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Červen…
Je červen, a přesto je venku jak na přelomu března a dubna. 

Můžeme si myslet, že za to může islandská sopka, nebo že se jen 

nebe zatáhlo v jakési předvolební křeči…

Něco, vlastně mnohé, nám v tom předvolebním čase napršelo, ale 

nezdá se, že by to bylo zrovna štěstí…

Paní starostka se nám na straně šestnáct minulého čísla pokouší 

namluvit, že „obsah příštích čísel Odrazu bude stejný“…

Ale čerta starýho! Každý jsme jiný, a tak po mém odchodu může být 

Odraz i lepší, ale v žádném případě „stejný“…

Červen je vždy znamením příchodu léta. Vždy se nakonec vyčasí, 

a blíží se prázdniny, i čas dovolených…

Tak si je hezky užijte, neboť při své skepsi vlastně nejsem schopen 

poctivě říct, zda po důchodové a školské reformě tomu bude tak i za 

rok. Doufejme…

Nejsem ani první, ani poslední, kdo si v těchto podivných dnech 

vzpomněl na slova legendárního meteorologa Jána Zákopčaníka, 

který nám mnohá léta (ať bylo jak chtělo) sděloval denně z televizní 

obrazovky své nezapomenutelné: SLUNCE V DUŠI !

Ladislav Kantor 

Co přináší Odraz č. 6?
Hlavně ukončení nejdelší volební kampaně v dějinách země – 

zaplať pánbu si přečtete už jen výsledky…

Co budou znamenat, si v této chvíli netroufají vyslovit ani věhlasní 

političtí analytici. A tak si chvíli počkejme-víme všichni, že stejně 

platí ono okřídlené:každý národ má takovou vládu, jakou si 

zaslouží...

Na „domácím“ hřišti vás jistě zaujme dopravní výluka příjezdové 

silnice do Roztok, a těžce asociální řešení náhradní dopravy 

dopravními společnostmi, proti kterému se město těžko může 

bránit…

Jistě Vás zaujme i polemika kolem městského rozpočtu, prodeje 

„městské“ nemocnice i nad faktem, že na 99% dostanete příště 

Odraz už v poněkud jiné podobě…

Dovoluji si popřát všem čtenářům hezké a ničím nerušené léto. 

Však si ho taky po kruté zimě a podivném jaru zasloužíme…

Ladislav Kantor
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1876 - po maturitě

VOLBY

Volby do Poslanecké sněmovny 2010 - Jak jsme volili v Roztokách ?



05

INFORMACE Z RADNICE

Informace z jednání ZM v květnu 2010

Protože se řádné jednání ZM dne 28.4.pro nedostatek přítomných 

zastupitelů nekonalo, bylo svoláno nové jednání ZM se stejným 

programem na 5.5.2010. Takto se nám sešla dvě jednání ZM 

v průběhu května.

Informace z 6.jednání ZM dne 5.5.2010:

1. květnové zastupitelstvo proběhlo za postupné účasti 

15 zastupitelů (omluveni M. Veselý, J. Landa, M. Jungwirthová, 

L. Staněk, A. Tondrová, J. Král) a za pět hodin se podařilo schválit 

mimo jiné následující.

Čerpání územního rozpočtu města Roztoky k 31.3.2010

ZM vzalo na vědomí příjmovou a výdajovou stránku územního 

rozpočtu města Roztoky, rekapitulaci příjmů, výdajů 

a financování a jejich konsolidaci včetně financování ke dni 

31.3.2010, vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze 

dne 20.4.2010 a uložilo FV přezkoumat čerpání položek rozpočtu, 

které byly překročeny a podat ZM zprávu na konci května.

Návrh na zvýšení počtu členů FV dle návrhů volebních stran v ZM 

nebyl přijat.

Investiční záměr – Dům volnočasových aktivit

Sdružení Roztoč prezentovalo dům volnočasových aktivit, na 

který je již vydáno stavební povolení a stav přípravy žádosti 

o dotaci. ZM pověřilo městský úřad a sdružení Roztoč přípravou 

projektové žádosti na II. etapu výstavby Domu volnočasových 

aktivit města Roztoky pro 49. výzvu ROP střední Čechy.

Dostavba Základní školy Roztoky

Všechna hlasování byla jmenovitá.

ZM souhlasilo se zadáním dokumentace ke stavebnímu povolení 

(DSP) na dostavbu a rekonstrukci pouze stávající budovy ZŠ 

Roztoky (budovy A), podle Studie dostavby ZŠ Roztoky 03/2010 

společností Chalupa architekti s.r.o. dle rozsahu daném nabídkou 

a „Vyjádřením SÚ Roztoky k dostavbě a rekonstrukci ZŠ“ ze dne 

15.4.2010.

Návrh na zadání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 

pro změnu na „úspornou variantu“ novostavby budovy 

C (2 tělocvičny a knihovna, místo auly a podzemního parkingu) 

nebyl přijat.

V důsledku nepřijetí výše uvedeného usnesení ZM tedy nedojde 

k projektové realizaci se správním rozhodnutím (změna územního 

rozhodnutí) tzv. „úsporné varianty“. 

Úspornou variantu zhruba před rokem definovalo ZM, jako reakci 

na vydané územní rozhodnutí na „velkorysé (tedy drahé) řešení“ 

dostavby ZŠ. Velkorysé a původně zadané řešení dostavby ZŠ 

spočívalo v ZM odsouhlaseném zadání, kde v rámci budovy C byla 

navržena tělocvična, knihovna a aula pro 400 osob, která měla 

sloužit nejen pro potřeby ZŠ, ale i pro potřeby města. Návrh auly 

sebou nesl též podzemní parkoviště a příjezdovou komunikaci 

k němu.

Úsporná varianta zadání dostavby ZŠ spočívala v tom, že 

nechceme aulu, tedy ani podzemní parkoviště ani příjezdovou 

komunikaci, tím se dosáhlo skutečné úspory řádově v desítkách 

mil.Kč. 

Toto úsporné zadání včetně etapizace a odhadu finančních 

nákladů jednotlivých etap dostavby ZŠ bylo komplexně vyřešeno 

ve Studii dostavby ZŠ z 03/2010.

Studie je studie, a ač se na jejím řešení zastupitelé shodli (pouze 

deklarativně), nezakládá žádné vazby na jakákoli závazná 

správní rozhodnutí, tedy nové územní rozhodnutí pro budovu C 

(úspora nákladů absencí auly a podzemního parkoviště) 

a stavební povolení na dostavbu a rekonstrukci stávající budovy 

ZŠ.

Nepřijetí návrhu usnesení ZM na novou dokumentaci ke změně 

územního rozhodnutí na budovu C (tedy úsporu), je o tom, že se 

veškeré snahy o realizaci úsporného zadání dostavby ZŠ minuly 

účinkem a tak jsme ztratili rok, protože stále platí původně 

vydané územní rozhodnutí na původní velkorysou variantu 

s aulou v budově C.

Argumenty zastupitelů, kteří pro návrh nehlasovali, jsou: 

proč vyhazovat peníze z rozpočtu města na projektovou 

dokumentaci, kterou nepotřebujeme? Zvládneme tak akorát 

dostavět v 1.etapě 4 třídy k hlavní budově ZŠ. Ušetříme tedy 

v rozpočtu města 750 tisíc, a když už žáci ZŠ chodí na tělocvik

 do tělocvičny Sokola na náměstí tolik let, mohou chodit 

i nadále. 

Vybudování veřejného sportoviště pro míčové hry

       Návrh na vybudování veřejného sportoviště pro míčové 

hry na části pozemku č. parc. 810 k.ú. Roztoky u Prahy 

(Solníky, Masarykova ulice) nebyl přijat v důsledku 

výrazného překročení plánovaných nákladů, které 

vzešly z poptávkového řízení.

- ZM proto pověřilo starostku jednat o možnosti změny 

investice účelové dotace od Letiště Praha na 

vybudování veřejného sportoviště pro míčové hry pro 

vybudování umělého povrchu na hřišti Areálu 

volnočasových aktivit v Žalově.

Aktualizace IAPRM

ZM pověřilo pana O. Marka, Roztoky, vypracováním Dodatku 

č. 1 IAPRM Roztoky -  aktualizací a dopracováním projektových 

karet.

Schválení vlajky města Roztoky a úprava znaku města

ZM schválilo jako definitivní následující podobu znaku města 

Roztoky - popis: Ve stříbrno-červeně polceném štítě vpravo černá 

plamenná orlice se zlatou zbrojí a zlatým dvoudílným, jetelovitě 

zakončeným perizoniem, vlevo stříbrný pětilistý květ se zlatým 

semeníkem. (resp. Ve stříbrno-červeně polceném štítě vpravo 

přemyslovská orlice, vlevo stříbrný pětilistý květ se zlatým 

semeníkem).



ZM schválilo vlajku města Roztoky v následující podobě: list 

tvoří bílo-červeně čtvrcený žerďový pruh široký polovinu délky 

listu a dva vodorovné pruhy bílý a červený. V horním bílém 

žerďovém poli černá plamenná orlice se zlatou zbrojí a zlatým 

dvoudílným, jetelovitě zakončeným perizoniem, v horním 

červeném poli stříbrný pětilistý květ se zlatým semeníkem.

Horní dvě pole v žerďové polovině listu opakují podobu znaku, 

ostatní jsou odvozeny od základní barevnosti štítu. Znakové 

figury jsou umístěny v místě, kde vlajka při různých režimech 

vlání nejméně vlaje. Figury sem umístěné jsou lépe čitelné, vlajka 

je tak snáze určitelná a pojmenovatelná.

Prodej pozemků u vinného sklepa v Tichém údolí

ZM souhlasilo s prodejem pozemků parc.č. 2207/1, 2207/7, 

2207/8 a 2207/9, vše v k.ú. Roztoky u Prahy, panu Ing. Ludvíku 

Šlancarovi.

Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 2739/34 v Žalově

ZM souhlasilo s prodejem pozemku parc.č. 2739/34 v k.ú. Žalov 

paní M. Pikalové.

Volba přísedících Okresního soudu Praha – západ na období 

2010 – 2014

ZM vzalo na vědomí, že Okresní soud Praha – západ akceptuje 

navržené kandidáty na přísedící tohoto soudu na období let 2010 – 

2014, a to paní V. Coufalovou a pana J. Matase a požádalo 

Ministerstvo vnitra ČR o vydání lustračního osvědčení pro výše 

uvedené kandidáty.

Stanovení počtu členů rady a zastupitelstva pro další volební 

období 2010-2014

Ani jeden z návrhů na počet členů ZM (postupně se hlasovalo 

o 23, 19, 21, 15 členném ZM) pro následující volební období nebyl 

přijat.

Situace je taková, že podle stanoviska Ministerstva vnitra 

k povinnosti zastupitelstva stanovit počet členů ZM před každými 

volbami (Zákon o obcích) platí následující: 

Pokud zastupitelstvo obce nesplní povinnost danou § 67 zákona 

o obcích, na další volební období se volí počet členů ZM podle 

stanoveného počtu členů ZM v končícím volebním období; tzn. 

v Roztokách se bude pro volební období 2010-2014 volit 21 členů 

ZM.

Informace ze 7. jednání ZM dne 26.5.2010:

2.květnové zastupitelstvo proběhlo za postupné účasti 18 

zastupitelů (omluveni J.Kubečka, J.Bendová, M. Jungwirthová)

 a za necelých pět hodin se podařilo schválit mimo jiné následující.

Čerpání územního rozpočtu města Roztoky k 30.4.2010

ZM vzalo na vědomí příjmovou a výdajovou stránku územního 

rozpočtu města Roztoky, rekapitulaci příjmů, výdajů 

a financování a jejich konsolidaci včetně financování ke dni 

30. 4. 2010.

Žádost o schválení rozpočtových opatření + zápis z jednání 

finančního výboru

ZM schválilo navržená rozpočtová opatření:

- navýšení v § 5512 o částku 46.000 Kč; tato částka bude 

rozdělena do jednotlivých položek § 5512 tak, jak to 

velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů požadoval 

v podkladech, které předložil při přípravě rozpočtu na 

rok 2010.

- nákup SW licencí pro MÚ, navýšení v § 6171 pol. 5172 

o 134.000 Kč

- nákup grafického programu Zoner Photo Studio 11 pro 

potřebu kronikářky města – navýšení v § 6171, pol. 

5172 o 2.000 Kč 

- nákup SW programu Transformer 3.0 (balíček 11-25 

licencí) a 4 licence modulu RAK jako rozšíření 

stávající elektronické Spisové služby Ginis SSL - 

navýšení v § 6171 pol. 5172 o 81.000 Kč

- nákup SW pro knihovnu – navýšení v § 3314, pol. 5172 

o 19.500 Kč

- uvolnění částky 3.600.000 Kč z finanční rezervy roku 

2010 a její zařazení do § 3113 – základní školy, položky 

6121 – budovy, haly a stavby

- navýšení o 115.236 Kč v § 6112, pol. 5166 

(konzultační, poradenské a právní služby) k úhradě 

právního zastoupení protistrany, uložené městu 

Roztoky usnesením Krajského soudu (vypořádání 

vlastnictví k vile Amálka v Tichém údolí)

Převod majetku města na příspěvkové organizace

ZM souhlasilo s bezúplatným převodem movitého majetku města 

Roztoky na jednotlivé příspěvkové organizace zřízené městem 

(MŠ Spěšného, MŠ Havlíčkova, MŠ Přemyslovská, ZŠ, ZUŠ 

a TS města Roztoky) v celkové hodnotě 15.586.350 Kč.

Znalecký posudek – služby IT MÚ

ZM vzalo na vědomí Znalecký posudek ve věci IT města Roztoky 

doručený dne 20.5.2010, zpracovaný soudním znalcem panem 

ing. Václavem Zápotockým.

Prodej nemovitostí městské nemocnice RHG 

Všechna usnesení byla hlasována jmenovitě.

Nejprve ZM souhlasilo hlasovat o 3 návrzích usnesení jako celku.

Následný návrh zastupitele pana Boloňského, kde navrhl, aby 

finanční prostředky získané prodejem nemovitostí městské 

nemocnice byly uloženy na zvláštní účet a byly určeny na 

investiční akce města, nebyl přijat.

ZM nakonec souhlasilo s prodejem nemovitostí ve vlastnictví 

města – objekt čp. 376 a pozemky par. č. 2167, 2168 a 2170/2 

v k.ú. Roztoky u Prahy společností RHG spol. s r.o., IČO 

61852287, za cenu 23 mil. Kč.
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ZM souhlasilo se zněním předložené kupní smlouvy o převodu 

nemovitostí mezi městem Roztoky a společností RHG s.r.o. 

a pověřilo starostku města jejím podpisem.

ZM rozhodlo, že finanční prostředky získané prodejem 

nemovitostí městské nemocnice budou určeny výhradně na 

dostavbu ZŠ Roztoky.

Návrh záměru prodeje předmětných nemovitostí byl řádně 

zveřejněn (úřední deska v písemné i elektronické podobě, kde 

elektronická forma je automaticky prezentovaná i na úřední 

desce krajského úřadu). V termínu byla podaná jediná nabídka 

a to nabídka současného provozovatele nemocnice společnosti 

RHG.

Před tímto jednáním ZM proběhla celkem dvě jednání lídrů stran 

zastoupených v ZM a právních zástupců obou stran ohledně 

hodnocení a splnění městem požadovaných garancí (zachování 

lékařské péče ve stávajícím rozsahu po dobu 15 let) v návrhu 

smlouvy.

