlo zejména o schválení zadávacích podmí
nek pro výběr zhotovitele stavby v ulicích Na
Valech, Wolkerova a Pod Řivnáčem a též
v Třebízského ulici.
Zadávací podmínky byly schváleny, a to
včetně komise pro hodnocení nabídek. Tím
jsme opět udělali další krok k realizaci této
technicky i finančně náročné akce.
Rada též schválila uzavření smlouvy na vý
kon technického dozoru investora pro reali
zaci 1. etapy rekonstrukce komunikací v le
tošním roce.
Obšírnější diskuse nastala nad plánem re
konstrukce ulice Jana Palacha. I v tomto pří
padě jde o stavebně i finančně značně nároč
nou akci, není tedy divu, že byl podrobně
zkoumán každý detail, včetně řešení chodní
ků. Nakonec se radní dohodli, že konečné
rozhodnutí ponechají na řádné květnové
jednání RM.
Malý krůček kupředu byl udělán i souhlasem
s nabídkou na vypracování zadání změny
regulačního plánu Na Panenské. Jak již bylo
v minulém čísle napsáno, tato připravovaná
změna je pro město velmi pozitivní.
Diskutovalo se i o průběhu přípravných pra
cí na zpracování zadání nového územního
plánu. Je to tak říkajíc „běh na dlouhou trať“,
ale tím spíše není dobré věc odkládat.
Stanislav Boloňský, místostarosta
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Volby do Evropského parlamentu
se konají v pátek 23. května 2014 od 14.00
do 22.00 hodin a v sobotu 24. května 2014
od 8.00 do 14.00 hodin.
Právo volit do Evropského parlamentu má
na území České republiky občan České re
publiky nebo jiného členského státu Evrop
ské unie (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Eston
sko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko,
Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko,
Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko,
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko,
Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko,

Oznámení odboru financí
Vážení spoluobčané, dovolujeme si touto
cestou připomenout, že splatnost
poplatku za svoz odpadů končí dnem
31. 5. 2014. Do stejného data je potřeba si
osobně vyzvednout i nálepky na
popelnice.
Od pondělí 2. 6. 2014 budou vyváženy
pouze nádoby na komunální odpad
označené nálepkou 2014. Nálepky se
vydávají na odboru financí. Vyzvednout si
ji musíte i v případě, že jste od poplatku
osvobozeni. Pokud si pro nálepku, např.
ze zdravotních důvodů, nemůžete přijít
osobně, je možné požádat odbor financí
o její doručení. Požádat můžete
telefonicky pracovníky odboru na číslech
220 400 237, 220 400 239, 220 400 266.
Za odbor financí
Dita Walterová

Švédsko, Velká Británie), který alespoň dru
hý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Právo volit ve volbách do Evropského parla
mentu na území České republiky mají voliči
jiného členského státu Evropské unie, pokud
po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem
voleb (tj. nejméně od 9. dubna 2014) byli
přihlášeni k trvalému nebo přechodnému
pobytu na území České republiky.
Volit nemohou voliči, kteří byli zbaveni způ
sobilosti k právním úkonům nebo jejichž
osobní svoboda byla omezena z důvodu
ochrany zdraví lidu („karanténa“).

V našem městě je
7 volebních okrsků

•

ve volebním okrsku č. 1 (zámek) je volební místnost: Zámek č. p. 1, Roztoky pro
voliče bydlící v ulicích:
Bělina, Čakov, Kostelní, Kroupka, Na Háji,
Nádražní, Riegrova, Rýznerova, Svojsíkovy
sady, Tiché údolí, Únětická, Vltavská, Za Po
tokem
ve volebním okrsku č. 2 (knihovna) je volební místnost: Jungmannova 966, Roztoky
pro voliče bydlící v ulicích:
Dobrovského, Haškova, Jana Palacha, Jung
mannova, Na Vyhlídce, Nad Čakovem, nám.
5. května, nám. Jana Procházky, Olbrachtova,
Palackého, Plavidlo, Puchmajerova, Spěšné
ho, Šafaříkova, Šaldova, Školní náměstí, Tře
bízského, U Jezu, Vošahlíkova, Žirovnického
ve volebním okrsku č. 3 (ZŠ Roztoky) je
volební místnost: Školní náměstí 470, Roztoky pro voliče bydlící v ulicích:

•

•

B. M. Eliášové, Bernáškova, Bráfova, Brau
nerova, Čapkova, Čáslavského, Dobrovolné
ho, Felklova, Mjr. Kašlíka, MUDr. Tichého,
Nad Vltavou, Najdrova, Obránců míru,
Plk. Poláčka, Poděbradova, Seržanta Hnilič
ky, V Solníkách, 17. listopadu
ve volebním okrsku č. 4 (MÚ Roztoky)
je volební místnost: náměstí 5. května 2,
Roztoky pro voliče bydlící v ulicích:
Hálkova, Havlíčkova, Hlouchova, Husovo
nám., Chelčického, Jeronýmova, Masaryko
va, Nerudova, Sedláčkova, Vidimova, Žižkova
ve volebním okrsku č. 5 (sokolovna) je
volební místnost: Tyršovo náměstí 480,
Roztoky pro voliče bydlící v ulicích:
Bezručova, Čechova, Horova, Krátká, Legií,
Libušina, Lidická, Máchova, Na Sekeře, Nad
Vinicemi, Plzeňská, Řachova, Svobody, Třeš
ňovka, Tyršovo nám., Václavská, Vančurova,
Vraštilova, Vrchlického, Zeyerova
ve volebním okrsku č. 6 (ZŠ Žalov) je
volební místnost: Zaorálkova 1300, Roztoky pro voliče bydlící v ulicích:
Bronzová, Burgerova, Jantarová, Jiráskova,
Ke Kocandě, Levohradecká, Levohradecké
nám., Na Dubečnici, Na Pískách, Na Pome
zí, Opletalova, Pod Vodojemem, Potoky, Pří
lepská, Smetanova, Šebkova, U Školky,
V Úvoze, Zahradní, Zaorálkova, Zvoncová,
Železná
ve volebním okrsku č. 7 (MŠ Přemyslovská) je volební místnost: Přemyslovská
1193, Roztoky pro voliče bydlící v ulicích:
Alšova, Borkovského, Bořivojova, Husova,
Chalúpeckého, K Nádraží, Komenského,
Krásného, Krolmusova, Kuželova, Lederova,

•

•

•

•

Nabídka pronájmu městského bytu v Nádražní ulici

Město Roztoky nabízí pronájem městského bytu č. 3 o velikosti 1+1 (60,73 m2) ve 2. NP domu č. p. 22 v ulici Nádražní, Roztoky.
Jednotlivé místnosti jsou o rozměrech: předsíň 11,63 m2, kuchyň 19,32 m2, pokoj 26,00 m2 a koupelna + WC 3,78 m2. Výše nájemného je
určena obálkovou metodou s kritériem nejvyšší nabídnuté ceny, kdy minimální výše nájmu činí 87,50 Kč za m2/měsíc + poplatky za služby.
Nájemní smlouva k předmětnému bytu bude uzavřena se zájemcem, který předloží nejvyšší nabídku a bude uzavřena na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
Nabídky podávejte v zalepených obálkách s nápisem – Nabídka na pronájem bytu č. 3 v č. p. 22 – NEOTEVÍRAT, do podatelny MÚ Roztoky, nejpozději
do 30. 5. 2014 do 12.00 hod. Každý zájemce může podat pouze jednu cenovou nabídku. O konkrétním nájemci rozhodne Rada města Roztoky dne
11. 6. 2014 na základě komisí vyhodnocených nabídek. V případě dalších informací se obraťte na odbor správy a rozvoje města 220 400 218. Prohlídku
nebytových prostor je možné sjednat u správcovské společnosti MIVA Praha FM, a.s., Pod Strání 1262/8, Praha 10, na telefonním čísle: 603 683 003.

Nabídka pronájmu nebytových prostor v Nádražní ulici

Město Roztoky prodlužuje nabídku na pronájem nebytových prostor v č. p. 21 a č. p. 22 v ulici Nádražní.
Vyvolávací cena nájemného je stanovena na 900 Kč/m2/rok + poplatky za služby. Konkrétně se jedná o prostor č. 101.1 (o výměře 58,5 m2)
a prostor č. 103 (o výměře 42,6 m2), oba v č. p. 21 a č. 101 (o výměře 35 m2) v č. p. 22. Výše nájemného je stanovena tzv. obálkovou metodou
s kritériem nejvyšší nabídnuté ceny, na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nabídky můžete podat v zalepené obálce s nápisem
„Nabídka pronájmu příslušného nebytového prostoru – NEOTEVÍRAT“ do podatelny MÚ nejpozději do 30. 5. 2014 do 12.00 hod.
Město Roztoky nebude akceptovat nabídky, ve kterých bude účelem pronájmu provozování hracích automatů a videoloterijních terminálů.
V nabídce je nutné uvést účel pronájmu a případnou provozní dobu. O konkrétním nájemci rozhodne Rada města Roztoky dne 11. 6. 2014
na základě komisí vyhodnocených nabídek. V případě dalších informací se obraťte na odbor správy a rozvoje města 220 400 218. Prohlídku
nebytových prostor je možné sjednat u správcovské společnosti MIVA Praha FM, a.s., Pod Strání 1262/8, Praha 10, na telefonním čísle: 603 683 003.
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Mühlbergerova, Na Panenské, Na Valech, Pi
lařova, Pod Koláčovem, Pod Řivnáčem, Pře
myslovská, Příčná, Řadová, Souběžná, Spor
tovní, Stříbrník, Sv. Ludmily, U Háje,
U Hřiště, U Zastávky, Václava Havla, Veselé
ho, V Chatách, Vlháčkova, Wolkerova,
Za Cihelnou.
Voliči ve volbách do Evropského parlamentu
bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství. Volič
po příchodu do volební místnosti prokáže
svou totožnost a státní občanství České re

publiky platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky ane
bo cestovním průkazem nebo platným ob
čanským průkazem. Volič, který je občanem
jiného členského státu, prokáže po příchodu
do volební místnosti svou totožnost a občan
ství jiného členského státu.
Každému voliči v našem městě budou dodá
ny 3 dny přede dnem voleb do Evropského
parlamentu hlasovací lístky prostřednictvím
České pošty, s. p. Ve dnech voleb na žádost
voliče okrsková volební komise dodá za chy

bějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací
lístky jiné.
Volič může požádat ze závažných důvodů
(zdravotních) městský úřad (tel. 220 400 211)
a ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební
komisi (čísla do volebních místností budou
zveřejněna před volbami a v době voleb na
webových stránkách města www.roztoky.cz),
aby mohl hlasovat mimo volební místnost
do přenosné volební schránky.
RNDr. Eva Skalníková, vedoucí odboru
Kancelář vedení města, MÚ Roztoky

Z deníku Městské policie Roztoky
Zpráva o činnosti Městské policie Roztoky
za období od 27. 3. 2014 do 29. 4. 2014:

•

Dne 27. 3. 14 oznámen volně pobíhající
pes v ulici MUDr. Tichého – proveden od
chyt, pes umístěn do kotce MP Roztoky,
zjištěn majitel, pes vydán, věc vyřešena v blo
kovém řízení.
Dne 30. 3. 14 oznámena krádež v prodej
ně Tesco v Lidické ulici – podezřelá osoba
byla zadržena ochrankou prodejny, ke krá
deži se doznala, věc přestupku vyřešena
v blokovém řízení.
Dne 31. 3. 14 oznámen nález peněženky
s finanční hotovostí v ulici Riegrova – peně
ženka uložena na MP Roztoky.
- Dne 4. 4. 14 oznámeno volání o pomoc
z bytu domu v ulici Kroupka – přivolán ha
sičský záchranný sbor, který provedl otevření
bytu, rychlá lékařská pomoc odvezla zraně
nou seniorku do nemocničního zařízení, vy
rozuměni příbuzní seniorky.
Dne 4. 4. 14 oznámen nález mobilního
telefonu zn. Samsung Galaxy – mobilní tele
fon uložen na MP.
Dne 5. 4. 14 oznámen nález peněženky
v ulici Masarykova, zjištěn majitel, peněžen
ka s obsahem předána, majitel touto cestou
by chtěl poctivému nálezci poděkovat.
Dne 7. 4. 14 oznámen nález svazku klíčů
v ulici Nádražní – uloženo na MP Roztoky.
Dne 9. 4. 14 oznámeno poškození vozidla
Škoda Octavia combi, zaparkovaného v ulici
Masarykova –na místě zjištěno, že jsou po
škozena ještě dvě zaparkovaná vozidla v oko
lí, PČR Libčice si na místě věc převzala jako
podezření z přečinu poškozování cizí věci.
Dne 9. 4. 14 oznámena krádež zboží
v prodejně Albert s tím, že podezřelá osoba
byla zadržena ochrankou prodejny – ke krá
deži se doznala, věc vyřešena na místě v blo
kovém řízení.
Dne 11. 4. 14 oznámen nález klíčů na Tyr
šově náměstí, uloženo na MP, v následujících

•
•

•
•
•
•

•
•
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dnech zjištěna majitelka, klíče předány maji
telce, tato by chtěla touto cestou poctivému
nálezci poděkovat.
Dne 13. 4. 14 oznámen volně pobíhající
pes v ulici Masarykova – pes umístěn do kot
ce OŽP MÚ, následujícího dne zjištěn majitel
tohoto psa, pes vydán majiteli v pořádku, věc
přestupku vyřešena v blokovém řízení.
Dne 14. 4. 14 v rámci hlídkové činnosti
byl v ulici Lidická kontrolován řidič vozidla
tov. zn. Škoda Felicia, při kontrole bylo zjiš
těno, že mu byl odebrán řidičský průkaz,
zákaz řízení motorových vozidel již vypršel,
ale po skončení lhůty zákazu řízení motoro
vých vozidel řidič nezažádal o vrácení řidič
ského průkazu, věc přestupku dle silničního
zákona byla oznámena na příslušný odbor
dopravy.
Dne 16. 4. 14 oznámen agresivní cestující
bez platné jízdenky v soupravě ČD v želez
niční stanici Roztoky – zjištěna totožnost
osoby podezřelé a totožnost osoby, která
o zjištění totožnosti měla právní zájem, věc
kvalifikována jako přestupek dle přepravní
ho řádu.
Dne 16. 4. 14 oznámeno narušení občan
ského soužití v ulici Levohradecká – věc
kvalifikována jako podezření z přestupku
proti občanskému soužití, bude oznámena
na komisi pro projednávání přestupků.
Dne 17. 4. 14 v rámci hlídkové činnosti
zjištěna v křižovatce ulici Havlíčkova a Chel
čického dopravní nehoda, na místo přivolá
na rychlá lékařská pomoc, nehodu převzali
policisté skupiny dopravních nehod PČR.
Oznámena krádež zboží v prodejně Al
bert s tím, že ochranka prodejny zadržela
podezřelou osobu – ta se ke krádeži zboží
doznala, věc přestupku vyřešena v blokovém
řízení.
Dne 20. 4. 14 oznámena krádež jízdního
kola a dětské sedačky na kolo z pozemku
domu v Třebízského ulici – předáno PČR
jako podezření z přečinu krádeže.