Původní návrh na to, že finanční prostředky získané případným 

prodejem nemovitostí městské nemocnice budou určeny 

výhradně na dostavbu ZŠ Roztoky, padl ústy zastupitele pana 

Štiftera již na letošním únorovém jednání ZM. Nepovažuji za fér, 

jestliže se nyní někdo chlubí cizím peřím.

Přijetí daru od Letiště Praha, s.p.

ZM přijalo finanční dar Letiště Praha, a.s., pro rok 2010 ve výši 

979.380 Kč.

IAPRM Roztoky – doplnění projektové karty

ZM souhlasilo s doplněním IAPRM Roztoky o projektovou kartu 

č. 24 Dům volnočasových aktivit.

Závěrečný účet DSO Údolí Vltavy 

ZM vzalo na vědomí předložený závěrečný účet DSO Údolí 

Vltavy za rok 2009 včetně zprávy auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření svazku za rok 2009.

Zápis z jednání kontrolního výboru

ZM uložilo MÚ předložit na příští zasedání ZM vysvětlující 

podrobnou zprávu ke zjištěním z kontroly evidence místních 

poplatků za komunální odpady v r. 2009 provedené finančním 

a kontrolním výborem ZM; informaci o přijatých opatřeních 

a případných sankcích.

ZM vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 

6.5.2010.

Reprezentativní publikace o Roztokách

ZM uložilo panu zastupiteli Novotnému předložit na příští 

jednání text zadání výběrového řízení na technické dokončení 

Reprezentativní publikace o Roztokách.

Informační blok, různé

-      ZM vzalo na vědomí dopis pana Dudáka se stížností na 

chování zastupitele pana Novotného a vyjádření 

zastupitele pana Novotného.

- ZM vzalo na vědomí předloženou informaci 

o aktuálních možnostech získání dotací na dětská hřiště 

a sportoviště v letech 2010 a 2011.

- ZM vzalo na vědomí informaci starostky k zajištění 

náhradní dopravy po dobu výluky při dokončování 

přeložky silnice II/242 v červnu 2010.

- Zastupitel pan Štifter upozornil na to, že autobus by měl 

při výluce zajíždět i do dolních Roztok. To, bohužel, 

nelze uskutečnit, protože autobus není možné 

v dolních Roztokách otočit. Otáčení i prázdného 

autobusu couváním v prostoru již dokončeného 

parkoviště Koruna nebylo na dřívějším místním šetření 

rozhodnutím zástupce Dopravní policie ČR ani 

dopravcem odsouhlaseno, nehledě na to, že ona 

„vyhrazená parkoviště pro autobusy“ v prostoru již 

dokončeného parkoviště Koruna nesplňují standardy 

pro parkování autobusů. 

- Starostka města informovala, že svolává na středu 

16. 6. 2010 od 18 hodin mimořádné zasedání 

zastupitelstva ke schvalování Regulačního plánu Tiché 

údolí v Roztokách.

O.Vavřínová

Informace z jednání rady města 

v květnu 2010

9.jednání RM dne 10.5.2010

RM za účasti 6 radních (omluven M. Veselý) za hodinu a půl 

schválila mimo jiné následující:

- Schválila poskytnutí fin. příspěvku Středisku rané péče SPRP 

Praha ve výši 13.000,Kč.

- Souhlasila s navrženou úpravou letního provozu městské 

knihovny.

- Souhlasila s rozdělením bytu č. 4 v Nádražní ulici čp. 22 na dva 

byty a s jejich kompletní rekonstrukcí.

- Jmenovala paní V.Drdovou členkou školské komise za paní Jitku 

Kašparovou.

- Vzala na vědomí stanovisko RR Odrazu k vypsanému 

výběrovému řízení ze dne 5.5.2010.

- Vzala na vědomí dodatečné informace k veřejné zakázce na 

zajištění výroby místního časopisu Odraz.

  10.jednání RM dne 22.3.2010

RM za účasti 6 radních (omluven M. Veselý) za necelé dvě hodiny 

schválila mimo jiné následující:

- Vzala na vědomí žádost starosty obce Úholičky o stanovisko 

k výstavbě biologicko-mechanické ČOV pro 6000 EO (Úholičky 

a Velké Přílepy) a souhlasila s případným pronájmem pozemku 
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města (pozemek na břehu Vltavy) obci Úholičky pro výše 

uvedený účel. 

Poslední aktuální informace je o tom, že Povodí Vltavy nesouhlasí 

s umístěním ČOV na tomto pozemku z důvodu nerespektování 

úrovně 100leté vody Vltavy.

- Schválila služební cestu družstva jednotky sboru dobrovolných 

hasičů Roztoky s doprovodem pana místostarosty na závody 

sborů dobrovolných hasičů partnerských měst Skawiny (Polsko) 

ve dnech 18. - 20.6.2010.

- Schválila služební cestu delegace města Roztoky na Dny 

partnerství ve Skawini (Polsko) v termínu 24. - 27.6.2010 ve 

složení místostarosta pan M. Veselý a JUDr. A. Makajev.

V důsledku povodní v Polsku naše partnerské město Skawina 

zrušilo všechny plánované akce.

- Schválila odměny za I. pololetí 2010 ředitelům školských 

příspěvkových organizací města.

- Souhlasila s výzvou k podání nabídky na zakázku "Vybudování 

umělého povrchu na hřišti pro míčové hry" v Žalově u hospody.

Jedná se o náhradní řešení, jak zachránit přidělenou dotaci 

z programu Dobré sousedství Letiště Praha ve výši 300 tisíc Kč. 

Dotace byla udělená na vybudování sportovního hřiště na 

Solníkách (naproti stávajícímu dětskému hřišti v ulici 

Masarykova). Náklady se nakonec vyšplhaly do výše 1.5 milionů 

Kč (v rozpočtu města se počítalo s náklady cca 850 tisíc Kč na 

základě kalkulace OŽP)a ZM odmítlo navýšit rozpočet na akci do 

požadované výše a doporučilo jednat s Letištěm Praha 

o náhradním řešení.

- Schválila výplatu jednorázového finančního příspěvku 

(pro vdovy / vdovce) dle doporučení komise sociální 

a zdravotní.

- Uložila kulturní komisi, aby do příštího jednání RM předložila 

návrh na pojmenování nových ulic v Roztokách tak, jak byla 

požádána starostkou města již v březnu 2010.

O. Vavřínová

Z deníku Městské policie Roztoky 

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti 

Městské policie Roztoky, a to za období od 29.4.10 až 27. 5.10 : 

- dne 29. 4.10 oznámen odcizení kovového stožáru a dvou antén 

na Holém vrchu v místě vyhořelého objektu radioamatérů – 

předáno PČR realizaci jako podezření z tr. činu krádeže 

- dne 1. 5.10 v brzkých ranních hodinách, v rámci hlídkové 

činnosti zjištěno poškození skleněné výplně čekárny autobusové 

zastávky na rozcestí v Žalově, kvalifikováno a šetřeno jako 

přestupek (Pk) proti majetku dle § 50 z. č. 200/90 Sb. 

- téhož dne oznámeno rušení nočního klidu z nočního podniku 

Bizzard v Nádražní ulici – výjezd na místo, zjednána náprava, 

vyřešeno na místě domluvou 

- dne 4. 5.10 oznámeno napadení mezi sousedy v ulici 

Olbrachtova – výjezd na místo, poškozenému zajištěno lékařské 

ošetření, věc kvalifikována a šetřena jako přestupek proti 

občanskému soužití dle § 49/1 c z. č. 200/90 Sb. 

- dne 5. 5.10 oznámeno odcizení starých odevzdaných autobaterií 

ze sběrného dvora TS v Lidické ulici – výjezd na místo, pořízena 

dokumentace, věc šetřena a kvalifikována jako Pk dle § 50/1 a) 

z.č. 200/90 Sb., zjištěny podezřelé osoby, tyto se ke krádeži 

doznaly, odcizené autobaterie byly nalezeny a odevzdány zpět do 

sběrného dvora TS, věc vyřešena v blokovém řízení 

- dne 7. 5.10 oznámena krádež v prodejně Albert na Tyršově 

náměstí, na místě zadržena podezřelá osoba obsluhou – výjezd na 

místo, věc přestupku proti majetku dle § 50 z. č. 200/90 Sb. 

vyřešena v blokovém řízení

- dne 8. 5.10 v nočních hodinách spolupráce s PČR – pátrání po 

pohřešované osobě – osoba nalezena 

- dne 9. 5.10 oznámena krádež měděných svodů v ul. Třešňovka 

ul. č. p. 1687 – předáno PČR Libčice pro podezření z tr. činu 

krádeže 

- téhož dne oznámeno vloupání do rekreační chaty na Levém 

Hradci za kostelem – výjezd na místo, předáno PČR k realizaci 

jako podezření z tr. činu krádeže 

 - dne 11. 5.10 v ranních hodinách oznámena dopravní nehoda bez 

zranění v místě U Váhy – výjezd na místo, zajištění místa 

dopravní nehody, předáno SDN PČR k realizaci 

- dne 12. 5.10 oznámeno, že před prodejnou Žabka v ulici 

Masarykova spí na lavičce silně podnapilý muž, který předtím 

slovně napadal kolemjdoucí – výjezd na místo, muž nebyl 

schopen prokázat svoji totožnost a tak byl předveden s využitím 

ustanovení § 13/1 z.č. 553/91 Sb . k ověření totožnosti na PČR 

- dne 16. 5.10 oznámena rozbitá skleněná výplň u vchodových 

dveří diskotéky v areálu PAP OIL v Přílepské ulici – výjezd na 

místo, věc předáno PČR jako podezření z tr. činu 

 - dne 17. 5. 10 oznámena krádež v prodejně Albert, na místě 

zadrženi obsluhou – výjezd na místo, věc přestupku proti majetku 

dle § 50 z. č. 200/90 Sb. na místě vyřešena v blokovém řízení 

- téhož dne opětovně oznámena další krádež v prodejně Albert, na 

místě zadrženi obsluhou – výjezd na místo, věc přestupku( Pk) 

proti majetku dle § 50 z. č. 200/90 Sb. na místě vyřešena 

v blokovém řízení 

- dne 25. 5.10 oznámena zadržená osoba, která neoprávněně 

vnikla do podzemních garáží bytového domu v Přemyslovské 

ulici – výjezd na místo, na místě zajištěna zadržená osoba 

oznamovatelem, provedena kontrola podzemní garáže, zjištěn 

pokus vloupání do zaparkovaného vozidla tov. zn. AUDI, předáno 
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na místě PČR k realizaci jako podezření z tr. činu, místním pátrání 

po okolí dle zajištěného popisu zajištěna druhá podezřelá osoba, 

tato taktéž předána PČR

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových 

stránkách MP Roztoky a to na . 

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše 

uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou nebo 

telefonicky na zdejší služebnu služby kriminální policie 

(tel. 233910861), nebo Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 

23393 0789), nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 22091 0468, 

popřípadě e-mail: . Děkujeme předem za 

spolupráci. 

(redakčně kráceno)

Vevera Petr

vedoucí strážník MP Roztoky

www.mproztoky.cz

info@mproztoky.cz

který se učí překonávat strach z neznámého.(podle příběhu 

z knihy H. Doskočilové). Pořad je určen dětem od 4-6 let. Vstup 

zdarma

Letní provoz městské knihovny v červenci a v srpnu 2010

od 7. července do 27.srpna takto:

pondělí 12.00-18.00 hod. úterý 9.00-15.00 hod. středa zavřeno 

čtvrtek 12.-17.00 hod., pátek zavřeno 

služba kopírování pro veřejnost také v dopoledních hodinách, info 

na telefonu 220911751.

A. Urxová

Městská knihovna informuje

malý výběr z nových titulů, zakoupených do městské knihovny 

v Roztokách během měsíce května

Beletrie

Soukupová P. Zmizet / kniha byla oceněna cenou 

Magnesia litera/

Detektivky-thrillery

Vondruška V. Tajemství abatyše z Assisi

Larsson S. Dívka, která kopla do vosího hnízda 

/závěrečný díl trilogie Millenium/

Historické romány

Whyte P. Zkáza řádu /román o historii templářského 

řádu navazuje na romány „Chrámová hora“ 

a „Korouhev cti“/

Whitton H. Hrdost do vínku / hlavní postavou tohoto 

románu je manželka Václava II–Eliška 

Rejčka/

cestopisy

Jazairiová P.   8 511 970 km Brazílie

pro děti

Keltské pohádky/pohádky a báje o kouzlech, elfech, i princeznách 

jak se vyprávějí v Bretani, Walesu, Irsku, Galicii/

O těchto i ostatních knihách získáte více informací na webových 

stránkách městské knihovny nebo přímo v knihovně.

UPOZORNĚNÍ v sobotu 26. 6. bude knihovna pro veřejnost 

otevřena 9.00-12.00 hodin

Knihohrátky s Radkou. - ve středu 16. 6. v 15.30 hodin s názvem 

„Kudy chodí malý lev“ procházka po savaně s lvíčkem Sunarem, 

Oznámení o uzavření MŠ Spěšného po 

dobu letních prázdnin

MŠ bude v provozu do 16.7.2010, od 19.7. - 31.8.2010 bude 

uzavřena.

Provoz MŠ bude opět zahájen dne 1.9.2010 a to pro školní rok 

2010/2011.

 Jana Smržová 

ředitelka MŠ SPĚŠNÉHO
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CO SE DĚJE VE MĚSTĚ?

Co se ve městě děje

Uzavírka příjezdové komunikace do města – přeložka 

komunikace II/242

V rámci napojování přeložky příjezdové komunikace do Roztok 

byla rozhodnutím MÚ Černošice po celý červen určena objízdná 

trasa do našeho města přes Suchdol a Únětice pro autobusovou i 

osobní dopravu. 

Náhradní autobusová doprava je ukončena na Tyršově náměstí 

a nebude zajíždět do dolních Roztok z toho důvodu, že autobusy 

v dolních Roztokách nelze otočit. Rozhodnutím dopravců 

i zástupce Dopravní policie ČR nelze ani prázdné autobusy otáčet 

couváním v prostoru parkoviště Koruna.

Je to pro všechny dojíždějící do Prahy omezující, ale pozitivní 

zprávou je, že již v červenci by měla být konečně zprovozněna 

přeložka II/242, čímž dojde k propojení města směrem do Prahy 

bez omezení čekání na železničním přejezdu.

Tím by tedy měla být dokončena jedna ze zřejmě nejdéle trvajících 

investic kraje, jejíž počátek byl dán schváleným územním plánem 

města Roztoky v roce 1995.

Jednání o výlukových jízdních řádech autobusové hromadné 

dopravy po čas uzavírky komunikace II/242 byla ve finále velmi 

dramatická, neboť informace z Kraje, tedy investora 

a zodpovědného subjektu za náhradní autobusovou dopravu 

v plném rozsahu byla do poslední chvíle zcela diametrálně 

odlišná od stanoviska dopravce, který by měl dle návrhu Kraje 

náhradní autobusovou dopravu zajišťovat.

V době, kdy píši tento článek platí výlukové jízdní řády tak, že 

vyjma 5 vybraných spojů autobusu č.350 (spojení pro děti 

dojíždějící z okolních obcí do a ze ZŠ Roztoky), zajišťuje stávající 

kapacitu spojů autobus č.340.

K této dohodě došlo v šibeničním termínu v pátek 28.5. na základě 

dohody Kraje a provozovatele busu č.340, což je DP Praha s tím, že 

Kraj tomuto dopravci uhradí v plné výši náklady na nové spoje 

(autobusy), které zajistí požadovanou četnost spojů pro město 

Roztoky po dobu výluky.

Definitivní potvrzení této dohody by mělo garantovat rozhodnutí 

Rady Středočeského kraje ze dne 31.5.2010.

V případě, že Rada Stč.kraje na svém jednání neodsouhlasí 

finanční požadavky dopravce, bude nezbytné upravit již vydané 

výlukové jízdní řády za nové, kde bude provozovatel (dopravce) 

autobusu č.340 jezdit podle původního JŘ a zbytek spojů bude 

zajišťovat provozovatel (dopravce ČSAD Kladno) autobusu č.350.

Jsem si plně vědomá toho, že obyvatelé dolních Roztok jsou po 

dobu výluky „odříznuti“ od autobusové dopravy do Prahy, stejně 

tak jsou obyvatelé horních Roztok „odříznuti“ od autobusové 

vazby na vlaková spojení.

Jsem si plně vědomá toho, že starší obyvatelé dolních Roztok mají 

po dobu výluky značně ztíženou možnost nákupů a že starší občané 

horních Roztok mají po dobu výluky velmi omezenou dostupnost 

městské nemocnice v Tichém údolí.

Všem dotčeným občanům města ať už z dolních, či horních Roztok 

se upřímně omlouvám za dočasné problémy, které opravdu není v 

silách města po dobu výluky ke spokojenosti všech vyřešit. 

Olga Vavřínová

Nashle …!

Až rada města v průběhu června rozhodne o vítězi výběrového 

řízení (VŘ) na zajištění výroby měsíčníku ODRAZ, nastane čas, 

abych se rozloučil. Jelikož však na číslo 7/8 budu mít jen pramalý 

vliv, rozloučím se pro jistotu už tomto čísle.

Z místa redaktora odcházím během let již potřetí, a věřte, že s tím 

nemám žádný problém. Je to prostě „normální života běh“. 

Pravda, jsem raději, když takový akt má základní parametry 

slušnosti a logiky. 

Proto jsem p. starostce dne 21. 5. zaslal mail, kde jsem jí mimo 

jiné napsal moje základní pochybnosti k jejímu postupu. Jelikož 

jsem se odpovědi nedočkal, považuji za zcela v souladu 

s proklamovanými demokratickými zásadami této společnosti, 

otisknout je, a tak je učinit předmětem veřejné diskuze, což jsem 

původně na mysli opravdu neměl. Z textu dopisu uvádím:

1. „Vaši předchůdci vždy ve VOLEBNÍM roce prodloužili 

smlouvy do konce roku (resp. do č. 12), aby umožnili nově 

zvolenému ZM (RM)stávající pravidla i personální obsazení 

zachovat, či nastavit znovu. To se vždy považovalo za noblesní 

a korektní řešení.

2. Zvolila-li jste okamžité VŘ, je zcela na Vaši (RM) 

odpovědnost, zda probíhá v souladu s platnou legislativou, 

s UZM, s požadavky v oboru dostatečně srozumitelnými, 

transparentními a obvyklými, atd.

3. Účelem každého takového aktu má být vždy snaha situaci 

zlepšit, nikoli znejistit, či dokonce zhoršit.

Jste tedy odpovědná i za text zadání VŘ.

K němu Vám dne 3. 5. Redakční rada napsala kritické stanovisko, 

z kterého uvádím:

„ ...mimo jiné není zřejmé, zda zahrnuje též stylistickou úpravu 

textů, tvorbu titulků, odstraňování zjevných věcných chyb, 

členění do odstavců či redakční krácení a úpravy textů. Bez 

těchto redakčních prací není vydávání časopisu vůbec možné. 

Představa, že články jazykově upraví, zkrátí, titulky opatří, 

zařadí do rubrik atd. podatelna nebo redakční rada, je zcela 

nereálná“. „Jazyková korektura je požadována pouze u částí 

Informace z radnice a Život ve městě. Je nemyslitelné, aby 

jakákoli část městského časopisu neprošla jazykovou 

korekturou... Účelem časopisu je umožnit občanům veřejné 

vyjádření svých pocitů a myšlenek, nikoli jejich zesměšňování 

kvůli pravopisným chybám".

Ani na tyto námitky Redakční rada žádnou odpověď 

nedostala…

Zcela běžná žádost, aby její připomínky byly přílohou zápisu 

jednání zastupitelstva, předložená dokonce dvakrát, nebyla 

akceptována…

Když si pozorně pročtete kritické Stanovisko Redakční rady 

Odrazu (viz str. 11 tohoto čísla), povšimnete si jistě, že redaktor 

byl z celého procesu přípravy výroby časopisu vyřazen, 

a redakční práce bude provádět anonymní pracovník tiskárny, 

která zvítězí ve výběrovém řízení.



12

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ?

Možná, že by to i šlo, ale jen tehdy, když redaktor XY z tiskárny 

AB bude dokonale obeznámen s poměry ve městě: bude např. 

vědět, že hlavní roztocké náměstí se jmenuje Tyršovo, a nikoli 

Tyrlovo, nebo Tylovo, rozezná obsah kritického článku od 

žalovatelné pomluvy, a vůbec: znalostí „terénu“ se dokáže 

vyhnout zhruba padesáti překlepům, omylům, nepodloženým 

kecům aj. překvapením, s kterými se redakce (redaktor) při 

přípravě každého čísla potká… 

Tady ovšem platí, že kdo to nikdy nedělal, tomu neuvěří, 

protože mu „to radí nepřítel“-nikoli profesionál…

Tato rada města řídí ovšem Redakční radu i redaktora jen 

emotivně, tj. diletantsky, bez znalosti věci, jak o tom svědčí 

i text zadání výběrového řízení.

Tvrzení p. starostky (viz Odraz č. 5, str. 16), že Odraz „neúměrně 

roste“, a nikdo za to neodpovídá, je blábol. Ví dobře, že stačí, 

aby vydavatel (což je v podstatě ona sama) vydal rozhodnutí 

o omezení rozsahu časopisu na 32 stran, a podepsal se pod něj! Je 

nad slunce jasnější, že k tomu nemusí vyhlašovat nové 

výběrové řízení! 

Redakční rada, ani redaktor to svévolně udělat nemohou, 

a vyhazovat někomu články bez jakéhokoli pověření-jen tak 

z plezíru, se jim příčí!

No, k něčemu to přeci jen je dobré. Budeme SVĚTOVÍ. Na světě 

totiž nenajdete jediné noviny, které by v tiráži neměly uvedenu 

redakci, či alespoň odpovědného redaktora. Zalistujte: od 

Lidových novin, po New York Times takové noviny 

nenajdete…(Ale my, v Roztokách, to víme líp…)

Mohl bych pokračovat ve výčtu nevyřešených věcí kolem 

Odrazu až k dvojnásobnému rozsahu článku, ale nějak se mi 

nechce. Myslím, že je na čase se rozloučit.

Dělal jsem Odraz celé tři roky rád, a jak jsem nejlépe uměl. Snažil 

jsem se v dialogu s desítkami občanů hledat, co jim vlastně chybí, 

a co by se rádi dozvěděli. Tak vznikly např. rubrika „ Co ve městě 

se povídá“, atd.

Přejí-li si rozhodující činitelé, abych odešel-inu ano. Jistě vědí, 

co činí, a nechci je podezírat, že zvolí horší variantu. Všem 

čtenářům děkuji za trpělivost, velkou podporu, i mnohou 

inspiraci. Mějte se hezky. Nashledanou.

Ladislav Kantor

Příloha k zápisu z jednání Redakční rady Odrazu dne 3.5.2010

Stanovisko Redakční rady Odrazu 

k vypsanému výběrovému řízení

Redakční rada Odrazu na svém jednání dne 3. 5. 2010 

konstatovala, že vyhlášené výběrové řízení na zajištění výroby 

časopisu Odraz vykazuje řadu závažných nedostatků, a to jak 

formálních, tak věcných.

1) Dokument vyvěšený na úřední desce nenese název „Zadání 

výběrového řízení“, ale „Návrh zadání pro výběrové řízení“.

Změna je život ...

... a ta může nastat kdykoliv, což se asi bude týkat dalších čísel 

Odrazu, jak bylo možné zjistit z indicií kuloárních a také 

z internetových stránek města. Jako fotograf sympatizující se 

stávající redakcí se odeberu na tvůrčí dovolenou a novému 

Odrazu (bude-li znatelně nový) přeji, aby se co nejdříve zbavil na 

výšku netypického obrazového pole 12,0 x 22,5 cm na titulní 

stránce. Takto postavený formát by byl vhodný například pro 

Revui komínářů nebo pro dámskou módu, ale pro normální 

amatérské fotografie ze života města je velice nepraktický. 

Stan. Marušák

2) V názvu výběrového řízení jsou uvedeny též redakční práce, 

ve vlastním zadání v rozsahu prací však již uvedeny nejsou. 

Výraz „zpracování dodaných materiálů pro tisk“ redakční práce 

plnohodnotně nenahrazuje (mimo jiné není zřejmé, zda zahrnuje 

též stylistickou úpravu textů, tvorbu titulků, odstraňování 

zjevných věcných chyb, členění do odstavců či redakční krácení 

a úpravy textů).

Bez těchto redakčních prací není vydávání časopisu vůbec 

možné. Představa, že články jazykově upraví, zkrátí, titulky 

opatří, zařadí do rubrik atd. podatelna nebo redakční rada, je 

zcela nereálná. A pokud se předpokládá, že vítěz výběrového 

řízení dodá svého redaktora v jednom „balíku“ s korektorem, 

grafickou úpravou a s tiskárnou, mělo to být v zadání 

jednoznačně uvedeno. 

3) V technických parametrech není vůbec uveden požadovaný 

typ vazby. Zadání tedy splní i uchazeč, který časopis dodá na 

oboustranně potištěných volných listech A4, čímž si výrazně 

sníží náklady a bude moci díky nízké ceně nárokovat výhru ve 

výběrovém řízení.

4) V zadání se nejprve uvádí, že grafická podoba časopisu 

zůstane zachována, ale vzápětí je vyžadována cena za návrh 

grafického manuálu – to je zcela zmatečné.

5) Součástí nabídky má být mj. návrh smlouvy s uvedením 

sankcí za nedodržení kvalitativních podmínek. Tyto podmínky 

však nejsou v zadání specifikovány.

6) Jazyková korektura je požadována pouze u částí Informace 

z radnice a Život ve městě. Je nemyslitelné, aby jakákoli část 

městského časopisu neprošla jazykovou korekturou. Za obsah 

časopisu odpovídá vydavatel a ani upozornění „Texty 

přispěvatelů neprošly jazykovou korekturou“ z něj odpovědnost 

nesnímá. Účelem časopisu je umožnit občanům veřejné 

vyjádření svých pocitů a myšlenek, nikoli jejich zesměšňování 

kvůli pravopisným chybám.

7) Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 21. 4.2010, avšak 

starostkou byl podepsán až 22. 4. 2010. 

Redakční rada vyslovuje obavu, zda takto špatně vyhlášené 

výběrové řízení lze vůbec uskutečnit.

Redakční rada Odrazu
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První bleší trh v Roztokách

Téměř 40 prodejců se zúčastnilo „pilotního“ blešáku, který přes 

ranní dramatické počasí proběhl 22. května v parku na Tyršově 

náměstí v Roztokách.

Na stáncích, dekách, stolečcích a sušácích na prádlo tu nabídli 

nakupujícím produkty fair- trade, tradiční indické pokrmy, 

čerstvou zeleninu, řemeslné výrobky a výrobky klientů 

chráněných dílen a především tradiční „bleší“ úrodu ze skříní, 

sklepů a půd. Z věcí, kterých je pro kontejner škoda, se stalo zboží 

s příběhem a tváří a všem zúčastněným, prodejcům 

i návštěvníkům, se podařilo vytvořit prostor zdravé ekonomické 

směny a další místo pro milé mezilidské setkávání. Doufáme, že 

jsme kromě příjemně stráveného dopoledne tak dali vzniknout 

nové roztocké tradici.

Zveme Vás tedy na podzimní bleší trh, který proběhne 

pravděpodobně v sobotu 9. října.

Rádi bychom poděkovali městu Roztoky, roztockému Sokolu 

a sdružení Roztoč za velkou vstřícnost a podporu této akce. 

Tomáš Zděblo, Zuzana Šrůmová, Ridina Ahmed

Ohlasy:

Děkuji organizátorům za skvělý nápad i bezchybnou organizaci 

prvního blešího trhu v Roztokách. U nás prodávaly děti. Měly 

radost z výdělku i z toho, že jejich odložené hračky našly zase 

spokojené majitele. Proto doufáme, že se bleší trhy stanou 

v Roztokách tradicí.

Díky. Jarmila Skružná. 

Šťastná jako blecha jsem se vracela z prvního blešího trhu 

v Roztokách. Šťastná z koupě unikátních, i když víceméně 

bezcenných věcí, z tašek plných výborné zeleniny a bylinek, 

a hlavně ze setkání s tolika milými a nadšenými lidmi. Tisíceré 

díky organizátorům a doufám, že vzniká nová roztocká tradice! 

Zina Bumbálková.

Dobrý nápad a skvělá příprava. Hezké počasí, které připisuji té 

skvělé přípravě. Milí prodávající i nakupující, kteří si občas měnili 

role. Spousta volně pobíhajících dětí, psů i rodičů. Nečekaná 

setkání s lidmi i věcmi. Přesun kousků z jedné domácnosti do 

druhé. "Kolik za to chcete? - Kolik byste dal/a?" "Tohle nosila 

moje maminka, tak vám to bude akorát." "Když si zašijete tady ten 

prasklý šev, tak 20 Kč." Užila jsem si to - díky! Hana 

Holoubkovová.

Dita Votavová

Foto: Toni Laznik

Krasavec z normalizačních dob

Počátek května je už několik desetiletí neodlučně spojen se 

setkáním historických vozidel - veteránů. Nechci vypočítávat, 

kolik strojů tento rok přijelo do roztockého zámku ani jaká byla 

kvalita klobás. Chci připomenout významné výročí českoslo-

venského automobilového průmyslu.

Před čtyřiceti léty, v roce 1970, vznikl sportovní automobil Škoda 

110 R Coupé, které je dodnes pravidelným účastníkem snad všech 

setkání veteránů. V letech 1970 až 1980 jich v pobočném závodě 

AZNP Mladá Boleslav v Kvasinách bylo vyrobeno 57085 kusů 

a pro jejich eleganci byl o ně velký zájem na zahraničních trzích 

(... kapitalistických a za dolary, milé děti, protože ten dnes už skoro 

zapomenutý plánovaný socialistický systém měl dolarů neustále 

málo ...). Automobil se prodával na počátku 70. let za 78 tis. Kčs 

(... to bylo hodně peněz, asi tak výdělek průměrného socialis-

tického občana za tři roky ...) a volně bez pořadníku, který byl 

zaveden pro běžný typ Š-110 - cena 56 tis. Kčs (... pořadník, děti, 

to se dnes těžko vysvětluje, to byla taková virtuální fronta, kde 

každý předem zaplatil 20 tisíc Kčs za docela obyčejné auto a čekal 

mnoho měsíců na to, až mu ouřad napíše, že to jeho už bylo 

vyrobeno ... jestli se ve frontě předbíhalo ? ...samozřejmě, tenkrát 

si byli sice všichni lidé rovní, ale někteří si byli rovnější ...).

Kromě následků politických změn té doby a s počínající 

normalizací se v továrně museli vyrovnat i s novými 

bezpečnostními předpisy EHK (... to byla Evropská hospodářské 

komise, dnes se jí říká EU a ta se také snaží všechno regulovat 

a plánovat ...) , jako byla definice prostoru pro řidiče, povinné 

bezpečnostní pásy, zpětná zrcátka a podobně. Jejich dodržení bylo 

podmínkou pro vývoz do západní Evropy. 