•
•

•

•
•
•
•
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•

Dne 20. 4. 14 oznámeno vloupání
do sklepních kójí bytového domu v ulici
Vlháčkova – na místě věc předána PČR Lib
čice jako podezření z přečinu krádeže vlou
páním.
Dne 22. 4. 14 oznámen nález svazku klíčů
v ulici Nad Čakovem – svazek klíčů uložen
na MP Roztoky
Dne 23. 4. 14 oznámeno vloupání do ka
ravanu v ulici V Chatách – věc oznámena
PČR jako podezření z přečinu krádež vlou
páním.
Dne 28. 4. 14 oznámeno poškození tabul
ky zavěšené na oplocení domu v Jeronýmově
ulici – zadokumentováno, kvalifikováno
a šetřeno jako podezření z přestupku proti
majetku.
Dne 29. 4. 14 v nočních hodinách ozná
mena ležící osoba na chodníku v ulici Ha
vlíčkova – na místě zjištěno, že jde o silně
podnapilou osobu zraněnou na čele, přivo
lána rychlá lékařská pomoc, která zraně
nou podnapilou osobu převezla do nemoc
ničního zařízení, kvalifikováno jako
podezření z přestupku proti veřejnému
pořádku (veřejné pohoršení), věc přestup
ku vyřešena v následujících dnech napo
menutím.

•
•
•
•

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky mů
žete nalézt na webových stránkách MP Roz
toky www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci
při šetření výše uvedených událostí, obraťte
se prosím na Obvodní oddělení policie ČR
Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731)
nebo na Městskou policii Roztoky (tel.
602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě
e-mail: info@mproztoky.cz).
Děkujeme předem za spolupráci.
(Redakčně kráceno)
Vevera Petr, ved. str. MP Roztoky
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Po velké vlakové výluce
Po velké vlakové výluce se 19. května vlakové jízdní řády tak trochu
vrátí do podoby, jak vypadaly od 15. 12. 2013 do 28. 2. 2014.
Linka S4 dozná jen nepatrných změn, a není proto třeba zde tisknout
nový JŘ. V JŘ, který jsme otiskli v čísle 12/2013, si jen škrtněte vlaky
s odjezdem z Masarykova nádraží v 6:01 a 8:01. Doplňte naopak vlak
s odjezdem z Masarykova nádraží v 15:23. Do Roztok přijede v 15:36,
v Žalově nestaví. Jede pouze v pracovní dny.
Trať S41 dozná změn více, proto zde uveřejňujeme JŘ, který bude
platit od 19. 5. 2014 do 13. 12. 2014. Nebudou jezdit první vlaky (pří
jezd od Libně v 5:12 a odjezd zpět v 5:24). Dále nebudou v pracovní
dny jezdit všechny vlaky s příjezdem do Roztok v X:42 a odjezdem
v X:54.
Důvodem je, že nás do konce roku čeká mnoho výluk, kdy se bude
jezdit jednokolejně mezi Bubenčem a Holešovicemi.
Zprovoznění nové zastávky Podbaba a ukončení možnosti vystoupit
a nastoupit v Bubenči je možné předpokládat koncem srpna tohoto
roku. Více prostoru této změně budeme věnovat v letním čísle.
Výlukové jízdní řády našich linek platné od 19. května jsou k nahléd
nutí zde:
linka S4:
http://www.cd.cz/cs/vnitrostatni-cestovani/jizdni-rad/tratove-jizdnirady/files/k091vyluka06.pdf,
linka S41:
http://www.cd.cz/cs/vnitrostatni-cestovani/jizdni-rad/tratove-jizdnirady/files/k091mlvyluka05.pdf
Linka S4 z Roztok do Prahy se vrací k JŘ, který platil do 28. 2. 2014.
Vít Calta

Jízdní řád vlaků ČD Roztoky - Praha-Libeň – Praha-Hostivař
na období 19. 5. 2014 - 13. 12. 2014
Hostivař
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X

X

X

jezdí v neděli a o svátcích

Den Pražské integrované dopravy v Roztokách
Chcete se svézt historickými dopravními prostředky? Chcete si
užít zajímavý výlet? Pokud odpovídáte na obě otázky ano, tak prá
vě pro vás připravil ROPID (Regionální organizátor Pražské inte
grované dopravy) ve spolupráci s městem Roztoky a obcí Únětice
na sobotu 7. června 2014 druhý den Pražské integrované dopravy
právě v Roztokách a Úněticích!

Na co se můžete těšit?
Na jízdy nostalgickými vlakovými soupravami mezi Prahou a ná
dražím v Roztokách, jízdy historickým autobusem z Levého Hrad
ce do Únětic a Roztok. Z roztockého náměstí bude vedena pozná
vací a dovednostní stezka podél Vltavy a dále na Levý Hradec
ke kostelu sv. Klimenta. Další zastávkou budou Únětice a tamní
pivovar, kde bude připraveno malé občerstvení zdarma, pokud
splníte všechny úkoly na cestě z Roztok. Na stezku s úkoly se
budete moci vydat v sobotu 7. června od 9 hodin do 13 hodin,
program v pivovaru skončí v 16 hodin. Historické dopravní pro
středky budou jezdit do 17 hodin. Pravidelné linky Pražské inte
grované dopravy však budou jezdit i nadále.
Pokud patříte k dopravním nadšencům, budete se moci seznámit
s prací roztockých železničních modelářů a program připravuje také
Středočeské muzeum v Roztokách nedaleko vlakového nádraží.
Vzpomínáte na romantické večery v letním kině? I ty můžete zažít
v rámci Dne Pražské integrované dopravy! V pátek a v sobotu po se
tmění (přibližně od 21.30 hodin) bude pro vás připraveno promítá
ní jednoho z úspěšných českých filmů z bývalého městského auto
busu, přezdívaného Kinobus.
Těšíme se s vámi na viděnou na Dni Pražské integrované dopravy!
Filip Drápal, tiskový mluvčí ROPID
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Vzpomínky na transport smrti
V úterý 29. dubna se konaly pietní vzpomínkové akce na roztockém nádraží, kde se vzpomínalo na transport smrti v pětačtyřicátém roce, u hromadného hrobu obětí transportu na Levém Hradci
a u pomníku roztockých židů na náměstí 5. května. Vzpomínky
na nádraží se zúčastnila jedna z posledních žijících pamětnic této
události, paní Václava Stárková.
Požádali jsme ji, aby se s námi podělila o své vzpomínky.
Dne 28. dubna 1945 jsme se vracely s kamarádkou Jitkou Kobrovou-Jakubcovou z procházky v Roztockém háji. Od železniční tratě
jsme slyšely divný hluk a střelbu. Sešly jsme na státní silnici směrem k roztockému nádraží. V zatáčce u zrcadla je na trať dobře
vidět. Na vedlejší koleji tam stál nákladní vlak, hlídaný německými vojáky. Z některých otevřených dveří vagonů vykukovali ve vězeňských hadrech nebo jen v hadrech hubení, holohlaví jedinci.
Vůbec nebylo k poznání, zda jsou to muži, či ženy. Byli to spíš živí
kostlivci. Němečtí vojáci vartovali, aby se ubožáci nedostali ven
z vagonů. Na silnici už byli někteří Roztočtí a pár lidí z blízkých vil
a domů. Jeden občan přinesl bochník chleba. Jednomu vězni se
podařilo vyklonit z vagonu dolů na silnici, kde mu ten člověk podával chleba. Německý voják, který přiběhl, nechal toho ubožáka
popadnout přinesený chleba a potom ho zastřelil. Vězeň spadl
mrtvý na silnici, jen pár metrů ode mne. Běžela jsem otřesena
domů, kde už maminka věděla, co se děje. Maminka sbalila nějaké
jídlo a obvazy. Běžely jsme zpět na nádraží, tam už se začala organizovat pomoc. Přihlásily jsme se obě jako zdravotní sestry, v roce
1944 jsme absolvovaly tajně kurz první pomoci, který vedla
ve svém bytě členka Československého červeného kříže paní Zdenka Preiningerová. Vzhledem k zákazu shromažďování to vlastně
bylo dost nebezpečné.
Vlak v Roztokách zastavil, protože přednosta stanice Najdr, který
mluvil dobře německy, Němcům namluvil, že trať je uzavřena,
protože u Sedlce je rozstřílená skála nad tratí a hrozí její zřícení.
Také byly přestříhány telegrafní dráty, aby se nedalo dovolat
do dalších stanic v Sedlci a Podbabě. Sestra Zd. Preiningerová pod
záštitou ženevské pásky – symbolu Mezinárodního červeného kříže
s několika dalšími členy dojednali s velitelem transportu možnost
ošetřit nemocné vězně z transportu a dát jim i vojákům, kteří měli
také hlad, najíst. Ani německá posádka, která sídlila ve škole, nezasáhla. To jednotka Hitlerjugend, ubytovaná v Sakuře, chtěla
ve stráni pod sokolovnou rozmístit kulomety, aby měla nádraží pod
dohledem.

• Jak probíhala pomoc vězňům?

Nejprve jsme se museli ve vagonech doslova prohrabovat hromadami těl, abychom rozeznali živé od mrtvých. V místním chudobinci
(dnes budova Základní umělecké školy – pozn. J. D.) byl narychlo
založen provizorní lazaret. Tam byli převáženi tito ubožáci. Byli
zavšiveni a někteří měli tyfus, skvrnitý tyfus, úplavici a jiné nemoci a zranění. Tito vězni byli jen holohlaví kostlivci. Svlékali, umyli
a ukládali jsme je ze začátku jen na různé deky, které přinesli
místní lidé. Potom jsme nemocné vězně pokládali na tato provizorní lůžka. Tito ubožáci měli strašné průjmy a zvracení. Později,
ve studených dubnových dnech paní Beranová s dcerou Hanou
(nyní Hejdánkovou) přinesly velkou plechovou vanu, do které jsme
my děvčata nosila z blízké pekárny pana Davídka teplou vodu
a venku před chudobincem jsme praly a praly kusy bílých látek
a prostěradla. Jednou přiletělo německé letadlo a začalo po nás
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Pietní shromáždění na roztockém nádraží, foto St. Marušák

střílet, přestože na střeše chudobince byl namalovaný velký bílý
kříž. Včas jsme zaběhly dovnitř a v omítce zbyly díry po těchto
střelách, které vlastně patřily nám, děvčatům. Pamatuji se, jak
jsem přišla po prvních dvou otřesných dnech domů, že jsem z té
hrůzy také zvracela a měla jsem i šok.

•

Jak jste prožívala dny Pražského povstání, které začalo za několik dní?
Improvizovaný lazaret v chudobinci sloužil i pro raněné z bojů
v Podbabě a Bubenči. Zůstala jsem v něm jako zdravotní sestra,
v roce 1944 jsem absolvovala tajně kurz první pomoci, který vedla
ve svém bytě členka Československého červeného kříže paní Zdenka Preiningerová.
V chudobinci nás bylo víc, kteří jsme byli bud' jako odborní zdravotníci, nebo jako pomocný zdravotnický personál a spojky, samozřejmě na všechny zúčastněné osoby si nevzpomenu. Pamatuji si
na tyto lidi: prof. MUDr. Pražák, MUDr. Lad. Tichý a jeho syn
MUC Lad. Tichý, MUDr. Černý, který byl také v transportu, Zdenka Preiningerová, O. Ditrichová, L. Nelibová, M. Říhová a její
dcera Běla Říhová, Bindrová, Hana Hejdánková, Ventová, Tučko-
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vá, Josef Soukup, V. Vlášek, M. Říha, Fran. Krouman, Lad. Bláha,
Zdeněk Jakubec, Jiří Bromovský a Jitka Kobrová-Jakubcová.
Když přestal chudobinec stačit, vozili se raněni i do již vyprázdněné
Sakury. Hodně pomáhali chlapci, kteří byli Němci zařazení do tzv.
Technische Nothilfe. Vůbec se dá říci, že nejaktivnější byla mládež
a obyčejní lidé. Někteří dospělí včetně prvorepublikových důstojníků
byli zalezlí a čekali, jak to dopadne.
Dne 5. nebo 6. května nám přivezli mého známého Otu Stýbala
z Roztok, který byl mezi zraněnými z bojů na železniční trati mezi
Podbabou nebo Sedlcem. Když už byl chudobinec plný, přivezli nám
další dva raněné. Na přesné datum si těžko vzpomenu, ale bylo to
snad 8. května. Tyto raněné dali do prázdné vilky (později ji koupil
MUDr. Vondrášek). Po jejich nezbytném odborném ošetření jsem
měla za úkol zůstat s nimi až do druhého dne, kdy mě měla vystřídat
další dobrovolná sestra. Bohužel v noci jeden těžce raněný do břicha
zemřel a já jsem prožívala hrůzu, že jsem jej neohlídala. Byl to pro
mne jako 15letou dívku v této dobrovolné zdravotní službě druhý
otřesný zážitek – smrt ještě mladého hocha.

• Jak jste vůbec prožívala v tomto věku období okupace?