Z té doby před čtyřiceti léty mám osobní vzpomínku. Kupátko 

mělo být veřejnosti představeno na veletrhu v Brně v září 1970 

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ?
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Odstranění železničního přejezdu – 

největší událost v Roztokách za desítky let

Otevření nové přeložky silnice:

Počátkem července bude po desítkách let čekání, příprav 

a urgování uvedena do provozu přeložka silnice II//242 od hranic 

Prahy do dolních Roztok. Přeložka konečně odstraní nekonečná 

čekání u uzavřeného přejezdu, která sužovala nejen všechny 

automobilisty, ale i uživatele autobusů. Všichni mají léta 

zkušeností s čekáním přes tři vlaky, fronty, které neprojedou na 

jedno, ale až na třetí zvednutí závor, na poruchy, volání na nádraží, 

řidiče riskující průjezd při spuštěných závorách, dokud byly ještě 

půlené. Nová silnice délky téměř 2 km bude široká 9,5 m, tedy 

o polovinu širší než stávající silnice třešňovkou. Roztoky tak 

konečně dosáhnou dlouholetým úsilím odstranění největší 

překážky dostupnosti, kterou se zatím například Černošicím 

odstranit nedaří.

Trochu historie:

S prvními návrhy, jak odstranit železniční přejezd v Roztokách, 

jsem se sešel v projektu silničního okruhu kolem Prahy, v tak zvané 

Roztocké variantě. Roztocká varianta okruhu, svého času 

rovnocenná variantě Suchdolské, měla procházet od silnice 

z Únětic, přes prostor dnešní čerpací stanice pohonných hmot, 

prostorem Panenská, mostem přes dolík Žalovského potoka, přes 

Solníky, za finskými domky a velkým viaduktem do Klecan. Za 

finskými domky měla být mimoúrovňová křižovatka, do které měl 

být zaústěn přivaděč silnice II/242 od Prahy. Ten měl jít mezi řekou 

a tratí k zámečku, po hrázi kolem penicilinky a náročným 

viaduktem přes trať, lesem a přes zahrádkářskou kolonii a přes 

řadové garáže za finské domky. To platilo v sedmdesátých létech 

a jak v Roztokách, tak v Suchdole byla pro tuto trasu stavební 

uzávěra. Po rozhodnutí, že pro Prahu a dopravní účinnost je 

výhodnější varianta okruhu Suchdolská, padla i stavební uzávěra 

a první, kdo začal v uvolněném koridoru stavět, byl tehdy pan Těšík 

s víceúčelovým objektem záchranky, restaurace a benzinové 

pumpy. Tím vlastně pojistil, aby se trasa okruhu nemohla do 

Roztok vrátit (i když odpor Suchdola vedl k opakovanému hledání 

jiných variant, například mezi Žalovem a Řivnáčem). Se zrušením 

Roztocké varianty okruhu ale padla i naděje na přeložku silnice. 

Bylo třeba začít prosazovat nutnost odstranění přejezdu, protože 

počet automobilů narůstal, Roztoky se začaly intenzivně rozvíjet 

a problémy s železničním přejezdem narůstaly. Do převedení silnic 

II. a III. tříd do majetku krajů náleželo investorství Ředitelství 

silnic a dálnic. Pro Ředitelství silnic a dálnic jsem zpracoval studii, 

která měla nalézt podmínky a místo pro překročení trati. Posuzoval 

jsem tři varianty – šikmou dlouhou estakádu nad tratí v prostoru 

dnešní trafostanice blízko železničního přejezdu, podobnou 

estakádu nadjíždějící trať až v místě začátku obce a šikmý podjezd 

v místě Únětického potoka. Tehdy se měl dům v zatáčce u trati 

(č.p.4) bourat, měl demoliční výměr, protože tvořil a dosud tvoří 

vážnou dopravní závadu na vjezdu do města.

Demolici toho domu (tehdy v hrozném stavu) zabránil pan 

Boloňský a tak jsme měli možnost dalších cca 18 let se vyhýbat 

v úzkém hrdle u trati. Podařilo se mi pomocí dobrých známostí 

a neustálými urgencemi dosáhnout, že Ředitelství silnic a dálnic 

zařadilo přeložku II/242 Roztoky do tzv. bílé knihy – seznamu 

připravovaných investičních akcí – a pak už jen bylo třeba každý 

rok kontrolovat a urgovat, aby tato akce nevypadla z investičního 

plánu. Mezitím pan starosta, tehdy Jan Chytil, tedy asi v roce 1992 

a k tomu byla potřebná propagace. Průřezový, tzv. rentgenový, 

průhled kreslil roztocký Václav Král a já ho fotografoval už 

v březnu, kdy bylo vše ještě přísně tajné. K lesu za továrnou nám 

přivezli jeden z asi dvou automobilů, které byly jako prototypy 

k dispozici a s výrazným upozorněním, že se nikde nesmí objevit 

kresba nebo fotka předku vozu, protože tam už byly čtyři světla 

a to byla připravená inovace pro další rok. Další pikantnost byla, 

že toto auto (a ještě jedno normální se dvěma světly vpředu) za 

několik týdnů věnovala strana a vláda L .I. Brežněvovi. Po mnoha 

létech jsem se náhodně dozvěděl, že Brežněv tento dar nepřijal 

a vrátil obě auta zpět do Československa. Trochu to narušilo mé 

přesvědčení, že co sovětský systém získal, tak už nevrátil. 

V Kvasinách byli schopni vyrábět skvělé a elegantní automobily. 

Připomeňme si ještě legendární roadster Škoda Felicia, kterých 

bylo v letech 1958 až 1964 vyrobeno 15862 kusů, většina byla 

také určena na vývoz. I ten je dodnes ozdobou srazů a připomíná, 

že jsme byli hodně dobří ...nezapomínejme na to, milé děti ...

Stan.Marušák  

Lékárna v Masarykově ulici…

Lékárna Roztoky, Masarykova 526, prodlužuje otevírací dobu:

pondělí – pátek: 8:00 – 18:00 hod.

sobota: 8:00 – 16:00 hod. 

R. Svobodová

I jinde vzpomínali…

K dubnovému výročí Transportu smrti natočila v Roztokách 

bavorská televize pětiminutový pořad s pamětníky a pod názvem 

„Ein Todeszug und seine Helden“ jej uložila na internetu 

k památníku koncentračního tábora. www.KZ Flossenburg.de. 

Kampf gegen das Vergessen

M. Košťál

Upozornění členům roztocké 

organizace zdravotně postižených ZO 

SPCCH

Upozorňujeme, že naše informační skříňka u roztocké lékárny je 

pro neustálé ničivé útoky vandalů zrušena a nově je umístěna 

informační tabule v prodejně ALBERT na Tyršově náměstí proti 

pokladnám. Informační skříňky u roztocké pekárny a v Žalově 

zůstávají v provozu. 

Marie Nadrchalová

předsedkyně ZO SPCCH

Sbírka šatstva

Husitská diakonie CČSH  organizuje v pátek 18. června od 15 do 

17 hod. sbírku šatstva  pro humanitární pomoc.  Prosíme, noste 

věci čisté v pytlích nebo krabicích.

Jarmila Kučerová

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ?
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nebo 3, objednal prověření dalších variant dosažení Roztok 

z Prahy, včetně možnosti velkého viaduktu přes Tiché údolí, nebo 

viaduktu až od Kozích hřbetů. Jednalo se evidentně o negativní 

průkaz, že je třeba nadále pokračovat s přístupem podél Vltavy.

Rekonstrukce železničního koridoru – příležitost pro podjezd 

trati:

Musím připomenout zásluhu paní Kořené, dlouholeté pracovnice 

stavebního úřadu v Roztokách, která mi zavolala, že stavební úřad 

Roztoky bude vydávat dráze územní rozhodnutí na rekonstrukci 

koridoru trati a že je to první a poslední příležitost klást dráze 

podmínky. Studie přeložky s podjezdem trati blízko zámečku byla 

předložena investorovi koridoru jako podmínka pro umístění 

podjezdu. Začalo velmi náročné vyjednávání, kdy investor 

koridoru odmítal budovat šikmý podjezd a požadoval průchod 

silnice historickým obloukovým mostem spolu s Únětickým 

potokem. Podrobná studie prokázala, že tyto otvory jsou pro silnici 

naprosto nepoužitelné. Hledali jsme vzájemný kompromis, místo 

podjezdu, šikmost podjezdu a možnost úspor. Navrhl jsem dráze, 

že most s pěti oblouky by mohl být rekonstruován jenom jako se 

třemi oblouky a vedle by mohl být šikmý podjezd pro silnici. Na 

objednávku Ředitelství silnic a dálnic jsem zpracoval detailní 

řešení trasy u podjezdu. Bohužel tehdy Ředitelství silnic a dálnic 

ještě odmítalo okružní křižovatky (kterou jsem do prostoru 

u Koruny navrhl), a tak bylo nutno navrhnout velmi směrově 

stísněné esíčko obou silnic.

Dosáhli jsme dohodu o výstavbě podjezdu:

Investor koridoru, držen v šachu stavebním úřadem Roztoky 

a podmínkami města, nakonec souhlasil, že vybuduje šikmý 

podjezd v navržené poloze s tím, že uspoří na rekonstrukci 2 kleneb 

podél Únětického potoka. Další podmínkou bylo, že následně 

dráha zruší úrovňový přejezd, aby ušetřila provozní a udržovací 

náklady. Nejdůležitější krok byl dosažen. Kdyby se nepodařilo 

dráhu k tomuto závazku donutit, nikdy by přeložka nebyla, protože 

ŘSD nemělo pro stavbu podjezdu investiční prostředky.

Delimitace silnic II. a III. třídy na kraje:

Předáním těchto silnic ze státu na nově vzniklé kraje předalo ŘSD 

Středočeskému kraji hromady dokumentací. Bylo nutno opět 

využít všechny kontakty, aby kraj vyhledal zpracovanou studii 

a objednal dokumentaci k územnímu rozhodnutí a inženýrskou 

činnost k získání územního rozhodnutí. Mezitím dráhy dostály 

svému závazku a tak v létě 2002 jsme mohli spolu s náměstkem 

hejtmana pro dopravu panem Karlem Vyšehradským slavnostně 

otevírat podjezd odnikud nikam. Nejvyšší přítomný představitel 

drah se s námi sázel, že tam nikdy (nebo dlouho) přeložka silnice 

nebude. Měl pravdu – dalších 8 let.

Územní rozhodnutí a restituce:

Probíhaly restituce majetku a museli jsme složitě jednat 

s restituenty, kteří ještě restituenty nebyli, s vlastníky pozemku 

Koruna, kteří měli vizi bohatě zhodnotit zbořené budovy hospody 

a umístit zde čerpací stanici, takže se územní rozhodnutí podařilo 

získat až napodruhé. Bylo nutno stavbu rozdělit na přípravné práce, 

archeologický průzkum a vlastní stavbu. Bylo nutno stále hlídat, 

aby zastupitelstvo v rozpočtu kraje mělo peníze na tuto investici. 

Kraj nechtěl platit archeologický výzkum v nákladech, které 

vyčíslil Archeologický ústav v Letenské ulici. Nakonec se nálezy 

ukázaly být ještě početnější a kraj dočasně přípravu zastavil. 

Mezitím probíhaly výkupy pozemků, dokumentace pro stavební 

povolení, stavební povolení, zadávací dokumentace. Stavební 

povolení na stavbu vydal odbor dopravy Černošice 26.10.2005.

Realizace:

Výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrála firma Skanska DS. 

Staveniště bylo předáno 26.6.2006. Stavební dozor investora 

provádí firma Alfa 88 z Mladé Boleslavi. Autorský dozor 

generálního projektanta provádí firma CityPlan z Prahy. Průběh 

stavby negativně ovlivnily rozsáhlé archeologické průzkumy 

a množství přeložek inženýrských sítí. Z nich musím jmenovat 

kromě řady kabelů dráhy zejména kalovod, vysokotlaký plynovod, 

vodní zdroje penicilinky, kanalizační stoku. Bylo nutno zdemolovat 

i zdevastované objekty zařízení staveniště penicilinky a betonový 

most přes potok. Celý násyp silnice je v území ohrožovaném velkou 

vodou z Vltavy, takže musí být opevněn. Součástí stavby je 

i parkoviště u Koruny se stáními pro návštěvníky zámku a místem 

pro dva dvanáctimetrové autobusy. Větší parkoviště by znamenalo 

problémy se zábory soukromých pozemků a kácení mohutných 

stromů.

Napojování na stávající komunikaci a uvádění do provozu:

V červnu proběhne nepříjemná fáze uzavírky silnice, aby mohla být 

přeložka u železničního přejezdu řádně napojena na stávající silnici. 

Po 26. červnu bude silnice po čtyřech létech výstavby uvedena do 

provozu a do konce července by měly být provedeny i dokončovací 

práce. Pak nastane zcela nová éra dopravního napojení Roztok.

Přání do budoucna a velké vody:

Přál bych si, aby řidiči respektovali omezení rychlosti na 30 km/hod 

v úseku podjezdu pod tratí a mostu přes Únětický potok, protože 

velmi stísněné poměry si vynutily malé poloměry směrových 

oblouků. Tento úsek je již v obci, ale obávám se, že 1,5 km nové 

široké téměř přímé komunikace bude některé blázny lákat. Přál 

bych si, aby provoz nebyl omezován velkými vodami ve Vltavě, ale 

nejnižší místo v podjezdu pod tratí je výše nad hladinou, než 

vozovka v Sedlci u prodejny potravin, takže by silnice byla při vyšší 

vodě stejně neprůjezdná.

Protože jsem osobně věnoval v uplynulých více než 20 létech 

mnoho úsilí pro realizaci této přeložky silnice, mám pocit 

zadostiučinění, že jsem pro Roztoky a jejich obyvatele něco 

pozitivního udělal. To je pocit hřejivý a nenechám si ho otrávit ani 

invektivami současné paní starostky.  Těším se, že si všichni tuto 

silnici v dobrém užijí a bude třeba napnout další úsilí, aby i město 

Praha rekonstruovalo velmi úzký úsek mezi hranicemi Prahy 

a prvními domy Sedlce. Do té doby bude jízda na kole do Roztok 

spíše hazardem, než krásnou projížďkou kolem vody.

Ing. Jiří Landa

předseda MS ODS Roztoky 

KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE...
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rozpočtů budoucích, investován do budování komunikací, 

budování nové MŠ, dostavby ZŠ, či jako spoluúčast na cokoli 

jiného (kanalizace v místech, kde není – ulice Na valech, 

Wolkerova, Pod Řivnáčem, nový sběrný dvůr, či výstavba domu 

volnočasových aktivit) je věcí rozhodnutí nového ZM Roztoky.

Rozpočet města nám, bohužel, nedává možnost všechny potřeby 

vyřešit najednou, jsme odkázáni na dotace a k žádosti o dotace 

potřebujeme projekty, bez těch to opravdu nejde.

Místo populistických zvolání, proč to či ono není, považuji za 

vhodnější z hlediska potřeb města nastavit priority, kde a jak 

případně sehnat finance (dotace) a jak koncepčně tyto potřeby 

řešit.

Nyní jsme rozhodnutím ZM získali konkrétně na dostavbu ZŠ

23 mil. Kč prodejem nemovitostí města v Tichém údolí.

Ano, budoucí rozvoj města je o prioritách, nikoli o prezentaci 

sama sebe. 

Olga Vavřínová, starostka za DOST

Kultura bez dotací?

Do dubnového Odrazu jsem napsal článek, jehož klíčová 

myšlenka zhruba zněla: „Město by mělo z veřejných rozpočtů 

investovat peníze výhradně do věcí, které umí poskytovat 

efektivněji než soukromý sektor, tj. zejména do silnic, školy 

a podobných veřejných statků. Všechno ostatní vč. financování 

kultury, sportu a volnočasových aktivit by mělo nechat lidem 

a firmám, protože ti sami nejlépe vědí, co si přejí podpořit a co 

nikoliv.“ Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat a v minulém 

čísle jsem sklidil hrozny hněvu dotčených. A hned trojnásobnou 

úrodu. Přiznávám, že bylo těžké odolat nutkání adresovat 

některým z nich cosi jedovatějšího, ale spokojím se 

s konstatováním, že věcnou, emocí prostou a seriózní polemiku 

umí v tomhle městě napsat asi jen pan Drda. Zkusím reagovat na 

některé teze, jež minule zazněly.

Především nesouhlasím s tím, že zdroje na kulturu nejsou 

dostatečné. Naopak. To té kultury, sportu a volnočasových aktivit 

je moc. Přinejmenším víc, než kolik jsou za ně lidé ochotni 

dobrovolně zaplatit. Podívejme se na to z jiné strany. 

V Roztokách vím asi o čtyřech autoservisech. Nejsem si jist, zda 

by tu mohl prosperovat ještě jeden, dva nové, ale zaručeně by se 

jich neuživilo dalších dvacet. Řekněme, že by tu dva tucty 

automechaniků tvrdošíjně nabízely své služby. Po brzkém 

nevyhnutelném setkání s realitou by obeslali Komisi pro 

autosprávkárny MÚ s žádostí o dotaci podepřenou 

neprůstřelnými argumenty: „Naši práci vnímáme jako službu 

veřejnosti, autoservisy mají v občanské společnosti 

nepostradatelné místo… naše služby mají preventivní 

charakter… Na financování se samozřejmě podílejí i zákazníci. 

Jejich možnosti jsou však omezené…“ Obludná představa, není-

liž pravda? Zásadní otázka zní: jak poznat, že nemáme dotovat 

autoopravny, ale vybrané (!) kulturní či sportovní podniky ano? 

Myslím to vážně. Před sto lety provozovali naši předkové 

bohatou spolkovou činnost a bez masivních dotací se obešli. Za 

sto let budeme možná v rámci pokroku dotovat i ty autoservisy 

a až se objeví nějaký rejpal tvrdící, že je to blbost, okřiknou ho: 

„Kušuj asociále, autoopravna se bez dotací, to dá rozum, 

Tak pravil Jandík

Po přečtení si článků autora pana Jandíka v minulém ODRAZU 

nelze než citovat zastupitele pana Štiftera, že jsou to jen 

předvolební řeči. Následně byl pan zastupitel Štifter dost 

brutálně slovně atakován panem zastupitelem Matasem a tak se 

pokusím být stručná, abych nedopadla stejně.

Pan Jandík, nová hvězda v týmu místní ODS ve svých článcích 

obratně míchá pojmy s dojmy v chutnou kaši rozšafných proroctví 

a vizí.

To, jak se bude vyvíjet rozpočet města v budoucnosti, lze 

předvídat v současné době opravdu obtížně, mnoho napoví vývoj 

příjmů rozpočtu letošního.

Představu, že lze zásadním způsobem omezit mandatorní (nutné) 

výdaje města, jsme měli jako sdružení DOST, když jsme převzali 

s naším tehdejším koaličním partnerem ODS vedení města na 

konci roku 2006, také. 

Zaměstnanci musí dostávat plat, a ač si spousta lidí může myslet, 

že je na MÚ zaměstnanců zbytečně mnoho, vězte, že tomu tak 

není. Legislativa našeho státu je velmi komplikovaná, parlament 

ČR chrlí jeden zákon za druhým a povinnosti z toho plynoucí musí 

zajistit obec, samozřejmě ze svého rozpočtu.  

Zajištění stále narůstající potřebné agendy státní správy, kterou 

vykonává MÚ, si žádá mimo jiné potřebné technické vybavení, 

aby ta správa byla přehledná, provázaná – tzn. s možností 

okamžité zpětné vazby a kontrolovatelná. Není to jednoduché 

a není to levné.

Nepovažuji také za nejrozumnější snížit na minimum položky 

v rozpočtu města na právní služby, projekty a zájmovou činnost 

v kultuře - tak se souhrnně nazývají tzv. granty a dotace města 

neziskovým organizacím. 

Je třeba si uvědomit, že neziskové organizace města konají 

spoustu prospěšných činností pro všechny obyvatele našeho 

města a svojí činností s finanční podporou města vytvářejí a tvoří 

onu „občanskou pospolitost“ občanů města Roztoky (namátkou 

jmenuji jen některé neziskovky, Rožálek, Roztoč, skauti, klub 

důchodců). 

DOST nikdy neakceptoval požadavek koaličního partnera ODS 

zásadně snížit právě tuto položku rozpočtu města, aby bylo 

o sebraných cca 500 tisíc víc třeba na komunikace. 

Souhlasím ovšem s panem Jandíkem v tom, že některé silnice ve 

městě jsou opravdu v otřesném stavu.

Při zvolání, že chceme nové silnice, si většina představí krásný 

rovný nový asfaltový povrch. Většině již nedojde, že pod silnicí 

jsou inženýrské sítě, které v mnoha případech je třeba vyměnit a že 

zároveň s novou silnicí je nezbytné vyřešit její odvodnění. Je tedy 

třeba zajistit projekt, případně abychom zbytečně nevyhazovali 

peníze z rozpočtu města na projekty, záměr rekonstrukce příslušné 

silnice se všemi uvedenými náležitostmi. Tím se nám ovšem ta 

nová komunikace značně prodraží.

Je opravdu velmi zjednodušující volat po nových silnicích, když 

dotyčnému unikají souvislosti. Existuje velmi výstižné přísloví

„navrch huj, vespod fuj“, bolševici to dotáhli k dokonalosti tzv. 

Potěmkinovými vesnicemi“.

To, zda bude přebytek rozpočtu letošního a případné přebytky 

KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE...
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neuživí!“ Možná (možná!), že nabídka nedotované kultury by 

byla omezenější, ale to lze říci i o čemkoliv jiném. Taková kultura 

by nicméně sotva byla celkově dražší. Chtělo by to tedy jasné 

kritérium, na co vynakládat veřejné prostředky. Jedno jsem 

navrhl: efektivitu. Zjednodušeně řečeno, silnice ani škola se bez 

městských peněz nepostaví, zatímco tenis či loutkové divadlo se 

bez nich může hrát vesele, bude-li o ně dostatečný zájem. 

Netvrdím, že je to jediné možné měřítko, pokud se ale oponentům 

nezdá, měli by místo dutých floskulí o občanské společnosti přijít 

s nějakým lepším. 

Argumentu, že milion na kulturu je jen 1,3% rozpočtu, 

nerozumím. Výdaj je buď dobrý, nebo špatný. O tom, jak to 

rozpoznat, je tahle diskuse. Pokud je špatný, špatným zůstane bez 

ohledu na částku a kolik stupňů schvalování ho odmává. Bylo by 

OK pořídit za milion jako insignii starostenské moci na městský 

úřad zlaté záchodové prkénko? Přece jde jen o 1,3% z rozpočtu 

a jistě by to požehnala kulturní komise a městská rada. Pro 

srovnání: na údržbu silnic bylo v rozpočtu na rok 2010 původně 

schváleno 250 tis. Kč.

Soukromé financování (přímé ze vstupného, i nepřímé z darů 

a sponzoringu, atd.) je přirozeným testem toho, co si lidé skutečně 

přejí. Jako příklad si vezměme třeba takový Roztocký masopust. 

Jak poznat, že jej lidé chtějí? Fajn, přišlo jich na dva tisíce. Hezká 

cifra, ale nelze ji přeceňovat. Kdyby na zámeček spadlo letadlo, 

přijde se jich podívat nejspíš ještě víc a sotva z toho dovodíme, že 

by si takové neštěstí přáli. Pokud by byl pořadatel nucen sehnat na 

akci soukromé peníze, hodnocení by bylo snadné. Možná lidi 

masopust baví anebo v něm firmy vidí příležitost pro svou 

prezentaci a poskytnou třeba i víc peněz, než by bylo od města. 

Nebo taky nedají ani „ň“, jistě. To by neznamenalo tragédii, 

jenom nezpochybnitelný vzkaz o svobodném rozhodnutí občanů, 

že se bez té akce obejdou. Je správné – a omlouvám se, že to 

napíšu trochu příkře – jít pak vydyndat prachy z eráru, když víme, 

že po dobrém bychom je z lidí nedostali? Nebo ji radši udělat 

menší, méně okázalou, ovšem za své?

Abych se vrátil k poznámkám pana Drdy, co se týče nefinanční 

podpory, město – troufám si tvrdit – prostory má (a už je 

dotčeným organizacím pronajímá, což je v pořádku), ale hlavně je 

tu jistě řada dalších možností. Např. lze poskytnout prostor 

v Odrazu, aby v něm neziskovky mohly inzerovat svoje 

fundraisingové aktivity, kde mají podle mého skromného názoru 

velké rezervy. Jistěže Roztoky nejsou Chicago, taky jsem jej 

srovnával s Prahou, ale obecně platí: velké město – velcí sponzoři 

– velké projekty, malé město – malí sponzoři – malé projekty. Na 

podstatě, že kulturu lze dělat dobře i bez dotací, to podle mě 

nemění zhola nic. Panem Drdou citovaný § 35 Zákona o obcích 

je spíš deklaratorní a rozhodně z něj nevyplývá jakýkoliv 

kategorický příkaz dávat z veřejného rozpočtu do kultury (apod.) 

byť jen jednu jedinou korunu. Debatu o tom, co všechno má 

město financovat a další vznesené připomínky, bych si nechal na 

někdy příště.

Nechci, aby to vypadalo, že své oponenty podezírám z něčeho 

nekalého. Jsem si jist, že svou činnost provádějí poctivě, 

s nejlepšími úmysly a vírou, že pracují nezištně pro blaho 

komunity. To by přesto nemělo zastřít racionální hlediska. 

Dobrými úmysly bývá, jak známo, dlážděna cesta do pekel. 

Tomáš Šalamon

Roztocká nemocnice? Prodáno!

Na květnovém jednání městského zastupitelstva se 

rozhodovalo mimo jiné o poměrně důležitém bodě a sice 

prodeji budovy, ve které sídlí roztocká nemocnice. Jak to 

dopadlo?

Co město prodalo?

Na úvod jen krátké zopakování faktů. V majetku města je pouze 

budova nemocnice s okolními pozemky – cca 2 tis. m2 zastavěné 

plochy a 1 650 m2 okolních pozemků. Samotné zařízení 

provozuje již 14 let soukromě pan doktor Matoušek, se kterým má 

město poměrně dobré zkušenosti. V budově je kromě polikliniky 

ještě tzv. LDNka s cca 70 lůžky.

Provozovatel má s městem smlouvu o pronájmu budovy až do 

roku 2018 a jak jsem psal již v minulém Odrazu, smlouva není pro 

město nikterak výhodná. Budovu město pronajímá za 

symbolickou cenu, ale všechny opravy nebo rekonstrukce nad 

5 tis. Kč se hradí z městského rozpočtu, takže zařízení stojí 

městskou kasu průměrně 1 mil. Kč ročně. Jenom bych chtěl 

upozornit, že podobné opravářské klausule se používají 

u pronájmu bytů, nikoliv komerčních prostor.

Jak probíhal prodej? 

Provozovatel projevil zájem nemocnici koupit již několikrát 

a konkrétních obrysů začala věc nabývat asi před půl rokem. 

Znalec odhadl cenu nemovitosti na 21,5 mil. Kč, což mi přišlo 

v první fázi jako opravdu velmi málo. Budova sice není v dobrém 

stavu a vyžaduje si značných investic, ale i tak. Do výběrového 

řízení se „překvapivě“ přihlásil jen jeden zájemce a sice současný 

provozovatel, což se dalo očekávat, protože záměr prodeje byl 

vyvěšen pouze na úřední desce města s mnoha nesmyslnými 

podmínkami a nebyl nikterak inzerován. Tady bych se pozastavil 

nad jednou zajímavostí. Jestli si někdo nechává posílat informace 

z města na email, je dobře informován zvláště o počtu 

zaběhnutých psů, což je informace, kterou jsem zatím dostával 

nečastěji. O prodeji roztocké nemocnice nebylo slyšet vůbec nic. 

Možná, až se bude prodávat nějaká psí bouda, tak se to všichni 

dozvíme včas. Tím nechci degradovat psí zprávy, ale narážím na 

naprosté informační embargo města na vše důležité, co je nad 

rámec ze zákona veřejných informací.

Budova nemocnice prodána za 23 mil. Kč

Konečná nabídka pana Matouška činí 23 mil. Kč a za tuto cenu 

byla budova nemocnice rovněž prodána. Kupec se navíc zavázal 

investovat do renovace budovy dalších 13 mil. Kč. Kdyby město 

budovu prodávalo jako třeba bytový dům, tak by cena byla možná 

o cca 10 mil. Kč vyšší. Tato částka je tedy cenou, kterou Roztoky 

zaplatily za to, že aspoň dalších 15 let nemocnici budeme mít. 

Otázka je, co bude dál.

Roztocká ODS prosadila do závěrečného usnesení podmínku, 

která zastupitele zavazuje použít výnos z prodeje výhradně na 

přestavbu roztocké školy. Bez tohoto příslibu by zastupitelé ODS 

pro prodej ruku nezvedli.  Snahou je zabránit klasickému 

rozházení peněz na nedůležité věci. Jen upozorním, že rezervu, 

kterou město mělo na rok letošní, se podařilo utratit již za pět 

měsíců.

Ing. Roman Jandík, člen ODS Roztoky
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krok v přechodu Sakury, bývalého interhotelu – možná prvního 

v ČR, pak sídla Hitlerjugend, ČSM, a posléze nemocnice. 

14 let fungovala nemocnice Roztoky na základě nájemní smlouvy.  

Tisíckrát jsem slyšel, že tato smlouva není pro město výhodná, 

stokrát jsem slyšel poděkování za to, že naši starší občané mohli žít 

v blízkosti svých příbuzných a také se vrátit do života, např. v DPS 

(další ze zlotřilých projektů bývalého starosty Štiftera.)

Dnes je zajištěna nejen lůžková část v rozsahu 77 lůžek 

a ambulantní služby v oblasti: orthopedie, neurologie, poradenství 

a léčby v oblasti diabetes, oční, rehabilitací a vyšetření 

rentgenologických a sono.  

Město za celou dobu provozu nemocnice neinvestovalo žádné 

prostředky do provozu nemocnice. Investice byly pouze do 

nutného udržení objektu ve schváleném režimu provozu – t. j. 

nemocnice. Nyní ovšem předpisy přitvrzují a například havarijní 

výtah se jevil jako pro město velká investice – je nutné si uvědomit, 

že tento výtah je koncipován nikoliv jako únik osob z hospody, 

nebo nevěstince (tržní cena 8 500,-kč/m2), ale jako ze 

zdravotnického zařízení pro ležící pacienty včetně únikových cest. 

Investice výrazně převyšovaly současné možnosti města. Proto 

město přistoupilo k návrhu odprodat objekt současné nemocnice 

města Roztoky provozovateli, se kterým jsou dobré zkušenosti. 