Těžce, o to hůře, že mi v roce 1941 zemřel tatínek. Léta předtím byla ta
nejkrásnější v mém životě. Tatínek byl výborný muzikant, u nás doma
se zkoušely operety, které se pak hrály v sokolovně. Byl také radioamatér, v garáži uprázdněné tím, že při mobilizaci dal k dispozici naše auto
armádě, si zřídil dílnu, kde pořád něco kutil.
Krátce po jeho smrti u nás zazvonil inženýr Hrdlička z Vinohrad,
který nám prozradil, že tatínkova radiostanice byla vlastně ilegální
vysílačka, a odvezl pryč kompromitující lampy, abychom s maminkou
nebyly v nebezpečí. Později jsme našly ještě nějaké součástky a roz-

Dobová fotografie mladých dobrovolníků,
foto: soukromý archiv V. Stárkové

hodly jsme se je také inženýru Hrdličkovi předat. Jenže když jsme
přijely do jeho domu, zjistily jsme, že den předtím ho i s celou rodinou
zatklo gestapo a o jejich dalších osudech už se nám nepodařilo nic
zjistit.
Krátce nato se i v Roztokách v Čechově ulici, kde jsme tehdy bydlely,
objevilo komando gestapa – přijelo sebrat pana Řacha, po němž je dnes
ulice, kde bydlel, pojmenovaná. Ten se pak v Terezíně nakazil tyfem
a zemřel začátkem května 1945.
Říkám si, že kdyby tehdy gestapo prohledalo okolní domy včetně našeho,
mohly být z Roztok druhé Lidice a dneska bychom tu neseděli.
Vyprávění paní Stárkové zaznamenal Jaroslav Drda

ALVI CZ s.r.o.
Suchdolské náměstí 12 / 165 00 Praha 6

721 000 777 / info@alvicz.eu
www.alvicz.eu
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Vyhodnocení ankety o Odrazu
V březnovém Odrazu jsme uveřejnili anketu, jejímž cílem bylo zjistit
názory vás, čtenářů, na městský časopis, na jeho celkovou úroveň,
čtenost, na obsah jednotlivých rubrik i na oblíbenost autorů.
Anketu bylo možno vyplnit i prostřednictvím městských webo
vých stránek. Této možnosti využilo 132 respondentů, dalších 21
čtenářů vyplnilo dotazník v papírové podobě. Celkem jsme tedy
získali 153 odpovědí, což považujeme za slušný výsledek a vzorek,
z něho již se dá leccos vyčíst.
Jako první nás samozřejmě zajímalo, zda se ke čtenářům Odraz řádně
dostává. Kladně odpovědělo 147 dotázaných (96 %).
Dále jsme zkoumali, jestli je Odraz pro čtenáře zajímavý. Ukázalo se,
že pro 93 % dotázaných ano, naopak jen 2 respondenti by se bez Od
razu obešli. Zkazky o masovém vyhazování nečtených Odrazů do po
pelnice se tedy nepotvrdily.

Vztah k Odrazu

Na otázku, kteří z autorů jsou u čtenářů nejoblíbenější, zareagovalo 38
účastníků ankety, tedy necelá čtvrtina. Nejčastěji, a to v 13, resp. 9
případech, se objevila jména pánů Kantora a Boloňského. Další jména
se vyskytovala pod hranicí statistické významnosti.
Zajímalo nás pochopitelně i to, co čtenářům v Odrazu nejvíce vadí.
Nejvíce – 34 odpovědí – se týkalo vzájemného osočování v rubrice
Polemiky a komentáře.
Na dotaz, co vám v Odrazu chybí, odpovědělo 67 dotázaných, nejvíce
(10) čtenářů by přivítalo více informací o historii města.
S grafickou úrovní Odrazu vyslovilo nespokojenost 8 čtenářů, 102 re
spondentům se naopak líbí, pro 43 účastníků ankety není podstatná.
Na anketní otázky odpovědělo celkem 93 mužů a 60 žen. Nejmladší
mu odpovídajícímu bylo 12, nejstaršímu 92 let. Průměrný věk re
spondentů je 44 let, jejich věková struktura je zachycena v grafu.
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K Odrazové anketě
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Server Roztoky.com už nějaký ten pátek přebírá články z Odrazu. Ja
kožto elektronické médium má lepší nástroje, jak čtenost jednotlivých
článků sledovat. Zběžné nahlédnutí výsledků nabízíme na následují
cích řádcích (bereme v úvahu výhradně články, které vyšly také v Od
razu, čili nikoliv originální obsah Roztoky.com).

Zprávy (informace…)
Názory (polemiky, rozhovory)
Kultura a sport
Školy, školky…

Nejčtenější rubrikou jsou Zprávy, které zahrnují zejména informační
články z radnice typu odvoz odpadu, poplatky, ale i informace ze za
stupitelstva, rady, apod. S malým odstupem ji následuje názorová část.
Kulturní rubrika je asi na polovině čtenosti oproti zprávám. Zprávy ze
škol, školek, spolků, apod. pak otevře čtenářů nejméně.
Zajímavým fenoménem jsou rozhovory s roztockými osobnostmi.
Průměrná čtenost není bůhvíjaká, ale značně vyčnívá několik rozho
vorů (O. Klempíř, J. Chržová, Prof. Nešetřil) navštěvovaných zejména
mimoroztockými.
Co se týče čtenosti názorových, nedá se říci, že by Odraz měl nějakou
vyloženou „hvězdu“. V průměrné čtenosti vyčnívají stálí přispěvatelé
(zejména pp. Boloňský, Drda, Jandík, Kantor, Jakob, paní Vavřínová,
i moje maličkost), ale ani příležitostní autoři nebývají zastíněni. Zdá
se, že si autor po nějaké době vytvoří „značku“ a cílové publikum,
které jej čte pravidelně.
Když se podíváme na „Top 5“ článků za posledního čtvrt roku, do
staneme následující pořadí (řazeno podle unikátní návštěvnosti
odrazovských textů na Roztoky.com, které v daném období vyšly,
očištěné o vliv přístupu do diskusí a mimoroztockou návštěvnost,
aby výsledek co možná nejlépe imitoval hypotetický obdobný žebří
ček Odrazu):
V. Calta: Velká vlaková výluka (02/2014)
R. Jandík: Výstavba kanalizace v Roztokách – výzva pro občany
(02/2014)

•
•

• M. Štifter: Zmarněný boj o Nádražní ulici (02/2014)
• Š. Urbanovská: Čisté duše v čistých MŠ… pokračování (02/2014)
• R. Jandík: Druhé kolo e-aukce elektrické energie… (03/2014)
I zde je vidět, že na nejvyšších příčkách jsou zpravodajské články
k aktuálním událostem a polemiky na ožehavá témata (školky, výstav
ba…). Možná také stojí za zmínku, že články v rámci „tématu měsíce“
se prakticky pokaždé zcela míjejí se skutečným tématem měsíce co
do čtenářské pozornosti.
Je jistě dobré sledovat zájem čtenářů a trendy. Odraz má ale
ve srovnání s jinými městskými časopisy podle mě dlouhodobě
velmi dobrou úroveň a neměl by se pouštět do nějakých revoluč
ních změn.
Tomáš Šalamon

1. díl výpravné publikace
o historii Roztok
a blízkého okolí
je k dostání za 250,- Kč
v městské knihovně,
podatelně MÚ
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Školky do bezvědomí
V letošním školním roce se nám opět přihlásilo více zájemců o umístění v obecní
mateřské školce, než jsme s to uspokojit.
Vznikl tak převis poptávky nad nabídkou,
v mezích pravidel doporučených Radou
města, vyčíslitelný na asi 80 neuspokojených rodin. Co s tím?
Naše společná radniční koalice sice vytvořila
za poslední 3 roky 75 nových míst v mateř
ských školkách, ale zájem ne a ne uspokojit.
Ono ani není divu. Při reálných nákladech ro
dičů na docházku ratolesti do obecní školky
v úrovni < 10 % ceny, kterou by zaplatili za do
cházku do školky soukromé, se fronty před
obecní školkou budou tvořit vždy. Tudy zřejmě
cesta nevede.
Obecní školka je ve své podstatě sociální dáv
kou, kterou pro necelých 7 % obyvatel obce
těch 93 % procent vesele ze svých daní dotuje.
Město totiž hradí provoz školek ze svého roz
počtu, letos v míře přibližně 3,8 mil. Kč. Mzdy
a s tím související náklady hradí Středočeský
kraj, takže opět občané ze svých daní. Obec,
kraj či stát totiž téměř žádné vlastní peníze
nemají. Pouze přerozdělují peníze, které
od nás formou zdanění získaly.
Předškolní zařízení jsou ve své stávající legislativní úpravě ukázkovým reziduem hlubokého
socialismu. A to i ve své regulaci měsíčního
příspěvku rodičů, kterýžto se pak mnohdy

a mnohde obchází různými dary, aby se školka
mohla odlišit od ostatních zařízení stejného
druhu. Možnost se odlišovat nám, zaplaťpán
bůh, přinesl volný trh. Ale nestačí to. Veškerá
další, alternativní, soukromá zařízení s cílem
péče o předškolní děti jsou záměrně šikanová
na různými nesmyslnými vyhláškami, buzerací
ze strany MŠMT či hygienické inspekce. Při
tunách vznesených požadavků na jejich fungo
vání se tedy nelze divit, že stojí to, co stojí.
Tato nevyvážená situace přirozeně vyvolává
tlak na vedení radnic různých politických
a světonázorových barev, aby zajistila dostatek
obecních čili dotovaných školek. Jak se s tím
vypořádat z pozice pravicově smýšlejícího, libe
rálně-konzervativního občana se silnou vírou
v individuální svobodu, odpovědnost a úspěch?
Nejdříve několik východisek:
1. Školky jsou podnikání jako každé jiné.
Nabídka saturuje poptávku, nekvalitní
a předražená zařízení zkrachují sama.
2. Město má zajišťovat pouze to, co mu uklá
dá zákon, tj. poslední ročník předškolní vý
chovy před nástupem do ZŠ. Dotace na pro
voz má být nejmenší možná, jinak soukromé
školky nebudou konkurenceschopné.
3. Rodiče mají mít možnost si pro své děti
zvolit typ předškolní výchovy, který nejlépe
odpovídá jejich světonázoru – kolektivistická
předškolní výchova je jen jedním z nepře

berného množství způsobů, jak lze předškol
ní děti zaopatřit. Za úplně stejně kvalitní
považujeme hlídání dětí v menších kolekti
vech, „paní na hlídání“, případně aby matky
mohly být s dětmi doma.
Současná situace a návrh řešení:
Stávající legislativa nám neumožňuje obecní
školky nedotovat, což bychom jako ODS dě
lali úplně nejradši. Zároveň z úrovně místní
samosprávy nemáme pravomoc snížit obča
nům města daně.
Co navrhujeme jako zastupitelé za ODS, je
měsíční „daňová vratka“ z rozpočtu města
těm rodičům, jejichž dítě splňuje požadavky
na umístění do obecní školky. Jednalo by se
o jistou formu „negativní daně“.
Částka bude odpovídat nákladům města
na jedno dítě v obecní školce, navýšená o před
pokládaný příspěvek na mzdové náklady, tak
jak je hradí kraj, aby umožnila rodičům dětí
kompenzovat část nákladů spojených s hlídá
ním dítěte. Podmínkou pro získání daňové
vratky bude pouze trvalé bydliště alespoň jed
noho z rodičů v Roztokách a věk dítěte.
Jak s penězi naloží, bude čistě na nich. Domní
váme se, že jsou dostatečně odpovědní na to, aby
se rozhodli co nejlépe ve prospěch svých dětí.
S pozdravem
Tomáš Pařízek, člen Rady města za ODS

Nejen veřejné školky

– roztocká ODS navrhuje negativní daň

Téma školek je v roztocké komunální politice
jedním z nejhutnějších, neboť v našem městě
žije poměrně silná generace lidí s dětmi
ve věku, kdy ženy pomýšlejí na návrat
do práce po mateřské a potřebují zajistit hlí
dání potomků. Zároveň je ovšem míst
ve školkách nedostatek, protože ceny jsou
v těchto zařízeních nastaveny nesmyslně níz
ko. Bylo by ovšem chybou zjednodušovat
debatu na to, zda stavět nové školky či jaká
pravidla pro přijímání dětí zvolit.
Přiznávám, že se školkami nemám dostatek
osobní zkušenosti. Moje maminka měla
ke kolektivním předškolním zařízením
vztah poněkud rezervovaný, takže jsme já
i bratr měli „paní na hlídání“. Což nemělo
chybu a netrpím pocitem, že by to v mém
vzdělání zanechalo až tak velkou trhlinu
(rodiče to ovšem i tehdy stálo majlant).
Rozhodně nechci tvrdit, že jde o model
vhodný pro každého; nepopírám, že spoustě
dětí se ve veřejné školce líbí. Zároveň budu
ale do bezvědomí argumentovat proti tomu,
aby veřejné školky byly považovány za jedi
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nou preferovanou cestu pro každého. Ne
jsme stádo.
Každá lidská bytost je jedinečná. Někomu vy
hovuje veřejná školka, někdo má jiné nároky:
bilingvní vzdělávání, lesní školka, práce se
zvlášť nadanými dětmi… A nemusí zůstat
u kolektivních řešení. Dětské skupinky, paní
na hlídání nebo když dítě prostě zůstane až
do nástupu do školy doma s mámou nejsou
o nic horší. Svrchovanou autoritu stran výcho
vy svých dětí představuje výhradně jejich rodi
na. Co si o tom myslí kdokoliv jiný, včetně po
litiků, různých odborníků či úředníků, je
naprosto nezajímavé.
Problém samozřejmě nastává nekalou konku
rencí státu na trhu školek, kdy jsou dotacemi
a rozsáhlou regulací zvýhodňovány veřejné
školky před jinými druhy péče o předškolní děti.
Samozřejmě, na úrovni Roztok nemáme šanci
tento stav zvrátit. Nelze ale podporovat situaci,
kdy jsou ti, kteří mají dítě ve veřejné školce, do
továni ostatními, jež tam dítě mít nemohou
nebo prostě nechtějí. Proto ODS přišla s návr
hem negativní daně pro lidi s dítětem ve „škol