Úroveň záruk je nejvyšší jaké bylo možné dosáhnout. Možná, že 

jsme mohli vydělat víc – ale ne za zdravotnické zařízení a když jdu 

každý den do práce a potkávám spoluobčany, kteří pochodují do 

ambulancí nemocnice, mám dobrý pocit – je to přeci jen kratší čas 

a v nám bližším prostředí, než jezdit na Karlák, nebo do Motola 

a jinam. Snad to vydrží – přeji společnosti RHG hodně úspěchů při 

pomoci nemocným lidem a městu Roztoky, aby mělo smluvně 

spolehlivého partnera. Myslím si, že tento partner spolehlivý je.

 A lepší nabídku jsme nedostali - tak je to asi v pořádku.

Muž, který měl předsevzetí neprovokovat a jenom konstatuje 

fakta.

Praktický výsledek: budete mít nemohoucí babičku, nebo dědečka 

– obraťte se na svoji politickou stranu – obdržíte – asi odpověď, 

obraťte se na město – dostanete reálný návrh řešení. Dosavadní 

zastupitelstvo města sociální požadavky města řešilo – možná ne 

optimálně, ale podle svých sil.

Martin Štifter

Roztocká TOP 09 je proti 

„žabomyším“ válkám

Vznik Místní organizace TOP 09 Roztoky a především její 

usnesení, že TOP 09 Roztoky „dá na kandidátní listině pro 

podzimní volby do místního zastupitelstva prostor výhradně 

novým tvářím, které nejsou propojeny s dosavadní roztockou 

komunální politikou,“ vyvolalo v minulém vydání Odrazu vlnu 

reakcí. Na mnohé z nich chci odpovědět.

Předně musím konstatovat, že pro toto usnesení byla drtivá většina 

členů naší organizace. Jedná se tedy o rozhodnutí roztockých 

členů, nikoliv někoho jiného, jak ve svých článcích spekulují 

Ladislav Kantor a Stanislav Marušák. Oba pány chci ujistit, že 

v TOP 09 panuje demokracie a že usnesení naší místní organizace 

rozhodně není v rozporu s obecnou politikou TOP 09. V celé TOP 

09 je více než 90 % členů, kteří dříve nebyli v žádné jiné straně. 

Sofiina volba

Je zajímavé sledovat, kam až jsou naši milí zastupitelé ochotni 

zajít ve své „bohulibé“ snaze vyjít všem vstříc, a se všemi být 

zadobře. Podobného představení jsem byl svědkem na jednom 

z posledních zastupitelstev, kdy byl prezentován projekt Sdružení 

Roztoč na Dům volnočasových aktivit.

Ondřej Marek odvedl, všechna čest, solidní výkon při prezentaci 

záměru a při přesvědčování ZM, aby sdružení byla poskytnuta 

podpora a součinnost při přípravě a podání žádosti o dotaci. 

Osobně si myslím, že se jedná o zajímavý projekt a určitě by byl 

ozdobou našeho města, kdyby…kdyby byl výhledově jedinou 

plánovanou investicí!

A v tom je ten háček a zároveň pointa mé úvodní poznámky. 

Kdyby si naší milí zastupitelé nosili s sebou kalkulačku (když už 

jim dělají problémy počty z hlavy – hrůza a děs mě jímá, když si 

uvědomím, že naše milé zastupitelstvo zdobí přítomnost několika 

pedagogů vzdělaných v přírodních a matematických vědách), 

záhy by zjistili, že nelze jet na dvou hřebcích současně. Jinými 

slovy - je obtížné si představit, že město bude schopno zároveň 

rozšiřovat školu, školky, opravovat silnice a ještě k tomu 

spolufinancovat Dům volnočasových aktivit.

To prostě nelze, a bylo by fér zástupcům Sdružení nalít čistého 

vína a sdělit jim, jak se věci ohledně možných záruk a příslibů 

mají. K tomu se však většina ZM nemá, protože již v minulosti 

byly vůči Sdružení učiněny určité přísliby, které je teď obtížné vzít 

zpět. Nicméně bylo by trapné, kdyby Ondřej a jeho družiníci 

odvedli spoustu náročných přípravných prací a z projektu posléze 

sešlo, protože na něj v rozpočtu prostě nebudou peníze.

Jenomže v našem městě se o těchto věcech nevede konstruktivní 

diskuze. Ten kdo se náhodou otře o neziskové aktivity a jejich 

financování, viz poslední ukřižovávání Tomáše Šalamona, je 

ihned vystaven hysterické a demagogické palbě hodné rudých 

komisařů v dobách největší slávy. Ještě kulku do týla a jsme si 

kvit…

Chápu, že je obtížné učinit bolestivé rozhodnutí a některé plány 

prostě obětovat. Podstoupit onu pověstnou Sofiinu volbu - zahubit 

něco, aby jiné mohlo žít. V manažerském slovníku se to schovává 

pod heslem „Stanovení priorit“.

Ale na to je potřeba mít něco víc, než jen vysezenou židli 

v zastupitelstvu města. 

Tomáš Pařízek

člen MS ODS Roztoky

Ohlédnutí starého chalupníka

Nemohu si pomoci, ale stávám se starým a asi odpovídá označení 

chalupníkem. Nemám zajištěnu rentu, nemám pozemky, které by 

mě uživily a zatím se živím jinou činností. Asi jsem tedy 

chalupníkem, roztockým chalupníkem a jsem na to hrdý – tedy na 

to, že jsem občanem Roztok. Obec měla vždy nějaká pravidla 

a povinnosti, které spočívaly hlavně v oblasti sociální například 

v péči o starší lidi, nebo děti, nebo nemocné. Dne 26.května se 

naplnila jedna z kapitol programu jak udržet zdravotnickou péči 

s prázdnou kapsou. Zastupitelstvo města schválilo prodej 

nemovitosti společnosti RHG spol.s.r.o. Je to možná poslední 
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Podobně je na tom i roztocká organizace. Paralely o Leninovi pana 

Marušáka a osobní výpady pana Kantora nebudu komentovat. 

Chápu, že některé současné zastupitele, kteří se do TOP 09 hlásili, 

naše stanovisko odradilo a že následně své přihlášky stahovali. 

Zda se k nám hlásili z přesvědčení či kvůli vidině jednoduchého 

znovuzvolení, nechť posoudí každý čtenář sám.

Panu Stanislavu Boloňskému za jeho článek děkuji. Nyní se k jeho 

jednotlivým konkrétním připomínkám vyjadřovat nebudu. 

Intenzivně pracujeme na našem volebním programu, s kterým 

roztockou veřejnost v pravý čas seznámíme. Ve vysvětlujícím 

výčtu mnoha okolností nedávné roztocké historie ovšem nemohu 

s panem bývalým starostou souhlasit v tom, že nešlo udělat více. 

Jsem přesvědčen, že se chyby na roztocké radnici dělaly, že se 

z nich samozřejmě máme poučit a že se máme více než doposud 

snažit o to, aby se v Roztokách žilo lépe. Nikdy jsme neřekli, že by 

se mělo vyměnit celé zastupitelstvo. V rámci TOP 09 jsme se 

rozhodli pro strategické rozhodnutí, které znamená to, že právě 

TOP 09 by měla do roztockého zastupitelstva, pokud dostaneme 

důvěru našich spoluobčanů, vnést onen „svěží vítr“, který může 

oživit místní politiku.

Mám čím dál více pocit, že mnozí zastupitelé z nejrůznějších stran 

a uskupení vedou neustálé „žabomyší“ války, které mají mnohdy 

ryze osobní charakter. Tento, řekl bych, přímo charakterový rys 

roztocké politiky je nutné změnit. Věřím, že po podzimních 

volbách se to změní. V Roztokách se musí najít taková většinová 

radniční koalice, které bude v první řadě záležet na budoucnosti 

a prosperitě našeho města. Garantuji, že roztocká TOP 09 bude 

otevřená věcné diskusi a hledání konstruktivních řešení. Zatímco 

se mnozí hádají o „nesmrtelnosti roztockého brouka“, TOP 09 

Roztoky uspořádala mezi svými členy malou sbírku na pomoc 

zaplavené Moravě. Sice skromnou, ale určitě potřebnou částku 

jsme zaslali na účet zřízený přímo postiženou obcí Troubky.

Ač tento článek píši den před volbami do poslanecké sněmovny, 

v Odraze vyjde až po nich. Dovolte mi tedy, abych i přes to 

poděkoval všem, kteří se rozhodli dát TOP 09 svůj hlas. Jsem 

přesvědčený, že každý hlas může změnit víc, než si myslíme. 

A věřím, že se nám to společně povede i na podzim u nás 

v Roztokách.

Jan Jakob

předseda Místní organizace TOP 09 Roztoky

Proč nemám rád referenda

Před časem jsem v Odrazu označil loňské roztocké referendum za 

šaškárnu a setkal se kvůli tomu s jistým nepochopením. Možná, že 

je dobré se u příležitosti „půlročního jubilea“ ještě k věci vrátit. 

Nechám poněkud stranou svéráz konkrétního proběhnuvšího 

plebiscitu, i když některé momenty byly vskutku pozoruhodné. Za 

všechny např. ten leták distribuovaný do schránek, zvoucí 

k referendu a placený evidentně z prostředků daňových 

poplatníků, který zároveň v podstatě otevřeně radil, pro co 

hlasovat. Skvělá inovace! Doufám, že na podzim rovnou 

dostaneme předvyplněné volební lístky.

K přímé formě demokracie mám, přiznávám, vztah rezervovaný. 

Ne že by ta nepřímá byla dokonalá, k tomu má daleko. S referendy 

se ale přece jen pojí nejméně tři dosti zásadní problémy a v tom 

roztockém byly, obávám se, tak či onak přítomny všechny.

Prvním je iluze, že při lidovém hlasování je moc ve voličových 

rukou. Ten má zpravidla možnost vybrat jen mezi dvěma 

jednoduchými odpověďmi, zatímco všechno ostatní určuje ten, 

kdo referendum vypisuje (přesnou formulaci otázky, čas 

hlasování, atd. a hlavně rozhodnutí, k čemu bude referendum 

vůbec vypsáno a k čemu nikoliv). Výsledky hlasování jsou dnes 

většinou předem slušně odhadnutelné, takže nezřídka lze jít na 

jistotu a nechat si odmávat přesně to, co chci protlačit. A pokud se 

to náhodou přece jen zbabrá, je možné plebiscit opakovat podruhé, 

potřetí… (Irové s tím mají bohaté zkušenosti). Než svátkem 

demokracie, může se stát mazaně provedené referendum solidním 

nástrojem manipulace.

Vychytralá formulace dotazu může podstatně ovlivnit výsledek 

hlasování. Řekněme, že by někoho napadlo pořádat v Roztokách 

referendum s prostou otázkou: „Má město vybudovat veřejné 

koupaliště?“ Nepochybuji, že zde žije dost lidí, kteří si jsou 

vědomi, že stavět koupaliště v sedmitisícovém městě, které je 

v dojezdové vzdálenosti desítek bazénů a dvou akvaparků, by 

představovalo ekonomickou absurditu, která by městskou kasu 

ruinovala dlouhá léta, než by byl areál konečně slavnostně uzavřen 

a přeměněn na asijskou tržnici. Přesto je se bát, že by takový 

plebiscit dost pravděpodobně dopadl kladně. Což neznamená, že 

většina lidí jsou takříkajíc blbci. Někteří prostě jenom upřímně 

odpovědí, na co byli tázáni. Konec konců, na náklady se jich nikdo 

neptal. Stejně tak asi málokdo reaguje negativně na otázky jako: 

chtěli byste Rolls-Royce? Být stále mladí? Mluvit plynně 

mongolsky? …kdo by nechtěl, že?

Další čertík je schován v tom, že některé věci předmětem veřejné 

volby prostě být nemají a nesmí, protože – byť by si je většina 

možná tisíckrát přála – odporují nějakým vyšším principům, ať 

psaným či přirozeným. Nemusí být člověk zrovna stoupencem 

dnes tolik populárního „multi-kulti“, aby uznával, že např. 

jakékoliv hlasování cílené selektivně na lidi se zelenou barvou 

pleti, je nepřijatelné, i kdyby bylo nakrásně legální. Stejně tak 

plebiscit o tom, co si kdo smí či nesmí postavit na svém pozemku, 

rovná se hlasování o hodnotě jeho majetku (hodnota nemovitosti 

zpravidla za jinak stejných podmínek klesá přímo úměrně se 

zužováním škály možností jeho využití). Což považuji za morálně 

naprosto zavrženíhodné.

Jsou samozřejmě situace, kdy je referendum namístě. Jde 

o principiální a hodnotově neutrální otázky, kterými se mění 

samotné noty, podle kterých se hraje, jako byla např. Lisabonská 

smlouva (byť by to nakonec bohužel sotva dopadlo jinak) nebo 

v municipálních měřítcích např. při slučování měst (a tedy i jejich 

samosprávy). Rozdíl mezi „souhlasíte se smlouvou…“ a „chcete 

ve městě…“ je ovšem asi zřejmý. 

Šťoural by se zeptal, proč to v takovém Švýcarsku jde a u nás ne? 

Řekl bych, že referendum může být skvělým nástrojem ve vyspělé 

demokracii, kde politici berou voliče vážně a upřímně do jejich 

rukou vracejí moc k rozhodnutí. Voliči na druhou stranu, u vědomí 

si své odpovědnosti, přistupují k hlasování uvážlivě a při 

zohlednění všech okolností a důsledků. Nejsem si jist, nakolik to 

funguje ve Švýcarsku, asi slušně. Jenže my nejsme Švýcarsko 

s dlouhou demokratickou tradicí. Jsme ve Východní Evropě 

a k vyspělé demokracii a vysoké politické kultuře máme zatraceně 

daleko. Dopracujeme se k ní někdy? 

Tomáš Šalamon
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Postesk povolební – naděje předvolební

Tyto řádky píši den před zahájením parlamentních voleb, ze 

kterých jsem díky dlouhotrvající nechutné kampani pořádně 

zhnusen. Tolik sprostoty, tolik osočování, arogance, neúcty 

a bezostyšného lhaní ze všech stran, to je opravdu jen pro silné 

žaludky. A lidé, kteří tuhle hrůzu řídí, nám chtějí vládnout, chtějí 

tvořit zákony, chtějí nás reprezentovat! Strašlivá představa.

Na podzim nás čekají místní volby. Chtěl bych věřit, že strany, 

které budou chtít určovat dění v Roztokách v příštím volebním 

období, se nebudou snažit napodobit styl kampaní pro parlamentní 

volby. Naivně doufám, že se obejdeme bez vzájemných 

obviňování, skandalizování, pomlouvání, že političtí soupeři se 

budou respektovat, budou vystupovat korektně a s vlastním 

pozitivním programem, nikoli jen s poukazováním na domnělé či 

skutečné hříchy protivníků.

Přál bych si, abychom vycházeli z toho, co nás spojuje, ne z toho, 

co nás odlišuje. Vždyť jsme vlastně všichni sousedi. Hledejme 

maximální shodu svých zájmů, trpělivě komunikujme a tvořme 

řešení přijatelná pro všechny strany. 

Na základních potřebách Roztok se určitě shodneme. Vše ostatní 

je jen otázka dobré vůle.

Jaroslav Drda

Finance města spadly do popelnice

Na posledním zastupitelstvu byla prezentována rozsáhlá zpráva 

kontrolního a finančního výboru města, která šetřila nedostatky 

výběru místních poplatků a obecně stav účetnictví. Proč jsou 

městské finance stále tak velkým problémem?

Nepořádek při výběru poplatků

Jestli někteří z Vás ještě nezaplatili složenku za svoz odpadu a bojí 

se možného postihu, bohužel mohou být prozatím úplně v klidu. Ti, 

kteří naopak poctivě platí, mohou být naštvaní, protože ze svých 

daní dotují i neplatiče. Co se děje? Město aktuálně nemá absolutně 

přehled o tom, kdo už zaplatil a kdo ještě ne, takže třeba popelnice 

vyváží každému – i neplatičům a dlužníkům.

Tento stav je dán dle zprávy neschopností nebo možná nemožností 

roztřídit příjmy od 8 tisíc plátců. Nejde tu o malé peníze, protože na 

poplatcích město inkasuje cca 3,5 mil. Kč ročně.

Kde je zakopaný pes?

Problém je bohužel daleko hlubší než popelnice. O městské finance 

se od roku 2008 stará firma Aldera NET s.r.o. Firmu vybrala 

a prosadila paní starostka Vavřínová (TOP 09, dříve DOST). 

Společnost tak nahradila tři zaměstnance finančního odboru města 

a kromě toho se ještě stará o správu městského IT vybavení. Dle 

zprávy (není to můj výmysl) je za chybné účtování odpovědná právě 

firma Aldera.

Dle zprávy se o roztocké finance starala firma bez živnosten-

ského oprávnění.

Než samotný fakt, že účetnictví města nefunguje, je daleko 

zajímavější zjištění, že firma Aldera, se kterou byla smlouva 

podepsána již v roce 2008, má jako předmět podnikání „Činnosti 

účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ 

zapsáno jako předmět podnikání až od 23. dubna 2009. To je dle 

mého naprosto neuvěřitelné a jestli se obvinění nevysvětlí, tak se 

o městské finance starala firma bez živnostenského oprávnění. Když 

na zastupitelstvu obvinění padlo, starostka řekla, cituji: „To si vážně 

myslíte, že je možné, abychom vybrali firmu bez živnostenského 

oprávnění? To si myslíte, že jsme tady vážně úplní blbečci??“ 

Jenomže úplný výpis z obchodního rejstříku byl náhodou 

k dispozici a obvinění se potvrdilo. Na otázku paní starostky si tak 

asi každý odpověděl sám. To nemluvím o sprostém osočování 

autorů zprávy, které šly rozhodně daleko za mez slušného chování. 

Pro dokreslení situace je dobré ještě zmínit, že za rok 2009 se na 

městském úřadě vystřídalo osm pracovnic firmy Aldera a  každá 

musela být zaškolena. Roztoky jsou jakýmsi pokusným králíkem, 

ale podle toho to pak vypadá. Na obranu paní starostky je potřeba 

dodat, že ve zprávě není vyjádření samotné Aldery, kterou si 

zastupitelstvo vyžádalo na příští zasedání. Než budeme tedy 

definitivně soudit, vyčkejme vyjádření obviněného.

Jak problém vyřešit?

Z pohledu potřeby zajištění správného a včasného účtování, je 

nutné kalkulovat, kolik město externí dodavatel finančního 

poradenství stojí a jestli je jeho práce kvalitní. Náklady by měly být 

na úrovní nákladů na tři pracovnice, které dříve zastávaly práci 

finančního odboru města. Bohužel ani tento příslib se nepotvrdil, 

protože ke smluvním paušálům je nutné přičíst hodinově účtované 

vícepráce, které město hojně využívá, a které dříve byly v rámci 

platů zaměstnanců úřadu. Z tohoto pohledu je pravděpodobně 

nejlepším řešením od roku 2011 obnovit finanční odbor města, 

zajistit odpovídající software a pokusit se dát věci do pořádku. Na 

tom je však potřeba začít již v průběhu roku a v případě potvrzení 

hrubé chyby při výběru externího dodavatele, bude nutné 

vyvodit náležitou odpovědnost.

Ing. Roman Jandík, člen ODS Roztoky
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Antonín Wödlich 

– život obyčejného hrdiny

V několika svých dřívějších článcích zveřejněných v Odraze jsem 

se snažil připomenout životní osudy roztockých občanů, které 

změnila nebo poznamenala 2. světová válka, resp. doba 

poválečná. I dnešní text je věnován jednomu z těch, pro něž 15. 

březen 1939 a okupace znamenaly zásadní zásah do jejich života.

Antonín Wödlich se narodil 25. října 1926 v Praze. Pocházel ze 

smíšeného manželství. Matka Marie Gruntorádová (nar. 18. 8. 

1899) byla Češka z Koutů nad Sázavou. Otec Anton Wödlich (nar. 

25. března 1900) byl sudetským Němcem a pocházel z Horní 

Poustevny na Šluknovsku. Sňatek uzavřeli v roce 1925. Po svatbě 

byli domovsky byl příslušní do Hilgersdorfu (dnes Severní, okr. 

Děčín). Pracoval jako stavební dělník a politicky byl příznivcem 

krajní levice. Do Roztok se přistěhoval v roce 1922. Od roku 1924 

byl aktivním členem místní organizace KSČ, za níž dokonce 

v pozdějších letech zasedal v roztockém obecním zastupitelstvu. 

Nebyl však, jak by se dalo předpokládat, ateista, ale (alespoň 

formálně) se poněkud překvapivě hlásil k československému 

vyznání. Rodina bydlela v nájemním bytě v Tichém údolí č. p. 19 

(jehož majitelem byl Paul Sonnenschein). Ve třicátých letech zde 

také všichni získali i domovské právo. Při sčítání obyvatelstva 

v roce 1930 však Anton Wödlich uvedl, že on i jeho syn jsou 

německé národnosti, což pro ně mělo po okupaci fatální důsledek.

V roce 1940 oba obdrželi říšskoněmecké státní občanství. O dva 

roky později byl Antonín Wödlich starší povolán ke službě ve 

Wehrmachtu. Byl na východní frontě a v roce 1944 se na 

Slovensku dostal do sovětského zajetí. Zde po něm končí roku 

1946 veškeré stopy. (V této souvislosti bychom si mohli položit 

otázku, zda i jeho lze počítat mezi roztocké oběti 2. světové války? 

Osobně se domnívám, že bezpochyby ano. Kdyby nešlo o věc 

natolik vážnou, mohli bychom konec životní pouti přesvědčeného 

antifašisty, přinuceného nosit uniformu nacistické armády, 

v některém ze zajateckých lágrů země, jejíž politické zřízení 

vyznával, označit za naprosto paradoxní. Jeho osud, stejně jako 

osud jeho syna, pak dokazuje, že mezi roztockými Němci nebyli 

jen samí stoupenci Hitlerovského režimu.)

Antonín Wödlich mladší vychodil roztockou obecnou školu 

a v roce 1940 ukončil třetí třídu  měšťanské školy tamtéž. Po 

ukončení školní docházky se začal učit strojním zámečníkem ve 

Škodových závodech v Praze na Smíchově. V učení setrval až do 

posledního březnového dne roku 1944. Již 4. dubna byl povolán 

ke službě ve Wehrmachtu. Po ukončení základního výcviku jej 

čekala služba v německých okupačních jednotkách ve Francii. 

Dne 11. září 1944 zběhl od svého útvaru a nechal se zajmout 

Američany. Hned u prvních výslechů se přihlásil jako Čech 

a projevil přání být zařazen do československé zahraniční armády 

ve Velké Británii. Jednotky čs. pozemní armády, tvořené 

především Československou samostatnou obrněnou brigádou, 

která v té době právě v severní Francii čekala na svoje bojové 

zasazení, trpěly permanentně nízkými stavy mužstva. Po Invazi 

do Normandie začaly být poměrně úspěšně doplňovány z řad čs. 
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občanů zavlečených nacisty do obsazené západní Evropy, 

krajanů, přeběhlíků z Vládního vojska, slovenské armády (jejichž 

jednotky byly v té době dislokovány v Itálii) a především 

z bývalých vojáků Wehrmachtu pocházejících z národnostně 

nevyhraněných oblastí republiky nebo ze smíšených manželství. 

Jen díky těmto přírůstkům dosáhla krátce před koncem války 

obrněná brigáda plných válečných stavů, což zvyšovalo její 

(bohužel nakonec nenaplněnou) naději na možném osvobozování 

západních Čech.

Po kratší době strávené v zajateckém táboře odjel Antonín 

Wödlich spolu s dalšími dobrovolníky z Francie do Itálie 

a z Neapole odplul lodí přes Alžír a Gibraltar do Velké Británie. 

Na půdu „hrdého Albionu“ vystoupil 7. ledna 1945. Krátce ještě 

pobyl v průchozím zajateckém táboře (Prisoners of War Camp) 

Toft Hall nedaleko Knutsfordu. Dne 22. ledna prezentován u Pěší 

výcvikové roty Náhradního tělesa čs. armády v Southend-on-Sea 

v Essexu. 

Jako v podstatě zkušený voják prošel jen tím nejnezbytnějším 

výcvikem a již 23. února 1945 odjel za Čs. samostatnou obrněnou 

brigádou na frontu k severofrancouzskému přístavu Dunkerque. 

Zařazen byl k Brigádní štábní rotě jako řidič. V Dunkerque se 

koncem září 1944 opevnila silná německá posádka pod velením 

fanatického nacisty viceadmirála Friedricha Fríska. Ten proslul 

například výroky, že bude pokračovat v boji proti Spojencům, i 

když bude celé Německo poraženo. U jemu podřízených vojáků 

pak trestal smrtí jakýkoliv projev klesající disciplíny nebo 

defétismu. Své výhružky myslel zcela vážně a jen sdělení, že 

v případě nerespektování kapitulace nacistické říše s ním bude 

nakládáno jako s válečným zločincem jej přiměly, že 9. května 

1945 ráno podepsal v sídle velitele čs. expedičních jednotek 

brigádního generála Aloise Lišky bezpodmínečné složení zbraní.

Díky obecně známému vývoji událostí, jak vojenských, tak 

především politických, zastihl konec války československé 

západní vojáky stovky kilometrů od domova. Hned po kapitulaci 

pevnosti však byla čs. obrněná brigáda přeložena do svazku 

3. americké armády a až do konce srpna 1945 jí byl svěřen úkol 

hlídat v západních Čechách (přibližně mezi Lnářemi, 

Nepomukem a Blatnou) „americkou“ stranu demarkační čáry. 

(Wödlichova jednotka byla dislokována v Hradečácích.) 

K 1. červnu 1945 byla také reorganizována na I. čs. tankový sbor. 

Na přelomu září a října 1945 proběhla další reorganizace. 

Jednotky ze západní fronty byly sloučeny s východními a nově 

organizovanými „domácími“ útvary. Do civilu odcházeli 

zahraniční vojáci sloužící již od počátku války a jejich místa 

zaujímali od léta 1945 záložníci a branci nastupující k výkonu 

základní vojenské služby. Novým sídlem tankového sboru se stala 

Moravská Třebová a její okolí.      

Antonín Wödlich zůstal prozatím v uniformě, vzhledem k tomu, 

že si musel odsloužit nejméně dva roky. V polovině ledna 1946 

byl povýšen na svobodníka a blůzu jeho battledressu také zdobila 

stužka Čs. vojenské pamětní medaile se štítkem Velká Británie, 

která mu byla udělena v září 1945. Sloužil u velitelské roty 

tankového sboru ve Vysokém Mýtě (od konce listopadu 1946 

přímo v Moravské Třebové). 

Domů, do Roztok, se vrátil až před Vánoci 1946. Začátky 

„mírového“ života pro něj byly přinejmenším složité. Přes jeho 

nesporné odbojové zásluhy se na něj vztahoval presidentský 

dekret o pozbytí čs. státního občanství osobami německé 

národnosti. Ve své zemi se tak stal na řadu let bezdomovcem nebo 

při nejmenším občanem druhé kategorie. Československým 

státním příslušníkem se opět stal teprve v roce 1950. 

Po demobilizaci začal znovu působit ve svém oboru. Dlouhá léta 

byl zaměstnancem Výzkumného ústavu antibiotik a biotrans-

formací. Oženil se a založil rodinu. V Roztokách strávil celý 

zbytek života. Zemřel ve věku dvaasedmdesáti let, dne 

27. listopadu 1998.

PhDr. Jiří Plachý

Vojenský historický ústav Praha

Prameny: Vojenský archiv Centrálná registratúra MO SR Trnava, 

Antonín Wödlich, nar. 1926, 580(60)/1945 DOV Velká Praha, 

11/1945 KVV Praha-kraj, KL zahraniční armády T-4059. VHA 

Praha, f.: Evidence čs. vojenských osob v zahraničí, sign. 

24-25/24, č. l. 155. Děkuji rodině Antonína Wödlicha za 

poskytnutí cenných informací a fotografií.  



ŠKOLNÍ OKÉNKO

MILÍ RODIČE, 

školní rok opět utekl jako voda a je tu poslední měsíc školy se 

svými posledními výlety, exkurzemi, sportovními soutěžemi, 

písemkami, testíky a celkově velkým snažením o co nejlepší 

známky. Poslední akcí, kterou pro Vás škola chystá, bude zahradní 

slavnost s projektovým dnem 25. června, kde jednotlivé třídy 

předvedou svůj projekt na téma „Kde domov můj“. Dětem tedy 

přejeme, aby to se známkami dotáhly až do té první „zlaté“ jako 

naši hokejisté, a Vám příjemné počtení.

Věra Zelenková

SLET V „ČAROŠKOLE“

Každoročně poslední den v dubnu mladé čarodějnice, 

černokněžníci a jiné pohádkové bytosti z Roztok a okolí oprášili 

svá létající košťata a slétli se do školy. Škola se rázem proměnila 

v "čaroškolu", kde se předváděly poslední výkřiky módy 

a nejmodernější modely košťat. V Žalově se dokonce všichni pod 

vedením těch nejzkušenějších čarodějnic vypravili na 

čarodějnický průvod. Ať v kostýmech nebo bez se všichni bavili při 

zábavných hrách a soutěžích o ceny. Na zahradě házeli míčky na 

cíl, skákali v pytlích, chytali čarovné rybičky a plnili další úkoly. 

Počasí nám přálo, takže jsme si to všichni pořádně užili.

O. Janoušková

VÝLETY ŠD ŽALOV 

Školní družina v Žalově pořádala v květnu dva odpolední výlety. 

Začátkem května jsme se vydali do středověké vesničky 

Botanicus. Děti zde viděly domy a dílny středověkých obchodníků. 

Svá řemesla jim předvedli provazník, dráteník, mydlářka, 

vyzkoušely si práci v dílně na výrobu svíček a papíru i rýžování 

zlata. Druhý výlet nás 20. 5. zavedl na hrad Český Šternberk. 

Prohlédli jsme si interiéry, sbírky dýmek a porcelánu i lovecké 

trofeje. Na nádvoří nám sokolník ze záchrané stanice předvedl 

několik dravců a pověděl mnoho zajímavostí z jejich života. Oba 

výlety se vydařily a děti se k rodičům vracely spokojené. 

D. Rajmonová

2. B ČARUJE 

Den 30. duben 2010 byl zakončením projektu s názvem 

Čarodějnice aneb Pojďme poznávat, tvořit, tančit a radovat se. 

Naše třída se spolu s ostatními žáky seznámila s lidovými 

tradicemi vázajícími se k tomuto datu. Malovali jsme obrázky, 

tvořili plakáty, některé třídy vyráběly malé čarodějnice.Vše bylo 

zakončeno slavnostním průvodem kolem žalovské školy 

v čarodějnických maskách a poutí, kde jsme plnili mnoho 

čarodějnických disciplín.Na obrázcích můžete vidět, jak nám to 

slušelo. 

Žáci 2. B

VÝTVARNÁ DÍLNA V NG 

Ve středu 28.4. se naše třída 3.B zúčastnila výtvarné dílny 

v Národní galerii, která se jmenovala "Barevné čarování". 