měsíčník Roztok a Žalova

kovém“ věku, ať už se o přijetí do veřejné školky
snažili, či nikoliv. Ti by měli dostat tzv. na ruku
peníze, které město platí na každé dítě umístěné
ve veřejné školce. Pochopitelně kromě občanů,
jejichž děti školku navštěvují. Bude jen na rodi
čích, jak peníze využijí. Svobodní občané si
s penězi nepochybně poradí lépe než město. Je
to podstatné – pokud by dejme tomu měl erár
nadělovat přímo soukromým školkám, hrozí
přinejmenším, že ty „spřátelené“ budou prefero
vány a že část prostředků zůstane po cestě něko
mu za nehty.
Z mnoha důvodů to jistě není řešení optimální.
Když už musí být stát na trhu školek přítomen
a není v naší moci snižovat daně, bylo by napří
klad lépe dát peníze všem rodičům dětí bez
rozdílu a odstavit veřejné školky od přímého
financování. Zkrátka, stejné peníze by k nim
nakonec doputovaly od města přes rodiče. Bo
hužel, zákon to v této podobě zatím neumož
ňuje. Přesto mi návrh roztocké ODS připadá
jako nejlepší z možných. Aspoň něco.
Tomáš Šalamon
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Několik poznámek k návrhu zadání nového územního
plánu města Roztoky
V posledním čísle Odrazu1 byli občané Roz
tok informováni o přípravě nového územní
ho plánu, který by měl nahradit stávající,
zpracovaný v roce 1994.
Úvodem si tak dovolím vypůjčit citaci, která
výstižně říká, jaký proces město vlastně
čeká. „Územní plánování je obor činnosti,
který řeší a vytváří nejvhodnější podmínky
pro využití území a je zároveň jednou z nejširších multidisciplín. Specifickým rysem
územního plánování vyplývajícím z toho, že
se týká vždy většího množství lidí, je jeho
postavení mezi různými zájmovými skupinami.“2 Územní plánování má tak široký do
pad nejen na vlastní řešené území, ale i jeho
širší kontext. Vkládáme tak svým politic
kým reprezentantům do rukou obrovskou
zodpovědnost rozhodnout o tom, jak se
bude podoba našeho města v horizontu
další desítky či desítek let vyvíjet.
Aby byly sladěny zájmy všech zájmových
skupin, rozhodlo se město projednat námě
ty pro návrh zadání nového územního plá
nu ve svých odborných komisích. Městská
rada tak dala najevo svou zodpovědnost
za budoucnost města i zájem o maximálně
širokou diskusi již před vlastním veřejným
projednáním návrhu zadání územního plá
nu. Jako členka kulturní komise města
za Stranu zelených tuto snahu oceňuji
a ráda bych veřejně prezentovala několik
poznámek k celému procesu a své náměty.
V případě návrhu zadání nového územního
plánu považuji za smysluplné v první fázi
vrátit se ke stávajícímu územnímu plánu,
který je stále onou pobídkou, jež formuje
podobu našeho města, a to do doby schvá
lení nového územního plánu. Počátkem
každého zdárného procesu je kvalitní analý
za, a tak vedle námětů, které se mohou
zvrátit v knihu přání a stížností, bychom
měli dokázat v jednotlivých částech stávají
cího územního plánu určit nevratné chyby,
chyby, které lze a chceme napravit, a také
zrevidovat své představy z první poloviny
90. let minulého století a z počátku nového
tisíciletí, které jsou spojeny s pozdějšími
změnami územního plánu.
Protože jsem byla oslovena dodat své námě
ty, zajímá mne přirozeně, jaká existuje reál
ná možnost na jejich uplatnění z hlediska
nápravy chyb stávajícího územního plánu.
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Dle zákona by měl nový územní plán města
vzniknout nejpozději do roku 2020. Město
plánuje, že by nový územní plán vznikl a byl
schválen již do roku 2017, maximálně
do roku 2018. Zde se tak veřejně táži, pokud
hrozí z hlediska stávajícího územního plánu
a jeho změn nějaká rizika pro území, ne
vratné chyby či jiná ohrožení území, jaké
má město připraveny nástroje, aby v mezi
čase, který do vzniku nového územního
plánu existuje, nedopustilo, aby nový územ
ní plán musel tato rizika, nevratné chyby či
jiná ohrožení jen pasivně přijmout a do sebe
zakomponovat? Má město z hlediska analý
zy stávajícího územního plánu strategii, jak
zamezit potenciálním budoucím problé
mům, s nimiž se bude muset návrh nového
územního plánu vyrovnávat?
Ve městě se nachází řada ploch, které jsou
dnes určeny k zastavění – dodatečnými
změnami byla například vymezena čistě
obytná území na širokých plochách v oblas
tech U Rybníčku a Na Dubečnici. Tendence
dnešních developerů směřuje ke koncentra
ci co největšího počtu obyvatel na co nej
menší ploše, je však otázkou, zda takový
postup je v souladu s možnostmi města
Roztoky, které se při současném stavu ná
růstu obyvatel potýká s nedostatečnou in
frastrukturou, a to v nejrůznějších oblas
tech života – doprava, školství, kanalizační
síť včetně budoucího zajištění dostatečné
kapacity čistírny odpadních vod aj. V tako
vém případě by měla být tendence města
naopak takový překotný rozvoj zastavění
ploch regulovat a snížit i procento těch
ploch, které jsou určeny k zastavění, byť
za cenu zákonných kompenzací vlastníkům
pozemků. Zde je třeba si položit otázku, zda
se město dokáže postavit čelem k této situa
ci, a i s vidinou těchto kompenzací bojovat
za kvalitní podmínky života svých obyvatel.
Z hlediska stávajícího stavu je zjevné, že ne
bude možné v novém územním plánu pro
vést žádné zásadní změny například Na Pa
nenské či Na Dubečnici, a to jak z hlediska
zastavění území, tak charakteru zástavby.
Nově vzniklá zástavba totiž nijak nenavazuje
na skutečnost, že místní část Žalov si zacho
vala svůj vesnický ráz. Nevratný zásah v pa
norámatu města budou představovat také
obě budovy VTP Na Panenské, které by se
mnohem lépe uplatnily například na tolik

diskutované ploše v Nádražní ulici. Na tom
to místě jistě stojí za připomenutí i vymezení
území nerušící výroby a služeb Na Panenské.
Ať už se v této kauze objevují jakékoli názory
či skutečnosti, nezávislého pozorovatele jistě
zaskočí, proč na místě se zcela optimálními
podmínkami pro rodinné bydlení byla vy
mezena tak rozsáhlá plocha pro nerušící vý
robu a služby, která mohla najít vhodné
uplatnění v jiných částech města.
Územní plánování je otevřený systém, jenž
může ovlivnit životy velkého počtu lidí.
Čím složitější je území z hlediska vnitřních
i vnějších vazeb, tím složitější je sladit tyto
vazby. Město Roztoky se v posledních letech
změnilo v atraktivní místo v blízkosti hlav
ního města s rostoucím počtem obyvatel
a současně hraje důležitou roli jak ve vazbě
na hlavní město, tak své širší okolí v rámci
Středočeského kraje. Není sice stěžejním
tranzitním místem jako například Horomě
řice, nicméně nárůstem počtu obyvatel po
ciťuje například problémy v dopravě. Jistě
by tak v souvislosti s novým územním plá
nem bylo na místě mít podklady také napří
klad v podobě demografické studie.
Pokud bude chtít nový územní plán napra
vovat, a nikoliv jen navázat na chyby svého
předchůdce, je třeba aktivně jednat již nyní.
Občanům města Roztok by tak měl být spo
lečný zájem, a sice prostřednictvím kvalit
ního nového územního plánu dosáhnout
požadovaných kvalit života v daném místě.
V novém územním plánu tak musí existovat
možnost nápravy chyb předchozího a nelze
připustit zakonzervování chyb minulých.
V rámci kulturní komise bych proto ráda
uplatňovala hned několik námětů pro zadá
ní návrhu nového územního plánu, a to:
1. snížit rozsah zastavění v lokalitách
Na Dubečnici a U rybníčku ve prospěch
ploch zeleně a regulovat zdejší zástavbu,
zejména vymezit charakter zástavby
(výšková a hmotová regulace, minimální
rozsah pozemků a jejich nedělitelnost);
2. vymezit na problematických pozem
cích v Nádražní ulici území nerušící vý
roby a služeb;
3. stanovit nedělitelnost stávajících po
zemků v lokalitě Tiché údolí;
4. vytipovat pozemky k získání do vlast
nictví města ve prospěch rozvoje jeho
infrastruktury;

•

•
•
•
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• 5. zadat zpracování urbanisticko-kraji • 10. zachovat a uplatnit důležité prvky
nářské studie pro území Levého Hradce
a Řivnáče pro jejich větší uplatnění v ur
banismu města i životě obyvatel;
6. vymezit chráněné pohledy (veduty)
a chránit s jejich pomocí panoráma města;
7. zadat zpracování demografické studie;
8. zapojit kulturní a společenskou nabíd
ku města do života mikroregionu a při
způsobit jí vazby na obce v širším okolí;
9. využít potenciál řeky Vltavy v životě měs
ta – řeka a její břeh jako veřejný prostor;

•
•
•
•

v krajině: aleje, stromořadí, sady, polní
cesty, úvozy atp.;
11. vymezit biokoridory.

•

Přirozeně že námětů lze přinést řadu. Můj
příspěvek by tak měl být pouze impulzem
k otevřeným úvahám a inspirací pro veřejné
projednání zadání návrhu nového územní
ho plánu každému, kdo má zájem o budou
cí podobu svého města tak jako já.

Mgr. Jitka Vlčková, Ph.D., umělecký historik,
členka Kulturní komise města Roztoky,
nezávislá kandidátka za Stranu zelených
(www.szroztoky.cz)
Literatura:
1 Stanislav Boloňský, O čem jednala městská rada v břez
nu. In: Odraz 4, 2014, s. 5.
2 Viz webové stránky LA-MA.cz.

Nepřeji si, aby byl můj příspěvek bez mého
osobního souhlasu převzat jiným vydavatelem.

Petice pro korunu v Roztokách
Několik roztockých občanů mě oslovilo s žádostí
o podpis Petice pro korunu, respektive proti zavedení eura v České republice. S místním sdružením
ODS jsme se proto rozhodli, že v Roztokách uspořádáme dvě setkání, kde bude
na Tyršově náměstí možné se k petici pro
korunu připojit.

Podepsat se bude možné konkrétně 16. května nebo 20. května – vždy na Tyršově náměstí mezi 16. a 19. hodinou. Cílem petice
je přimět naši extrémně proevropsky nala
děnou vládu, aby vyjednala trvalou výjim
ku z eura, které poškozuje evropskou eko
nomiku jako celek, je možné, že bude
jednou muset být zrušeno a jehož přijetí by
nás zavázalo k okamžitému zaplacení
350 mld. Kč do různých záchranných me

Pavel Hokr – hudební škola
Středisko volného času Všenory

chanismů a fondů, které saturují problémo
vé ekonomiky eurozóny. Pro zajímavost
jsem vypočítal, kolik by dohromady zaplatili všichni občané našeho města – dělá
to v úhrnu 26,9 mil. Kč. Toto téma se tedy
týká i nás v Roztokách.
Budeme těšit na setkání!
Ing. Roman Jandík,
předseda MS ODS Roztoky

OMALOVÁNKY
osmi významných roztockých míst

KLAVÍR, KYTARA (ELEKTRICKÁ I AKUSTICKÁ), FLÉTNA,
POPULÁRNÍ ZPĚV, RYCHLOKURZ KLAVÍRU PRO DOSPĚLÉ







učíme se hrát pro vlastní potěšení
hrajeme písničky, které si sami vybíráte
žádné stupnice, žádné etudy
můžeme docházet k Vám domů
koncertujeme 3x ročně
první 2 hodiny výuky jsou nezávazné

nakreslila Václava Bromovská,
vydalo město Roztoky

HRAJEME NAPŘÍKLAD: SKÁKAL PES, NENÍ NUTNO,
MACH A ŠEBESTOVÁ, KDYŽ JDE MALÝ BOBR SPÁT,
SEVERNÍ VÍTR, MY HEART WILL GO ON, SPOMAĽ,
CESTA, VODA ČO MA DRŽÍ NAD VODOU, BON SOIR,
MĚLS MĚ VŮBEC RÁD, LISTEN TO YOUR HEART,
FALLING SLOWLY, VAKUUM, PRÍBEH NEKONČÍ,
POHODA, TABÁČEK, LÁĎA, DÍVÁM SE DÍVÁM.
MÍSTA VÝUKY: Roztoky, Hostivice, Rudná, Vinoř,
Černošice, Radotín, Řevnice, Říčany, Lety, Jesenice,
Všenory, Jirny, Dobřichovice, Šestajovice, Klánovice,
Zbraslav, Lipence, Velká Chuchle, Újezd n. L., Úvaly,
Vestec, Petrovice a další obce v okolí Prahy.
INFORMACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ:
e-mail: info@pavelhokr.cz ; tel.: 608 745 262 (Reiserová)

www.pavelhokr.cz
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Levý Hradec, zámeček, kostel, Husův sbor,
nádraží, radnice, židovský pomník,
Tyršovo náměstí
V prodeji za 25 Kč v městské knihovně
a v podatelně městského úřadu
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Poradna pro šmejdy
Když bylo ne zas tak dávno uzákoněno zru
šení anonymních akcií, zazlíval jsem nemno
hým jeho odpůrcům, že nepoužili v boji
proti té nesmyslné novele nejprostší taktiku:
na všechny strany radit postupy, kterými lze
zákon obejít a vlastnictví i přes ni utajit. Cest
je řada, asi nejjednodušší je založení společ
nosti s anonymními akciemi v jiné zemi (ta
kových, které to umožňují, jsou desítky
a v ČR funguje řada firem, které to celkem
lacino zařídí) a její ustavení matkou společ
nosti české, jejíž vlastnictví potřebujeme
skrýt. Nejde o to, radit zločincům – ti by to
samozřejmě věděli tak jako tak. Cílem je de
monstrovat, jací hlupáci (či populisté, pří
padně obojí) jsou ti, kteří pro takové ustano
vení zvedli ruku.
Nyní v Roztokách zažíváme situaci do jisté
míry podobnou. Dubnové zastupitelstvo
schválilo vyhlášku zakazující podomní pro
dej. Cíl je jistě bohulibý: zatnout tipec těm
z podomních prodejců, jejichž praktiky jsou
přinejmenším za hranou morálky. Poslední
dobou se pro ně vžil název „šmejdi“. Motiva
ci vyhlášky rozumím, sám považuji tenhle
byznys za zvlášť odporný. Bohužel, jako vždy,

když se někdo snaží složitý problém vymazat
jednoduchým řešením, vznikne paskvil, kte
rý škodí všem. Stejně jako u anonymních
akcií i zde existuje řada cest, jak čerstvou
vyhlášku užít namísto toaletního papíru.
Jednu nabídnu zde (další třeba v diskusi pod
článkem na Roztoky.com): podomní prodej,
tj. nabízení zboží a služeb, je tedy zakázán,
nikoliv ovšem informování. To zakázat nelze,
zcela jistě ne obecní vyhláškou (tím argu
mentují např. i právníci České pošty, jíž se
zákazy podomního prodeje rovněž týkají).
Pokud u vás někdo zazvoní, že by vás rád
informoval třeba o možnosti, jak ušetřit
za energie, můžete jej zcela jistě vyhodit, ale
těžko vám proti němu pomůže policie s pod
porou nejnovějšího intelektuálního produk
tu slavného roztockého zastupitelstva. Když
projevíte o službu zájem, má volné pole pů
sobnosti. Namátkou: za chvíli přiběhne kum
pán a sepíše s vámi smlouvu (tady se rozhod
ně nejedná o podomní prodej, přece jste si jej
sami pozvali, jako si třeba zvete pojišťováka)
a informátor jde mezitím „informovat“
k sousedům. Nakonec ani na to nemusejí být
dva, stačí, aby se informátor nechal pozvat

dovnitř, a žádná taková vyhláška se pak
na něj nevztahuje. Atd.
Obvyklý argument pachatelů dobra ve pro
spěch podobných norem je: aspoň trochu to
pomůže. Není tomu tak. Šmejdi si vždycky
poradí, jenom se tím komplikuje situace
„normálních“ mobilních obchodníků, jako
jsou pojízdní mlékaři, zmrzlináři apod.
V důsledku možná pár lidí přijde o práci.
Navíc podobné výsledky právního kutilství
na všech úrovních zaplevelují legislativu ta
kovým způsobem, že orientovat se v ní je
dnes už bez právníka nemožné.
Často lze také slyšet postesk ve smyslu, že „naše
zákony chrání jenom gaunery“. Omyl: poměr
ně rozsáhlé svobody, které máme, a právní
principy, jakým je třeba presumpce neviny,
chrání především slušné lidi před tím nejhor
ším: zvůlí státu. Že tu a tam pomohou i zločin
cům, je nutná cena, kterou za to holt musíme
platit. Svoboda prostě není zadarmo. V tomhle
mají výhodu totalitní země: na detaily nemusí
hledět, a proto tam zpravidla panuje bezpeč
nost a pořádek. Pořádek jako řemen.
Tomáš Šalamon

Totalitní zákazy a vyhlášky
Benjamin Franklin, jeden z otců zakladatelů americké demokracie a největších státníků světové historie, řekl větu, kterou
mnoho z vás asi zná, ač si plně neuvědomuje, jak klíčová a pravdivá je. Mně vždy vytane na mysli, když řešíme banální byrokracii v malém na roztockém zastupitelstvu.
Franklin tehdy řekl:
„Ti, kteří se dokáží vzdát základní svobody,
aby dosáhli dočasného zabezpečení, si nezaslouží ani svobodu, ani zabezpečení.“
Po dubnovém zastupitelstvu jsou Roztoky
„bohatší“ o další regulaci, o další vyhlášku,
která posílí policii a bude usměrňovat naše
životy, podnikání, a zejména svobodu. Pá
chání rádoby dobra dospělo do další fáze,
protože mám pocit, že touha řídit, zakazo
vat a nařizovat je v poslední době vlastní
nejen sociálně a levicově naladěným politi
kům, kterých je v roztockém zastupitelstvu
drtivá většina, ale bohužel i obyčejným li

dem. Sami si říkají o nařízení a chtějí snad
být i řízeni.
Všichni parodují a kritizují šílená byrokra
tická nařízení a zákazy z Evropské unie.
Každý sice ví, že pomazánkové máslo není
máslo a že pleťové mléko není k pití, ale
pak se v reálném životě chovají stejně –
buď rádi zakazují, nebo si nechávají kázat.
Možná je to tím, že je nikdo jinak nepo
slouchá, proto si tím něco kompenzují.
V možná banálním roztockém případě jde
„jen“ o vyhlášku zakazující podomní a po
chůzkový prodej. Co je efektivním cílem?
Zabránit takzvaným šmejdům v trestné
činnosti.
Mnoho z nás, mě nevyjímaje, má ve své ro
dině možná případ, kdy agresivní prodejce
okradl starobního důchodce. Ani má rodina
není v tomto výjimkou, a právě proto nevě
řím, že by se důchodce v pokročilém věku
dokázal ubránit frázemi z vyhlášky.

Na šmejdy a zloděje prostě vyhlášky nefun
gují. Přirovnal bych to asi ke snaze zdanit
prostituci. Nefunkčnost vyhlášek zakazují
cích podomní a pochůzkový prodej přizna
la v nedávném rozhovoru v ČT i Gerta Ma
zalová, předsedkyně Sdružení na obranu
spotřebitelů. Máme tedy vyhlášku, která
šmejdy neomezí, zato všem slušným omezí
možnosti podnikání. Služby Family Frost
sice nevyužívám, ale nikdy by mě nenapad
lo, že je někdo bude chtít zakázat.
Co mně přijde na celé věci pozoruhodné, je,
že Roztoky by měly být naturelem svých
obyvatel pravicovou baštou, kde se bojuje
za svobodu. Podobné totalitní regulace by
nám měly být cizí. Leč když přijde na lámání
chleba, aby liberálního politika v našem za
stupitelstvu pohledal.
Ing. Roman Jandík,
místostarosta města za ODS

Vedení města Roztoky zve občany na veřejné projednání záměru rekonstrukce ulice Jana Palacha,
které se koná dne 21. května 2014 od 18 hodin v zasedací síni radnice.
Jan Jakob, starosta, Stanislav Boloňský, místostarosta, Roman Jandík, místostarosta
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KONCERT PRO TADEÁŠE

Srdečně zveme na benefiční akci pro Tadeáška Tobišku, která se bude
konat v pátek 23. května v 18 h v Husově sboru v Roztokách.
Výtěžek z této akce bude použit na úhradu služeb speciální asistentky, která Tadeášovi (postiženému
dětskou obrnou) umožní, aby se plnohodnotně zapojil do veškerých aktivit ve školce. Na koncertě
vystoupí Daniela Valtová, Jarmila Kosinová, Petra Drdová a herec Jan Potměšil.
Přijďte podpořit dobrou věc a poslechnout si krásnou hudbu a texty Roberta Fulghuma
v ojedinělém podání.
Vstupné dobrovolné.
Daniela Valtová

Milá chvíle v roztockém zámku
složené převážně z řad rodičů bylo uznalé
a v případě potřeby i shovívavé…
Co mohl návštěvník zámeckého koncertu
slyšet? Skladby Petra Ebena, J. S. Bacha,
A. Grotheho či velkého Beethovena a řadu
dalších, sóla klavírní, kytarová i trubková,
hru na zobcovou flétnu i na akordeon… Kla
vírní doprovod u některých skladeb obstara
ly paní učitelky Zuzana Ajmová, Monika
Fukasová a Iryna Sarabun.
Pan ředitel závěrem s potěšením zdůraznil,
že v řadě mladých interpretů má škola bu
doucí talenty, šikovné muzikanty a zpěváky
– a co víc si přát.

Kdo si našel hodinu času a navštívil veřejné
vystoupení žáků Základní umělecké školy
v Roztokách konané 3. dubna 2014, určitě
nelitoval.
Už kulisa historického sálu ve zrekonstruo
vaném zámku byla příjemná, co pak teprve
vystoupení dětí i dospívajících mladých
kumštýřů.
Koncert uvedl pan ředitel Šlégl vlídným slo
vem a pak už přistupovali malí (a mladí) in
terpreti v rychlém sledu a velmi zdařile před
nášeli vybrané skladby. Různá míra trémy,
od nulové projevující se v přednesu hladce
suverénním, ale i jisté rozechvění a s ním
spojené mírné zaváhání, to všechno určitě
k takovýmto vystoupením patří. Publikum

Tomáš Novotný

Den otevřených dveří v Domově Alzheimer
v Roztokách
Nový Domov Alzheimer v Roztokách u Pra
hy, který se chystá zahájit provoz koncem
měsíce května, poprvé 24. a 25. května chystá
den otevřených dveří. Nové zařízení vzniklo
v objektu bývalého hotelu Alexandria. Do
mov bude sloužit pro lidi trpící Alzheimero
vou chorobou a nabídne k dispozici až 60
lůžek. Kromě ubytovacích služeb, kdy klienti
mohou využívat dlouhodobého pobytu na
zcela nově a moderně vybavených, převážně
dvoulůžkových pokojích, poskytne Domov
Alzheimer i službu denního stacionáře, který
mohou využít klienti v pracovních dnech od
7 do 19 hodin bez nároku na ubytování.
Zařízení provozuje stejnojmenná společnost
Domov Alzheimer, jež buduje síť těchto zaří
zení po celé ČR. Objekt postavený v anglic
kém viktoriánském stylu se nachází v klidné
části města. Disponuje rozlehlou zahradou
umožňující klientům bezpečný a nerušený
pohyb na čerstvém vzduchu. „Vše přizpůso
bujeme tomu, aby se u nás cítil klient jako

ODRAZ

doma, avšak s odbornou péčí. Pro naše kli
enty budou připraveny speciální volnočasové
programy a terapie, mající za cíl umožnit
klientům aktivní a radostné prožití každého
dne a současně zpomalení postupu jejich
onemocnění. Velký důraz klademe i na kva
litu stravování,“ říká Ing. Radek Žádník, člen
správní rady stejnojmenné obecně prospěšné
společnosti, jež Domov Alzheimer provozu
je. Zařízení se nachází na hranici Středočes
kého kraje a hlavního města Prahy, bude tak
sloužit jak spádovým oblastem Prahy, tak

měsíčník Roztok a Žalova

Středočeskému kraji samotnému. „Zahájení
provozu plánujeme na 26. května. Zájem
klientů je velký,“ dodává Žádník s tím, že
více informací je možno nalézt na webových
stránkách www.domovalzheimer.cz. Zaříze
ní kromě 60 lůžek pojme i 40 zaměstnanců,
zejména ze Středočeského kraje. Většinu za
městnanců tvoří kvalifikovaný personál, jenž
prošel mimořádně složitým výběrem. „Spo
kojenost a kvalitní péče závisí především na
lidech a tento faktor hraje naprosto domi
nantní roli při výběru personálu. Naší sna
hou je to, aby u nás pracovali lidé, kteří mají
citový vztah k práci v sociálních službách.
Péče o nemocné klienty to vyžaduje. Jedině
tak můžeme nabízet vysoce kvalitní služby
s lidskou přidanou hodnotou,“ uzavírá cha
rakteristiku zařízení Radek Žádník.
Kontakt:
Domov Alzheimer Roztoky u Prahy o.p.s.
Nádražní 1640, 252 63 Roztoky
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Přivítali jsme jaro
V neděli 13. dubna 2014 proběhl na farní
zahradě Husova sboru CČSH v pořadí již
6. velikonoční jarmark. Ranní déšť a zataže
ná obloha. Kolem 10. hodiny již začínalo
sluníčko prokukovat mezi mraky. Ve 13 ho
din byly brány zahrady otevřeny všem ná
vštěvníkům, kteří vyrazili přivítat jaro na 1.
květnou neděli v den, kdy Ježíš vjel na svém
oslíkovi do Jeruzaléma připraven slavit svát
ky velikonoční… Největší křesťanský svátek
Velikonoce jsme si připomněli návštěvou
kostela, kde proběhla vernisáž výstavy
na téma Jarní zahrada – výstava výrobků
převážně roztockých dětí.
Doprovodný program patřil dětskému sboru
Roztocké děti. Svým velikonočním pásmem
připomněly, že lidové písně a říkadla jsou
neodmyslitelně spjaty s lidovými velikonoč
ními zvyky i s křesťanskou tradicí.
Poté divadélko Kvítko zahrálo pro děti oblí
benou pohádku Ošklivé káčátko.
Na farní zahradě bylo celé odpoledne nadmíru
živo. Vystřídalo se zde přes 500 návštěvníků
a nikdo neodešel s prázdnou. Kdo chtěl, mohl
si uvázat svou vlastní pomlázku pod odborným
vedením mistra Pavla Kloučka, jako o život

na obličeje malovala naše skvělá výtvarnice
Vendulka Bromovská, ve švech praskala vý
tvarná dílna pod vedením Markéty Hrůzové,
Petry Drdové, Marie Hrůzové a Terezy Náhlov
ské. Malovalo se zde na porcelán, malovala se
vajíčka, pletly se velikonoční věnečky. Děti
podnikly velikonoční překážkovou cestu jarní
zahradou, na jejímž konci je čekal diplom a ve
likonoční perníček – zde na vše dohlížela Líba
Vodrážková. Pojídaly se palačinky, pilo se pivo
a kofola. Děti se projížděly na ponících a potě
šit je přišla i koza z Lesního království v dopro
vodu Zuzky Sýkorové zvané Sýkorka.
Poděkování patří také roztockým dobrovol
ným hasičům, kteří nám opět ochotně
a s úsměvem postavili stany a stánky, které
zapůjčil spolupořadatel jarmarku město Roz
toky a které nám přivezly Technické služby
(p. Sládek), Zuzaně Králové, která zajistila
prodejce.
Děkuji všem, kdo přišli. Děkuji všem, kdo
nám pomohli.
Přeji nám všem, ať máme takovýchto krásně
strávených dnů více.
Vlaďka Drdová

POHÁDKOVÝ LES
ROZTOKY
Město Roztoky a spolek Roztoky - město pro život

Vás srdečně zvou na slavnost

DĚTSKÝ DEN
V pátek 30. května 2014 od 13 hodin
v parku na Tyršově náměstí
Celým odpolednem Vás bude provázet

BERUŠKA BAND
(zpívání, tancování, soutěže)

POUŤOVÉ ATRAKCE - vybrané atrakce zdarma
DĚTSKÁ HISTORICKÁ STŘELNICE - kuše, házedla,
skákadla - zdarma
UKÁZKY HASIČSKÉ TECHNIKY - SDH Roztoky
VYSTOUPENÍ SBORU ROZTOCKÉ DĚTI

15:00

DIVADÉLKO ROMANETO

VÝTVARNÁ DÍLNA, MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ,
DĚTSKÝ KOUTEK, OBČERSTVENÍ
SOUTĚŽNÍ ÚKOLY S ODMĚNAMI

Vstup volný
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Roztocké turistické oddíly mládeže zvou děti
do sedmi let a jejich rodiče a prarodiče
(věk neomezen!) na tradiční procházku lesem
plným překvapení.
V sobotu 31. května 2014 začneme v 10 hodin
za torzem Maxmiliánky a vyšleme vás na trasu
plnou pohádkových postav.
U startu bude možné zakoupit si občerstvení,
tradiční buřtíky… Připravíme i pohádkovou
tombolu. Předpokládáme, že na startu budete
muset chvíli čekat – prosíme o trpělivost.
Nemusíte být proto na startu přesně
v 10.00, lze dorazit kdykoliv mezi desátou
a jedenáctou hodinou.
Těšíme se na vás!
Pohádkový les sponzorují laskaví roztočtí a žalovští patrioti.
Akce se koná za podpory města Roztoky.

ODRAZ
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Uctění památky transportu smrti
Dne 29. 4. 2014 jsme uctili na Levém Hradci
památku 69 let od zastavení transportu smrti
u nás v Roztokách. Na pietní vzpomínku pozval
předseda místní organizace ČSSD Roztoky pří
tele, ministra a senátora Mgr. Jiřího Dienstbiera.
Náš senátor Mgr. Jiří Dienstbier tuto pozvánku
přijal a společně s představiteli naší organizace
položil věnec k mohyle padlých z tohoto trans
portu. Dále uctil památku zesnulých u památ
níčku tohoto transportu na roztockém nádraží
položením květin. Přítel Mgr. Jiří Dienstbier
nezapomněl květinou ani na jednu z mála po
sledních žijících účastnic tohoto hrůzného
transportu, která žije v našem městě.
Ještě jednou bych chtěl touto cestou poděkovat
ministru a senátorovi Mgr. Jiřímu Dienstbiero
vi za jeho ochotu přijít a zúčastnit se celé akce.
Patří mu náš dík za květinové dary i jeho čas.

MO ČSSD Roztoky
a restaurace Na Vrškách
zvou děti na jejich svátek
1. 6. 2014 na Tyršovo náměstí
na oranžovou zmrzlinu,
téměř oranžovou limonádu
a gumovou skluzavku.
V kulturním programu vystoupí
taneční skupina Street Dance,
osmiletá sólová flétnistka
a třináctiletý rapper.
Od 10.00 hod., dokud bude
zmrzlina.

foto: St. Čáslavka

Stanislav Čáslavka, předseda MO ČSSD Roztoky

Stanislav Čáslavka, předseda MO ČSSD Roztoky

Skupina BRAN opět v Husově sboru
Je dobrým zvykem (alespoň ve slušné společ
nosti) znovu uvítat dobré přátele, kteří nás už
nejednou přesvědčili svou kvalitou i výkonem.
Dobří holubi se prostě vracejí… A nemění se
časem. Ani stylem, ani profesionálním výko
nem. Vlastně jen proto je téměř vyloučené na
psat o červnovém koncertu něco objevnějšího,
než jsme napsali u příležitosti našeho minulého
setkání. A tak cituji Odraz č. 5/ 2013: Je to už
celých pět let (25. 5. 2008), co se v témže prosto
ru kostela představil překvapeným roztockým
divákům soubor IRISH DEW, který byl do té
chvíle pro většinu z nich naprosto neznámou
veličinou. Přesto bylo nabito a diváci odcházeli
unešeni nejen virtuozitou hráčů, ale i duchov
ním poselstvím pramenícím z hudby samé.
Tradiční irská hudba propojená s prvky roc
ku a folkloru (ať skotského, bretaňského, af
rického, moravského atd.) je již mnoho let
ozdobou koncertních sálů i hudebních festi
valů. Takzvaný keltský rock není právě hud
bou jednoduchou, nicméně kupodivu nato
lik srozumitelnou, že v nás znovu ožívá
tajemstvím obestřená teorie o tom, že Kelto
vé v dávnověku doputovali do Irska právě ze
střední Evropy…

Není bez zajímavosti, že na tehdejším kon
certu hrál na flétnu vynikající sólista Robert
Fischmann, který svou původní kapelu záhy
po roztockém koncertu opustil a stal se líd
rem nově vzniklé kapely BRAN, kde působí
i jako sólový zpěvák.
BRAN hraje keltskou hudbu z Bretaně. Slovo
bran znamená v bretonštině havran a v keltských
legendách je havran uváděn jako posel zpráv.
V případě této šestičlenné kapely je havran pos
lem zpráv na výsost nejlepších. Bran, to je profesi
onální pojetí hudby vycházející ze starých bretaň
ských lidových motivů, dávných tanců a zpěvů
moře. Moderní instrumentace je podpořena dy
namickou a pulzující rytmikou. Osobitě zpraco
vané tradiční tance a písně, doplněné vlastními
skladbami členů kapely, vytvářejí zvláštní svět,
ve kterém mají rozhodující slovo sny.
Skupinu předchází neustále výtečná pověst,
a tak si její koncert nenechte ujít. V neděli
15. 6. v 15 hodin na shledanou!
(Po skončení koncertu se v přísálí Husova sboru
koná vernisáž výstavy obrazů Petra Arneta,
kterou uvede dramaturg Michal Lázňovský.)
Helena Kantorová

Společně za kulturou

– dvě pozvání nejen pro seniory
V sobotu 31. května vypukne již
4. ročník festivalu Zámeček 2014. Loni
na „Promenádním koncertu“ zatančili
a zahráli žáci ZUŠ Roztoky. Ani deštivé
počasí neodradilo mnoho rodičů
a prarodičů.
Letos pro Vás nevšední vystoupení
přichystají žáci Roztoče, vystoupí také
žesťové trio. Za přispění Kafírny ProVás
bude pro přítomné seniory zdarma
připraveno malé občerstvení.
S organizátory akce sdružením RR se
na Vás budeme těšit v sobotu 31. května
ve 12.00 hodin na louce v roztockém
zámku. Věřím, že tentokrát nám bude
přát i počasí.
Zahradní koncert – tradiční vystoupení
žáků ZUŠ je zážitek, který si nenechte ujít.
Koncert bude zahájen ve čtvrtek 12. června
v 17 hod. na louce před městským úřadem.
Vystoupí žáci hudebního, tanečního
i literárně-dramatického oddělení ZUŠ.
Ve spolupráci s městem a členy
zdravotní a sociální komise i na toto
setkání přichystá malé občerstvení pro
všechny příchozí seniory.
Na obě akce roztocké seniory rádi
přivezeme i odvezeme. V případě
Vašeho zájmu mě neváhejte prosím
kontaktovat na tel. čísle 724 544 799.
Domluvíme si přesný čas i místo
odvozu.
Těším se opět na společně setkání
s Vámi!
Marie Šlancarová ,
předsedkyně zdravotní a sociální komise

FOTOGRAFUJEME DIGITÁLNĚ

zveme Vás na cyklus 5 přednášek á 2 h pro amatéry – každé úterý v Roztokách (27. 5.–24. 6. – 18–20 h).
Během přednášek probereme stručně základní pojmy a naučím Vás fotit s Vaším aparátem.
Další informace podá Tomáš Kratochvíl – 602 205 727, ja@TomasKratochvil.cz

ODRAZ
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Academické rockování
Ještě před svým letošním zahraničním turné vystoupí vokální skupina
Marika Singers znovu v sále hotelu Academic. Tentokrát se představí
s rockovým programem, během něhož zazní i hity populární skupiny
Depeche Mode, kterou jsme měli možnost slyšet letos v únoru v Praze.
Správnou rockovou atmosféru podtrhne přítomnost hosta – skupiny
ArtVox. Tato kapela není roztockému publika zcela neznámá, připomeňme
si jejich účast na benefičním koncertu Voda nás nezlomí v minulém roce či
na festivalu Zámeček 2012.
Loňský Galavečer moderní hudby a tance se setkal s mnohými pozitivními
ohlasy a nám nezbývá než věřit, že 7. června na ně s úspěchem navážeme.
Pokud by se však někomu nechtělo čekat až do června, je srdečně zván
na pražskou verzi tohoto koncertu, který proběhne 24. května od 19 hodin
v malebném prostředí Písecké brány v blízkosti Pražského hradu.
Kromě výše uvedených koncertů jsme pro naše příznivce také připravili
cyklus komornějších recitálů našich sólistů a jejich hostů.
Tato vystoupení vám budou zpestřovat několik úterních večerů a začínáme
již 13. 5. od 20 hodin v restauraci Čertův potok.
Barbora Kohoutová

Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih zakou
pených do městské knihovny během měsíce
března 2014.

• Beletrie

Card, O. S.: Enderova hra
(Patrně nejlepší sci-fi kniha konce 20. století.)
Holtz, A.: Dr. House vs. Realita
(Odborný komentář ke známému seriálu.)
Ivey, E.: Dcera sněhu
(Nesmírně silný příběh o nevšedním osudu
dvou lidí, toužících po dítěti tak moc, až si
jeho existenci přivolají.)
Petráková, M.: Milovánky
(Hlavní hrdinku povídek ze skutečného ži
vota průměrné třicítky si musíte zamilovat.)
Váňová, M.: Babí léto

•

Životopisy
Baumgartner, F.: Vesmírný skokan
(Felix drží několik světových rekordů a v této
knize popisuje, jaká cesta k nim vedla.)
Graclík, M.: Jiřina Švorcová
Hora, P.: Aneta Langerová
Reitschuster, B.: Vladimir Putin: Kam kráčíš,
Rusko?

• Detektivky

Cimický, J.: Prchající stín
(Pejskař na okraji Prahy objeví část lidského
těla. Je to další vražda, nebo jen část do mo
zaiky té předchozí?)
Robb, J. D.: Smrtící vzpomínky
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Marklund, L.: Svědek
Nesbø, J.: Červenka
(Třetí kniha série Harry Hole, volně navazuje
na romány Netopýří muž a Švábi.)

• Historické romány

Bowden, M.: Černý jestřáb sestřelen
(Příběh na motivy skutečných událostí vás
strhne do přeplněného tržiště v srdci somál
ského Mogadiša.)
Plaidy, J.: Španělsko panovníkům
Wood, B.: Had a hůl
(Sýrie, rok 1450 před Kristem. Lee, nejstarší
dceři bohatého vinaře, bylo právě osmnáct
let, a tak má nejvyšší čas se vdát.)

• Pro děti

Flanagan, J.: Hraničářův učeň 1–12
(Fantasy série z hradu Redmont o životě
mladého Willa.)
Stará, E.: Mařenka už říká Ř!
Curto, R. M.: Nauč se tvořit koláže a přáníčka z papíru

Vandrovcová, T.: Zvíře jako pokusný objekt: sociologická reflexe (Jaký je postoj
moderního člověka k ostatním obyvatelům
této planety?)

O těchto i dalších knihách se dozvíte více
informací na webových stránkách městské
knihovny nebo přímo v městské knihovně.
Nebo na facebookové stránce www.facebook.
com/MKRoztoky

Program v knihovně
na květen
13. 5. Beseda se senátorem
Štětinou o aktuálních událostech
na Ukrajině
(začátek 18.00)

• Naučná

Kiyosaki, R. T.: Nefér výhoda
(Co vás ve škole nenaučí, ale v životě se může
hodit.)
Pernes, J.: Takoví nám vládli
(Dílo věnované komunistickým preziden
tům.)
Růžek, J.: V labyrintu zpravodajských služeb

ODRAZ

15.5. Čtení pro děti
(začátek 16.30)
27.5. Jóga smíchu
(začátek 18.00)

Za městskou knihovnu
Mgr. Michal Špaček
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM – květen, červen
Pá 16. 5. 2014

Roztoky All Friends Core Party – koncert Od: 20.00 hod.

Hostinec Na Růžku

So 17. 5. 2014

Jarní blešák – přijďte prodat, koupit nebo vyměnit. Od 9.00 do 15.00 hod.

Park u Tyršova náměstí, Roztoky

Ne 18. 5. 2014

Roztocký babylon – od 17.00 hod.

Kongresový sál hotelu Academic, Roztoky

St 21. 5. 2014

Grafomotorický kurz pro děti, každou středu – pro děti, které již chodí do
Lexik, Roztoky
první třídy. Od: 16.45 hod.

So 24. 5. 2014

PurpleMania and String Ladies in Rock – koncert Od: 20.00 hod.

Občerstvení U Šraněk, Roztoky

Po 26. 5. 2014

Koncert souboru Local Vocal – od 19.30 hod.

Levý Hradec

Pá 30. 5. 2014

Dětský den – celý den vás bude provázet Beruška band. Překážková dráha,
soutěže, muzika, výtvarná dílna. Od: 13.00 hod.

Tyršovo náměstí, Roztoky

So 31. 5. 2014

Festival Zámeček. Program – multižánrový festival s pestrým programem
pro děti i dospělé. Vstupné dobrovolné, 12.00–23.00 hod.

Středočeské muzeum v Roztokách

So 31. 5. 2014

Pohádkový les – pořádají roztocké turistické oddíly. Od: 10.00 hod.

Tiché údolí u Maxmiliánky

So 31. 5. 2014

Dílna mozaikování – sklosmaltovaná keramika

Sdružení Roztoč

So 7. 6. 2014

TYPáci – rockový koncert Od: 19.30 hod.

Občerstvení U Šraněk, Roztoky

St 11. 6. 2014

Jarní koncert – komorní smíšený pěvecký soubor ROSA Od: 19.00 hod.

České muzeum hudby, Karmelitská 2,
Praha 1

So 14.6.2014

Kočky – travesti show. Od: 20.00 hod.

Občerstvení U Šraněk, Roztoky

Ne 15. 6. 2014

Vernisáž výstavy výtvarných a animačních kroužků sdružení Roztoč
– od 17.00 hod.

Půda roztockého zámku

Čt 19. 6. 2014

Zahradní slavnost sdružení Roztoč

Levý Hradec, louka u kostela

ODRAZ
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Zámeček 2014 překvapí řadou novinek
Prostory zámeckého areálu v Roztokách již počtvrté zaplní hudba,
zábava a kulturní vyžití pro děti i dospělé. Tradiční celodenní letní
festival Zámeček se letos koná v sobotu 31. května. Od pravého pole
dne do pozdního večera se návštěvníkům představí více než sedm
hudebních uskupení, včetně takových jmen, jako jsou Xavier Baumaxa či Létající Koberec. V doprovodném programu letošního ročníku
přibylo velké množství novinek. Vstup na festival je jako každý rok
dobrovolný. Zámeček 2014 pořádají mladí nadšenci ze zájmového
sdružení RR s neodmyslitelnou podporou města Roztoky a Středo
českého muzea.
Hvězdou večera letos bude písničkář a kytarista Xavier Baumaxa. Jeho
hudební projev je typický slovními hříčkami, ironií a parodií na různé
styly a hudebníky, na pódiu pak učaruje drsnou syrovostí vystupování
i textů. Vznášet se budete moci za extatických rytmů Létajícího Koberce, do výšin vás vynesou vlny žánru akoustic-elektro-worldbeat
-trance. Kapela slibuje energeticky nabytý zážitek, její členové hrají
na několik druhů bubnů, má vlastního dýdžeje a využívá techniky
hrdelního zpěvu.
V hudební části festivalu dále vystoupí kapela Mangabej, která hra
je autorskou tvorbu na pomezí rocku, blues a moderního folku.
Uskupení se probojovalo do finále několika hudebních soutěží.
Uvidíte také Pražský Ukulele Band, který vychází z tamburašské
tradice, místo ní se však členové chopí různých typů ukulelí, včetně
gitalele či banjolele. Podle svých slov hodlá P.U.B. tradici tamburaš
níků šířit i prostřednictvím havajských nástrojů. Nechme se překva
pit, čím nás toto desetičlenné těleso ohromí!
Stálicí Zámečku je kapela Happy Aquarium vycházející svou hudbou
z jamajského ska a reggae. Spoutat se však žánrovými hranicemi ne
dala a poslouchači z jejich písniček jistě vycítí blues, rock anebo punk.
Nářez až hanba, tak sami sebe charakterizují Simple Muffin. Zaklá
dají si na rozmanitosti, uslyšíte rytmy funku i punku, typických cikán
ských písniček, ale i orientální motivy či reggae. Důležitými pro tento
sextet jsou zábava, nadhled, humor, a především taneční var, do kte
rého vás svým osobitým soundem jistě přivedou. Na festivalu zahraje
roztančená kapela Ting, která si dokonce vytvořila vlastní styl „pra
ggamuffin“. Ting vyhrál známou hudební cenu Anděl v kategorii ska
a reggae. Kapela inspiraci čerpá i z jiných žánrů, například dancehall,
dnb, swing či rock.

V doprovodné části programu se malí i velcí návštěvníci opět mohou
těšit na stánky s lidovými řemesly, ukázku hasičské techniky, exhibici
mistrů taekwon-do a nebudou chybět ani oblíbená zvířátka z české
zoo. Pro ty aktivnější je připraven andrenalin park, lakrosový turnaj
anebo skákání na trampolíně. Pro intelektuálně založené povahy je
možnost během festivalu navštívit IQ park v rámci expozic muzea.
Připraven je také speciální program pro seniory včetně hudebního
představení.
V dramatickém představení v angličtině se představí děti z ABC Aca
demy a nezávislé profesionální divadlo Tichý Jelen uvede hru pro ce
lou rodinu Prodaná nevěsta. Úplnou novinkou je letos filmová stage,
kde diváci zhlédnou autorské filmy studentů FAMU – animované,
hrané i filmy dokumentární. Vzácným hostem filmového zákoutí
bude několikrát oceněný dokumentarista Bohdan Bláhovec, který byl
nominován na Českého lva.
Další novinkou je exhibice na zmíněné trampolíně od českých borců
z oblasti urban parkouru. Můžete se těšit na vzrušující podívanou!
Pokud vám nestačí se jen koukat, můžete vyzkoušet workshop prova
zochodců. Dospělých i dětí se ujme profesionální provazochodec
a absolvuje s nimi vytyčenou trasu.
Martin Tajčman
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Školní okénko
Vážení rodiče,
i toto májové ŠO vám přináší malou ukázku
z našich různorodých aktivit. Naši deváťáci i pá
ťáci si koncem dubna už také prožili svou první
velkou zkoušku – „přijímačky“ na střední školy
a víceletá gymnázia. Všichni žáci 9. tříd už v tuto
dobu vědí, kam byli přijati, a tak nezbývá než se
těšit na plánované exkurze, výlety a školy v pří
rodě. A o tom tedy příště. Hezké počtení přeje
Věra Zelenková

Odpoledne s cimbálovou
muzikou
Pro školní družinu nám na apríla přijela zahrát
cimbálová muzika Muzička, která doprovází
folklorní soubor Rosénku věnující se převážně
oblasti Uherského Hradiště. Setkat se s ní může
te nejen na prknech Dejvického divadla v Praze,
kde má svůj současný domov, ale také na růz
ných festivalech napříč celou Evropou. Pro
mnohé naše děti to bylo poprvé, kdy viděli
cimbál a lidové kroje jinak než ve vitríně muzea.
Povídali jsme si o Moravě, muzikanti pěkně
hráli, naučili nás jednu ze svých písní a jedno
velikonoční říkadlo, děti si zatančily a viděly, jak
se tančí verbuňk, mohly si zblízka prohlédnout
kroj a seznámit se s jeho součástmi. Zvlášť pro
holčičky to bylo překvapení, kolik sukní je vlast
ně ukryto pod pestrobarevnou svrchnicí. Celý
pořad jsme zakončili písní „Ten, kdo dělá to, co
já“. S muzikou jsme hráli a tančili všechny mož
né i nemožné varianty, jako například skákačky,
podkoleňačky, pískačky, a pěkně tak zakončili
aprílové odpoledne.
Školní družina

Druhý stupeň „pod vlivem“
aneb Přednáška o drogách
očima osmáků
Jako třída jsme se 2. 4. zúčastnili zábavného
i poučného preventivního programu proti
užívání drog a alkoholu. Nejdříve jsme se do
zvěděli několik informací o tom, co nám dro
gy a alkohol mohou způsobit. Pak jsme si
mohli nasadit různé brýle (vypadaly jako ly
žařské), které simulovaly stav po požití alko

holu, drogy či otřes mozku. (V. Šašková)…
Za úkol jsme měli kopnout do balonu, projít
se po nakreslené čáře a projít slalom mezi
kužely. Moc se mi to líbilo a už vím, co se
mnou udělají drogy. (P. Pokorný)… Vyzkou
šela jsem si přejít „s 2,5 ‰“ po jedné čáře,
kterou jsem ale uviděla dvakrát či třikrát. Moc
se nám přednáška líbila, byla přesně taková,
jaká by měla být – poučná i zábavná. (A. Mly
nárová)… I tyto lehké úkoly byly najednou
velmi obtížné. Velice jsme si to užili a jistě
na to jen tak nezapomeneme. (T. Burešová)…
Brýle nám ukázaly, jak se chovají lidé pod
vlivem alkoholu a drog. Celé povídání trvalo
asi hodinu. Každý z nás si odnesl velké zkuše
nosti a poznatky. (R. Kováčová).
Žáci a žákyně 8. A a 8. B

Čtení pomáhá
Naše škola se nově zapojila do projektu Čtení
pomáhá. Tento projekt podporuje čtenářskou
gramotnost i samotné čtení knih a zároveň
dětem umožňuje podílet se na charitativní
činnosti. Cílem je přenést pozornost dětí
od počítačových her a sociálních sítí zpět
ke knihám a zároveň pomáhat potřebným.
Iniciátorem a donátorem projektu je Martin
Roman. Projekt podpořila většina českých zá
kladních i středních škol či knihoven a také
známé osobnosti jako Zdeněk Svěrák, Marek
Eben, Jiří Dědeček a kapela NightWork v čele
s Vojtou Dykem, která na podporu projektu
složila píseň a klip Mr. Čti-Wo: Kniha knih –
Den zúčtování (ke zhlédnutí na YouTube).
A jaký je postup? Po registraci na webových
stránkách projektu se děti zařadí podle věku
do jedné ze tří kategorií, přečtou některou z na
bízených knih, a prokážou-li pak 100% vyplně
ním kontrolního testu znalost knihy, získávají
50korunový kredit, který pak mohou věnovat
na jeden z nominovaných dobročinných projek
tů. Doufám, že děti mají z přečtených knih,
a hlavně ze své charitativní pomoci stejně dobrý
pocit jako já. Byla by totiž škoda mít přečtené
knihy zapsané jen ve čtenářském deníku, když
můžeme své znalosti využít i k pomoci druhým.
V. Zelenková

FATAL VISION – preventivní
program
V dubnu ve dvou dnech proběhla preventiv
ní akce pro celý II. stupeň. Jednalo se o FATAL VISION, první interaktivní pomůcku,
která zábavným způsobem představuje růz
né stavy intoxikace – alkohol, drogy, mozko
vou komoci atd. Tuto zajímavost nám přišli
představit pánové Dvořák a Chotěbor ze
společnosti Trial Praha s.r.o. Na začátku
bylo krátké seznámení s drogami, alkoholem
a jejich vlivem na lidský organismus. Jedná
se o speciální brýle, které změní vidění, jak
byste viděli, pokud byste požili určité množ
ství alkoholu, drog nebo měli otřes mozku.
Brýle nejsou jedny, ale existuje jich několik
druhů. Mohou navodit stav po požití určité
ho množství drogy – marihuany, pervitinu,
extáze atd. Každý žák si zkusil projít dráhu
mezi kužely, trefit se do fotbalového míče, jít
rovně po zvýrazněné čáře. Brýle fungují jako
preventivní nástroj pro názornou ukázku
toho, jak se po požití návykových látek může
změnit vnímání okolí. Žákům se tato preven
tivní akce velice líbila a přejí si její opaková
ní. Ještě jednou děkuji panu Dvořákovi
a Chotěborovi za zajímavou akci pro žáky
základních škol.
Michaela Černá

Školní akademie
Předposlední den měsíce dubna proběhla
v žalovské škole naše poslední, totiž třetí
školní akademie. Žáci z devíti tříd I. i II.
stupně ZŠ předvedli opět nápaditá krásná
vystoupení. Jarně vyzdobeným sálem, jenž
byl zaplněný do posledního místečka, se
po celou hodinu nesl neutuchající potlesk,
který v některých případech doprovázel i sa
motný výstup dětí. Zhlédli jsme vystoupení
taneční, pěvecká, sportovní, hudební i po
hádková. Všem přihlížejícím asi nejvíce uča
roval krásný sametový hlas zpěvačky Gábiny
Gaislové z 9. B, kterým se s přítomnými ná
vštěvníky naše akademie rozloučila.
V. Zelenková

ZÁPIS NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
HAVLÍČKOVA, SPĚŠNÉHO A PŘEMYSLOVSKÁ
SE KONÁ DNE 22. 5. 2014 OD 16.00 DO 18.00 V MŠ ROZTOKY PŘEMYSLOVSKÁ.
S sebou vezměte vyplněnou „žádost o přijetí“ bez potvrzení lékařem (k dostání na své škole nebo na stránkách škol).

ODRAZ
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Zprávy ze
sdružení Roztoč
Animovaný videoklip NUNKI
Kroužek animace vytvořil videoklip N
 UNKI
pro kapelu DVA a jejich nové album NIPOMO.
Autory jsou Žofie Soukupová, Anička Kubcová,
Stanislav Kulhánek, Samuel Cala, Josefína Ur
bánková, Jáchym Svoboda a Anička Krtičková.
„Naše kamarádka Anna Krtičková učí animaci
na dětských workshopech sdružení Roztoč
v Roztokách a chtěli jsme od dětí klip. Vybraly
si samy skladbu Nunki a záměrně jsme jim
nedávali náš text, který je napsán podle snu
jedné blízké osoby. Chtěli jsme, aby si vymyslely
svůj vlastní příběh. Podle našeho textu a výsledného klipu můžete sami porovnat, co v tom
děti našly a jak je to blízko originálu. Na klipu
pracovalo 6 dětí ve věku 6 až 13 let,“ odhaluje
pozadí klipu Bára Kratochvílová.
Videoklip můžete zhlédnout na YouTube
nebo na webu Roztoče.

Roztoči míří na Dětskou
scénu
Na celostátní přehlídce Dětská scéna Svitavy
2014 se nezávisle na sobě sejdou dva umělecké
soubory ze sdružení Roztoč. Taneční soubor
Na patě při tanečním kroužku Po špičkách,
vedený Zuzanou Smugalovou, byl navržen
do širšího výběru s choreografií Konektivita.
Dětský divadelní soubor Cára carara při dra
matickém kroužku, vedený Dorou Tichou
a Adamem Krátkým, byl nominován na po
stup se svým představením Čokoláda. Dětská
scéna Svitavy je celostátní přehlídka dětského
tance, divadla a recitačního umění.

Výstava výtvarných
a animačních kroužků
Vernisáž výstavy s podtitulem Rodina zeměděl
ství proběhne 15. 6. v zrekonstruovaných půd
ních prostorách roztockého zámku. Její součástí
budou výtvarné práce dětí z kroužku Semišová
myš, Semiška, Přípravka na výtvarné školy (vše
Dora Tichá) a Barevný ateliér (Alena Trávníčko
vá), doplněné výstavou kulis pro tvorbu animo
vaných filmů s projekcí hotových děl (lektorky
Anna Krtičková, Barbora Quaiserová a Zdena
Převrátilová). Vernisáž proběhne v 17 hodin,
výstava bude otevřena i ve středu 18. 6.

Zahradní slavnost 19. 6.
Přijďte s námi přivítat léto na louku u kostela
svatého Klimenta na Levém Hradci. Na zahrad
ní slavnosti vystoupí kroužky sdružení, promítat
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se budou animované filmy studia Anima Roz
toč, tvořeného dětmi v animačních kroužcích,
zahraje skupina Bezobratři. Zván a vítán je kaž
dý, komu je blízké živé umění tvořené dětmi.
Zuzana Šrůmová

V Lexiku již
myslíme na léto
Jaro je v plném rozpuku, první políbení pod
třešní je za námi a léto se blíží. Jako každý
rok, tak i letos jsme pro vás nachystali letní
angličtinu před dovolenou. Druhý týden
v červenci si můžete osvěžit svoji konverza
ci na intenzivním kurzu Angličtiny na dovolenou. Vše, co využijete na cestách, pro
berete během jednoho týdne a můžete
vyrazit bez obav, že si nevyřídíte vše potřeb
né v hotelu, na letišti nebo na nákupech.
Začínáme 7. července každý den od rána
do oběda.

Kterak prolomit neúspěch
Dnešní doba není lehká a ekonomická kri
ze se dotýká každého z nás. Jestli se vám
nedaří v podnikání podle vašich představ,
možná potřebujete jen zjistit, jak na to. Jak
oslovit zákazníky, aby o vašich službách či
produktech věděli? Orientace v analýzách
a průzkumech trhu vám může pomoci
ke spokojenosti vaší i vašich klientů. Ne
bojte se uplatnit výsledky v praxi a dostaňte
informace o vašem produktu ke správné
cílové skupině. Jak na to, se můžete dozvě
dět na seminářích o marketingu v praxi,
které se budou konat ve dvou termínech
v červnu 2014. Na celodenním semináři
bude více času i na praktický nácvik, bude
prostor i na konkrétní dotazy přímo k va
šemu podnikání, zkusíte si vypracovat
plán, vybrat správné zacílení vaší snahy.
Přednášející je dlouholetá ředitelka marke
tingu společnosti Hornbach RNDr. Helena
Ševčíková. Na semináři Marketing v praxi
(nejen pro OSVČ) se naučíte využívat ná
stroje marketingu, cílit, realizovat a vyhod
nocovat kampaně. Zorientujte se v analý
zách a průzkumech trhu, a to 12. června
od 18.00 do 21.00. Marketing v praxi (nejen pro manažery a vedoucí pracovníky)
vám pomůže poznat svého zákazníka, plá
novat a efektivně využívat rozpočet. Krizo
vý marketing má také svoje specifické ná
stroje, stejně tak jako komunikace a práce
s médii. To vše zazní 17. června od 9:00
do 16:00.

Knižní veletrh
Knihy přinášejí relaxaci, informace a zábavu.
Pestrá nabídka anglických knih USBORNE
vás o tom může přesvědčit. Pokud si chcete
polistovat v pěkných knihách či si doplnit
vaši knihovničku o zajímavé tituly, máte pří
ležitost v sobotu 24. května od 15:00
do 18:00 v Lexiku. Knížky jsou určeny pro
nejmenší čtenáře až po jejich rodiče
i učitele angličtiny. Najdete tady knížky
o princeznách, se zvířátky, pirátské, dinosau
ří, slovníky, knihy o vědě a výzkumu, o ves
míru, o výtvarné tvorbě… a ani nebudete
vědět, že se učíte anglicky.

Jak se naučit pěkně psát
Ještě nyní v květnu, konkrétně od 21. 5., ote
víráme pro letošní prvňáčky, kteří se perou
se psaním písmenek, speciální program Grafomotorika pro prvňáčky. Kurz trvá
do konce června a je určen pro děti, které
mají problémy se správným úchopem, nera
dy kreslí a malují, jsou méně obratné při se
beobsluze či manipulaci s drobnými před
měty. Pod vedením speciální pedagožky
budeme cíleně pracovat na odstranění jejich
zafixovaných potíží. Program je individuální
a respektuje různou úroveň vývoje každého
dítěte a jeho zkušenosti s grafickým proje
vem. Součástí práce ve skupince maximálně
pěti dětí bude nácvik správného sedu, uvol
ňování ruky pro správné držení psacího ná
činí, posilování plynulosti pohybů ruky atd.
Zároveň proběhne instruktáž i pro rodiče,
jak nejlépe dítěti pomoci v domácí přípravě.

Doplněné příměstské tábory
Škola sice ještě ani neskončila, ale znáte to,
po prázdninách si děti do školních lavic moc
zasednout nechtějí. Ke zklidnění a navození
školního rytmu jim napomůže Rozjezd před
školou s češtinou a matematikou od 18. srp
na a zaregistrovat svoje potomky můžete již
nyní. Rozjezd před školou – čeština a angličtina začíná o týden později, tedy od 25. srpna.
Můžete přihlásit i děti hyperaktivní, s poru
chami učení nebo pozornosti, výuku povede
speciální pedagožka, která ví, jak děti správně
motivovat a zabavit hrou spojenou s výukou,
která nebolí ani o prázdninách. Tábor pro
malé novináře a SOS tábor s angličtinou
budou tradičně poslední týden v srpnu.
Na všechny aktivity se registrujte na info@lexik.cz
nebo telefonicky na 739 035 000.

ODRAZ

Za kolektiv Lexiku
se na vás a vaše děti těší
Lenka Červenková
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ATLETIKA TJ Sokol Roztoky – začátek sezony 2014
Roztocká přípravka zahájila sezonu 2014
prvním kolem soutěže družstev závody
na krásné dráze v Berouně. Největším úspě
chem bylo vítězství Vojty Antoše v běhu
na 50 m s velmi dobrým časem 7,5 s v kon
kurenci 126 atletů Středočeského kraje! Ani
další se neztratili – Martin Píka a Ondra
Čurda v dálce, kde v premiéře na „velkých“
závodech hravě přeskočili 3m hranici.
Dalším závodem roztocké omladiny v atletice byl
přebor Středočeského kraje ve víceboji v Kladně.
Víceboj se skládá z disciplín: 60 m překážek,
dálka, 60 m sprint, hod míčkem a 800 m.
Děkujeme zejména rodičům za podporu
a čas věnovaný podpoře malých atletů!
Martin Matas, TJ Sokol Roztoky – oddíl atletiky
majova-atletika.wz.cz

Výsledky roztockých atletek a atletů:
mladší žákyně

součet bodů

Spurná Alžběta

847

Matasová Eliška

746

Kudrnová Hana

718

Běh na 50m – zleva Karolína Landers,
Adam Kaláb, Ondra Čurda, Mariánka Illichová,
Vojta Antoš, Ondřej Cedidlo

mladší žáci
Antoš Vojtěch

414

Moravec Jakub

408

Drábek Tomáš

398

Mikula Matyáš

329

Andres Martin

316

Šturm Vojtěch

213

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Děkujeme panu Miroslavu Bábovi za nalezení a odevzdání mobilního telefonu na Městskou policii.
Rodina Kaftanova

ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–22 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!

– malování
– instalatérské, topenářské práce
– pokládka podlahových krytin
– zámečnické práce

CHCETE ZNÁT
PŘESNOU CENU?

– s tavební a sádrokartonářské
práce

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

777 208 491
info@har.cz
www.har.cz
Po předložení
tohoto inzerátu

ODRAZ

SLEVA 30 % z montáže.
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Údržba NEMOVITOSTÍ
Pavel Čermák

05.02.14 19:40

– v eškeré drobné údržbářské
práce doma i na zahradě
E-mail: 75cmelak@seznam.cz
tel.: 728 326 039
25

SOUKROMÁ INZERCE

•

Pronajmu byt 2+kk o celkové výměře
57 m v novostavbě z roku 2008 v Roztokách.
Byt je plně zařízený. Nastěhování možné
hned. RK prosím nevolat. 797 990 800

•

Pronajmeme 1+kk (40 m2) s tera
sou a předzahrádkou (35 m2), vybaven ku
chyňskou linkou, jídelním stolem, lednicí,
pračkou. V koupelně vana. V novostavbě
Na Panenské proti Tescu, cena nájmu
6500 Kč + poplatky. Parkování před domem
nebo možno gar. stání. Kontakt 733 342 310,
michaela.ruzkova@ukzuz.cz

•

Mladá slušná rodina hledá pronájem
bytu 2+1 či 3+1 v Roztokách u Prahy. Jsme
abstinenti, nekuřáci a nemáme žádná zví
řátka. Nabídky prosím zasílejte na e-mail
peta.roztoky@gmail.com

•

Prodám dům v Roztokách. Cena
2 950 000 Kč. Telefon: 736 674 553

•

Dlouhodobě pronajmu pěkný, částečně
zařízený RD 4+1 + G + T + zahrada v Rozto
kách. Rozumná kauce. RK nevolat! Tel.
604 458 629

•

Prodám byt 3+kk v Roztokách-Žalově.
Byt se nachází ve 3. patře v domě z roku
2007. V bytě je plně vybavená kuchyň, ve
stavěné skříně, dřevěné podlahy. Sklep
a parkovací stání. Cena 3 260 000 Kč. Tel.
725 137 334

•

Hledám 1 pokoj se společným použitím
kuchyň a příslušenství nebo 2+1, 3+1, 4+1.
U dobrých lidí za přijatelnou cenu. Vítaná
osoba, která kvůli zdravotnímu důvodu po
třebuje pobyt u moře u mě v létě na Istrii.
Prosím SMS tel. 721 904 445

•

Nabízím individuální lekce angličtiny
pro děti formou konverzace. Vhodné pro ty,
kteří se bojí mluvit a chtějí si procvičit běž
né konverzování. Jsem povoláním učitel
a 3,5 roku jsem žil v Austrálii, kde jsem
studoval angličtinu a management. Má žena
je cizinka, tudíž angličtinu využívám sku
tečně aktivně. 777 867 706

•

Prodám štěňátka flat coated retrievera
s PP. Jako zlatý r., ale černý. Vhodný
i do rodin s dětmi. Odběr kolem 20. 7.
www.zestrun.cz, 775 058 354

• Prodám zděnou garáž v dolní části sídliš • Prodám Opel Astra G 1,6 16V hatchback,

tě finských domků v Roztokách u Prahy.
Zastavěná plocha = 20 m2, plocha před gará
ží = 19 m2, plocha celkem činí 39 m2. Cena
Kč 280 000,-. Mobil: 737 278 565

stříbrná metalíza, r. v. 2000, najeto 209 tis,
tažné zař., střešní nosič, zimní pneu, první
majitel, velmi dobrý stav, cena 39 tis., tel.
777 144 257

•

•

Pronajmu úplně nový byt 2+kk v nové
zástavbě v Roztokách u Prahy – Lederova
1999. Byt je v druhém nadzemním podlaží
situován na J+V, o rozměrech 63 m2, balkon
10 m2, sklep 4 m2, vnitřní garážové stání +
jedno venkovní. Byt je vybaven pouze ku
chyňskou linkou a koupelnovým zařízením.
V bytě není žádoucí pes. Cena za pronájem
je 10 000 Kč + poplatky. Tel. 606 201 094,
prosím nevolat RK

Pronajmeme slunný a prostorný 3+kk,
69 m2 + balkon + nadstandardní sklep +
vlastní parkovací stání. Plně vybavená ku
chyň. Vestavné skříně. Dvě místnosti čás
tečně propojeny. Byt je situován v prvním
patře čtyřpodlažního cihlového domu
z roku 2007. Lokalita Roztoky-Žalov. Cena
9500 + poplatky. Pozn.: Nekuřáci podmín
kou. Tel. 728 442 201

•

Daruji kvalitní zeminu za odvoz, t. č.
725 492 730

•

Nabízím výuku AJ a NJ v dopoledních
i odpoledních hodinách. Také doučování
žáků ZŠ. Tel. 607 067 490

•

• Nabízím hlídání dětí v rodinném domku

•

Prodám válendu tmavou (85 x 198, v. 30)
za 100 Kč, lamelový rošt (90 x 198) za 200 Kč,
matrace (85 x 198, v. 15) za 200 Kč. PC stolek
sv. buk (53 x 104, v. 73) za 1000 Kč, 2x křeslo,
kostra sv. dřevěná a 4x molitanové polštáře
(60 x 65) za 500 Kč. Vše zachovalé. Tel.
605 108153

Pronajmu částečně zařízený byt 44 m2
2. patro bez výtahu v bytovém domě v Tichém
údolí v Roztokách. Nájem 8000 Kč + poplatky
3000 Kč. Volný od června. Tel. 608 810 494
Pronajmu byt 3+kk, 58 m2 v bytovém
domě v lokalitě Sv. Jan v Úněticích v 1. patře
s výtahem. Jedná se o dva samostatné pokoje
a obývací pokoj spojený s kuchyňským kou
tem. Cena 10 000 Kč + 3000 Kč zúčtov. po
platky. Ihned k nastěhování. Tel. 608 810 494
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se zahradou. Pravidelné i nepravidelné, pra
covní dny, víkendy i svátky. Tel. 775 937 144

•

• Koupím domácí vejce – pravidelný odběr.
Tel. 734 352 372

•

Prodám rezidenční atraktivní byt 2+kk
56 m2, terasa 18 m2, odpočinková zahrádka
13 m2, rezidence Vila Bezovka, Praha 3-Žiž
kov. Tel. 603 841 839

•

Prodám zánovní zateplenou boudu pro
velkého psa. Původní cena 7000 Kč, nyní
4500 Kč. Tel. 603 117 242

•

Prodám levně 2 nové postele, prosklené
skříňky, křeslo ušák, dámské kolo, ploché
radiátory 150 x 50 cm nové. Nová kovová
popelnice a další. Stěhování, tel. 776 340 421

• Pronajmu byt v Roztokách Na Panenské,

1+1 s balkonem, 42 m2. Cena 8000 Kč +
2000 Kč poplatky za energie. Tel. 777 981 156

•

Koupím jakékoliv vozidlo od r. v. 1998.
Přijedu, dobře zaplatím, formality spojené
s převodem zařídím. Volejte nebo pište kdy
koliv. Tel. 721 473 314

•

Nabízím kompletní vedení účetnictví,
daňové evidence včetně mezd a odborného
poradenství, rychle, levně, kvalitně. Praha +
Praha-západ. Po domluvě docházím ke kli
entům. Tel. 605 311 476

•

Koupím parcelu nebo domek k rekon
strukci v Roztokách, prosím, nabídněte. Do
hoda jistá. Telefon 721 20 50 17

•

Prodám nebo za větší byt a doplatek vy
měním prostorný dvougenerační RD v Roz
tokách. Drobné nedodělky. Vyšší odhad.
Cena dohodou. Tel. 604 458 629

•

Pro mimi 0–3 roky: kočár 3K, golfky,
PegPerego Aria twin (dvojč.), vložné tašky,
vodicí kšíry, slunečník, krosnička, houpací
křesílko Neonato, hračky, přebal. podlož
ka, zavin., vanička, autosedačka, termoo
bal na lahev, dudlíky + steriliz. krabičky,
podprs. na kojení – nová, beruškový man
tinel + povlečení, oblečení aj., použ. i nové
(723 009 415 – volám zpět)

• Od konce května prodej letošního květo

vého medu, přímo od včelaře. Vidimova
607 Roztoky, vhodné předem zavolat na t. č.
220 911 665

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

Lidická 531, 252 63 Roztoky, Po – Pá 10 – 17

na přání možnost sjednání individuálního termínu na tel. čísle 722 914 700

300 m2 výstavní plochy
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Nabízíme atraktivní design a kvalitu prémiových značek
za rozumné ceny. Výhodně u nás můžete pořídit outletový
sortiment nábytku prodejen STOPKA v Praze a Bratislavě,
spotřebiče Miele za speciální ceny, nový bytový textil od
exkluzivních německých a italských výrobců se slevou
30 %, německé kuchyně a doplňky.
V rámci kompletních služeb provádíme šití záclon, závěsů,
přehozů, ubrusů atp. Dále také montáž okenních systémů
(garnýže, kolejnice, japonské stěny, římské rolety) a stínící
techniky (plissé, žaluzie, rolety a jiné).

www.outletstopka.cz

VÁŠ CERTIFIKOVANÝ PARTNER V OBLASTI AUTOSERVISU

PNEUSERVIS AUTOSERVIS STK + EMISE PRODEJ ND RUČNÍ MYTÍ

JARNÍ NABÍDKA
PRO VÁŠ AUTOMOBIL

Přílepská 1233, Roztoky
PNEUSERVIS: +420 220 911 128
AUTOSERVIS: +420 233 910 042
Prodej pneu a disků za internetové ceny!

www.superpneu.cz

Při koupi a montáži 4ks pneumatik
o rozměru 15” a více,
ruční mytí vozu ZDARMA*

www.autohouser.cz

*akce platí při nákupu pneumatik značek: MICHELIN, PIRELLI, KLEBER, BFGOODRICH v období od 21. 3. do 31. 5. 2014