V galerii jsem prozkoumali obrazy, kde hrají vodní hladiny 

zvláštními barvami. V atelieru jsme si vyzkoušeli, co dokáže 

odraz a jakou čarovnou moc má světlo. Společně jsme odhalovali 

různé zákonitosti míchání barev. Nakonec jsme si pomocí 

barevných fólií a pigmentů vytvořili vlastní vzorky vodních 

hladin.

O. Janoušková

VÝLET 2. A a 3. B 

Ve středu 19. května jsme se třídou byli na výletě v Pěnčíně. 

Hodně pršelo, ale to nám ten den nepokazilo. Šli jsme do výrobny 

korálků. Byla tam moc milá paní, která nás provázela. Mohli jsme 

si vyrobit z korálků obrázek. Potom nám pustili krátký film o kozí 

farmě, kterou v Pěnčíně také mají. A nakonec jsme jeli vláčkem.

Za 2. A a 3. B Monika Seidlová

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH 

ŽÁKŮ 1. ROČNÍKŮ

Vedení Základní školy Roztoky zve rodiče budoucích žáků 

1. ročníků na informativní schůzku, která se bude konat v pondělí 

14. 6. v 18.00 ve školní jídelně v budově v Roztokách. Schůzka je 

pro rodiče prvňáčků, kteří nastoupí do budovy v Žalově i do 

budovy v Roztokách. 

PROJEKT „ KDE  DOMOV  MŮJ“ 

a ZAHRADNÍ  SLAVNOST 

Základní škola Roztoky zve všechny rodiče, prarodiče a přátele 

školy na prezentaci projektu KDE DOMOV MŮJ dne 25. 6. 2010 

v budově ZŠ na Školním náměstí.

Program:

14.00 Slavnostní program na školní zahradě

15.00 Prezentace projektů jednotlivých tříd školy v budově ZŠ

17.00 – 19.00 Občerstvení ve školní jídelně

17.00 – 22.00 Zahradní slavnost

Do tance bude hrát pan Immanuel Bárta. Občerstvení na zahradě 

bude nabízet cukrárna Růžový slon a Hospůdka Zvířátka. Těšíme 

se na setkání s Vámi. 

A. Gabaľová
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KERAMICKÁ DÍLNIČKA V ROŽÁLKU 

Hned dvě květnová pondělí jsme se sešli v herně mateřského centra 

k odpolednímu tvoření.

První den děti čekala keramická hlína, se kterou některé pracovaly 

poprvé, jiné se s ní setkaly již dříve. S pomocí maminek vznikla 

pod rukama šikovných dětí dílka na téma "Jarní motýlek", ale meze 

se nekladly ani vlastním nápadům.

Následující pondělí patřilo štětcům a glazurám. Motýlci a jiná 

havěť se rozehráli všemi barvami. Pak už výtvory čekala jen cesta 

do keramické pece a na děti překvapení jak jejich práce dopadne...

Doufáme, že si malí i velcí "výtvarníci" odpoledne hezky užili.

FOTOGRAFOVÁNÍ V ROŽÁLKU

Ani další pondělí hernička nezahálela, tentokrát však návštěvníci 

nic netvořili - přijela nás navštívit paní fotografka. Na přání fotila 

jednotlivě děti i celé rodiny. Ti kteří zrovna nestáli před objektivem 

mohli využít volnou hernu, maminky se občerstvit čajem či 

šťávou.

Skokem se nám přiblížily letní prázdniny a my se těšíme, že

 i během nich se s Vámi budeme setkávat jak v MC Rožálku na 

našich kroužcích, tak i na plánovaných akcích (Cesta za 

pokladem a výletech po okolí). Letní rozvrh bude vyvěšen 

během června na našich webových stránkách a na městských 

nástěnkách. V červnu se také změní naše telefonní číslo, 

sledujte tedy naše webové stránky www.rozalek.cz.

Krásné léto a co nejméně deštivých dní Vám přejí,za celý tým MC 

Rožálek 

Václava Bromovská a Viktorie Lašová

Mateřské centrum ROŽÁLEK, Roztoky u Prahy, www.rozalek.cz, 

Tel: 606842157, Email: centrumrozalek@seznam.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM 

    Roztoky u Prahy

Kolotoč umění života 

a tradic

Co bylo

Taneční kroužek Po špičkách opět 

nejen na celostátní přehlídce

O chladném a deštivém víkendu 14. - 16. května se I. skupina 

Tanečního kroužku Po špičkách zúčastnila  27. celostátní přehlídky 

dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2010. 

Již po čtvrté prezentovaly mladé roztocké tanečnice své umění na 

jevišti Městského Tylova divadla, tentokrát dokonce za přítomnosti 

ministra kultury Václava Riedlbaucha, který toto setkání nejlepších 

dětských tanečních souborů z celé České republiky navštívil. 

Ze tří stovek skupin, které prošly sítem krajských postupových 

přehlídek jich do Kutné Hory přijelo dvacet pět, aby vytvořily ve 

dvou večerech program plný poezie scénického tance a tvořivé 

taneční výchovy. 

Tanečnímu kroužku Po špičkách pod vedením Zuzany Smugalové 

se dostalo cenného uznání odborné poroty za kvalitní 

pedagogickou i uměleckou práci:"…. Ze zážitku dívčího snění se 

inspirovala skladba Snění jenom jako a s dívkami choulostivého 

věku vytvořila chvějivě něžnou, prostou ale citem naplněnou 

atmosféru…."(Bohumíra Cveklová - členka odborné poroty). 

Mladší děti z Tanečního kroužku Po špičkách byly zase o týden 

později pozvány k hostování na večeru  scénického tance TS 

Dobřichovice v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. II. a III. 

skupina zatančily tři choreografie (Hádanky, Balónkové třepotání, 

Proč padají hvězdy) a výborně tak doplnily program duncanovsky 

zaměřeného dobřichovského studia.

Všechny tři skupiny Tanečního kroužku společně vyrazily i na 

třídenní festival scénického tance Tanambourré 2010 do 

Varnsdorfu, který se konal 4. - 6. června. 

TK Po špičkách byl pořadateli jako stálý host vítán jako vždy 

s otevřenou náručí.

Vystoupení žonglérů MIXTRIX na Letišti Praha

Žonglérská umělecká skupina MIXTRIX působící při sdružení 
Roztoč vystupovala se svým pestrým programem 26. května na 
Letišti Praha  v rámci slavnostního vyhlášení soutěže Nejtišší 
dopravce Letiště Praha. Akce zúčastnil ředitel společnosti Letiště 
Praha a desítky dalších  zástupců okolních obcí a Městské části 
Prahy 6. Letiště Praha podpořilo sdružení Roztoč v grantovém 
programu Dobré sousedství a jsme rádi, že naše činnost  může 
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naopak naplnit  kulturní doprovodný program akcí pořádaných 
Letištěm. Žongléři měli velký úspěch, odměnou jim byla vedle 
pozvání na raut i prohlídka letiště s výkladem velitele ochranné 
služby.

Úspěch dětí z Ateliéru JoE

Pět čestných uznání za keramické plastiky i plošnou tvorbu 
obdržely děti z Ateliéru JoE pod vedením Lady Krupkové 
Křesadlové v 38. ročníku Mezinárodní dětské výstavy Lidice.

Srdečně gratulujeme k úspěchu Matějovi Čechovi, Tomášovi 
Drábkovi, Kristýně Pejřilové, Emě Smékalové a Vojtěchovi 
Smékalovi. Letos do soutěže došlo přes 26 000 prací ze 60 zemí 
světa. Vernisáž výstavy se konala 26. května 2010 v Lidické galerii 
v Lidicích. 

a bude ...
SVATOJÁNSKÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST
24. června 2010 od 16 hodin na louce vedle kostela sv. 
Klimenta na Levém Hradci

Srdečně vás zveme na tradiční setkání dětí, rodičů, sousedů, lektorů 
a zvaných hostů, které pořádá sdružení Roztoč jako společnou 
oslavu konce školního roku a přicházejících prázdnin.

Těšit se můžete na pestrou přehlídku prezentace činnosti 
uměleckých kroužků a kurzů sdružení Roztoč – taneční, hudební 
a divadelní vystoupení, hostující Divadlo Líšeň s představením 
„Paramisa - Chytrý hloupý Rom“ - inscenace s živou hudbou  na 
motivy romských pohádek pro děti i dospělé, bubenické vystoupení 
kurzu Afrických bubnů, vystoupení žonglérské skupiny MixTrix,  
svatojánské hry a tvořivé dílny pro děti, občerstvení, oheň, buřty 
a další.

Únětické mozaikování 
27. června 2010 od 10 hodin na veřejném prostranství před 
Obecním úřadem v Úněticích

Přijměte pozvání do ateliéru ÚM pod širým nebem pořádané pod 
záštitou obce Únětice, sdružení Roztoč a ARCHETYPA, s. r. o., 
které bude přípravou na Nové objevy Únětické kultury 2011 – 
Doba Mozaiková.

Tentokrát technikou „Trencadis“ neboli „Pique assiette“ – styl 
mozaiky, který spočívá ve využití – recyklaci kusů keramiky 
(nádobí, kachle, dlaždice, střešní krytina, střepy a další nalezené 
předměty). Má-li někdo možnost kterýmkoliv z těchto materiálů 
přispět, budeme rádi, dáte-li nám vědět předem (pokusíme se 
dojednat dopravu, bude-li se jednat o větší množství).
Zveme všechny, kteří se rádi baví a tvoří – rodiny s dětmi (práce 
bude pro malé i velké ruce), seniory, ochotné tatínky a zdatné 
chlapy k míchačce. Akce je dobrovolná a dobročinná za účelem 
zkrášlení betonové zdi naproti OÚ.

Připomínky a dotazy prosím zasílejte na mail: 
, tel. 607 915 665 – MgA. Magdalena Kracík Štorkánová ak. 

soch. a mozaikářka nebo přímo na OÚ Únětice.

Hry, hračky, květiny a stromy, plody, zvířata, draci 
a krajiny, lidé 2009/2010  
29. června 2010 od 17.00 v ateliéru Roztoč Roztoky, budova 
školní družiny, 1. patro

Zveme vás srdečně na vernisáž závěrečné výstavy žáků a studentů 
výtvarných ateliérů Barvínek Lenky Lorencové a  JoE Lady 
Krupkové Křesadlové.

Program: slavnostní zahájení, předávání vysvědčení, pohoštění 
a hudební doprovodný program

mozaika@mozai-
kart.cz

Výstava bude otevřena i 30. 6. 2010 od 9.30 do 16 hodin.

Veškeré podrobnosti o uvedených i dalších akcích sdružení 
Roztoč naleznete na www.roztoc.cz, e-mail: roztoc@roztoc.cz, 
tel.: 23391 0014,  607 113 898

Z. Smugalová

Lexik v létě

Jazyky v Lexiku

Přijďte se vzdělávat přes léto vy i vaše děti i do Lexiku! 

Jsme připraveni vám vyjít vstříc dle vašich požadavků na jazykové 

i počítačové kurzy. 

Máme nachystaný nový rozvrh i pokračování stávajících 

jazykových kurzů, které jste si oblíbili. Ti z vás, kteří buď 

chtějí pokračovat, nebo se přihlásit od září 2010 na jazykový 

kurz budou mít do 25. června slevu 10 % a do 25. července 5% 

z ceny kurzu! Proto neváhejte přijít včas.

Stále je možné přihlásit vaše ratolesti na tábory v Lexiku, učiňte 

tak včas, místa se zaplňují.

Letní tábory pro děti s angličtinou a němčinou. 

Pro školní děti chystáme v Lexiku již osvědčený denní tábor 

Yo-yo s angličtinou pro děti od 6 do 10 let a od 10 do 13 let, kdy 

dopolední program mají děti angličtinu hravou formou, při 

špatném počasí s využitím počítačové učebny. Odpolední program 

je klasicky táborový – sport, hry, zábava podle počasí venku nebo 

v tělocvičně. Jídlo je v ceně a program je od 9,00 do 17,00 po 

dohodě s možným prodloužením pro zaměstnané rodiče. Termíny 

jsou od 5.7. do 9.7. a týden od 23.8. do 27.8. V ceně je zahrnuto 

20 vyučovacích hodin angličtiny.

Letní doučovací tábor s češtinou a angličtinou – rozjezd před 

školou.

Na letošní léto jsme pro vás připravili týdenní doučovací tábor, 

který se uskuteční v termínu od 23. 8. do 27. 8. 2010. Koná se v 

Lexiku od 9,00 hod. do 17,00 hod. Děti se budou vždy čtyři hodiny 

dopoledne doučovat český jazyk a druhou část angličtinu (náplň 

bude upravena dle individuálních potřeb po dohodě s lektory), 

jinak bude probíhat klasický táborový program. Tábor je určen pro 

děti ve věku 9 – 13 let. V ceně je zahrnuto celkem 20 vyučovacích 

hodin češtiny a angličtiny, strava 3x denně a zajištění programu. 

Ceny obou táborů jsou 3.450,-Kč.

-Respektovat a být respektován - další pokračování 6. a 13.9.

-Komunikace na internetu a sociální sítě

Rádi byste komunikovali se svými blízkými pres internet zdarma 

ale nevíte, jak na to? Internet poskytuje velké množství možností, 

které jsou většinou zdarma. V kurzu si ukážeme jak používat 

sociální sítě (Facebook, Twitter, Lide.cz apod), jak je možné si psát 

se známými i neznámými třeba z druhého konce světa. Nesmí 

chybět ani hlasová komunikace pomocí Skype, který nám umožní 

si uspořádat třeba i videokonferenci se vzdálenou tetičkou 

v Austrálii. Všechny tyto možnosti jsou na internetu poskytovány 

zdarma a po absolvování kurzu je budete schopni plně využívat.

Internetové stránky snadno a rychle

Rádi byste měli vlastní webové stránky/blog, ale neumíte 

programovat? Chcete vystavit fotky, sdělit svoje myšlenky, nebo 

si udělat firemní prezentaci? Pomocí redakčního systému 

WordPress jsou tyto věci hračkou! V tomto kurzu Vás naučíme 

zaregistrování vlastní domény vasedomena.cz(nebo můžete 

využít naši ve formátu http://labs.lexik.cz/vas-nazev-stranky 

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc



Pohádkový les po pětatřicáté
Nemáme to přesně spočítané, ale odhaduji, že děti od 3 do 7 roků se 

roztockým Pohádkovým lesem prošly už po pětatřicáté. A řada z 

těch, kteří před léty v maskách poskakovaly  jako psíci,veverky či 

princezny na krátké trati nad Únětickým potokem, přivádějí už 

několik let své ratolesti. Letošní ročník trochu ztížilo necitlivé 

zaplocení lávky, nicméně pořadatelé z Asociace  TOM i účastníci 

se s tím úspěšně poprali a snad vše dobře dopadlo.

Na procházku pohádkou přišly poslední květnovou sobotu zhruba 

dvě stovky dětí s doprovodem a též   několik psů. 

Na Pohádkovém lese rok od roku spolupracuje pestřejší parta lidí - 

v poslední době ho tomíkům pomáhá připravovat Vlaďka Drdová, 

slečny a mladí mužové ze základní školy a parta maminek 

z Rožálku. Díky jim, stejně jako našim sponzorům: odborové 

organizaci Penicilinky zastoupené paní Reehovou, panu Zimovi, 

firmě Renova, panu Štěpánkovi ze servisu pil a sekaček Stihl, 

pekárně Pekara, železářství Muller, Marku a Lukášovi 

Náhlovským, panu Kaněrovi, Jindrovi Kozlovskému. 

Můj dík patří samozřejmě tomíkům, zejména Jindře Zoufalé, za 

všestrannou a bezvadnou organizaci, a tradičně Technickým 

službám páně Sládkovým.

Díky převelké.

Tomáš Novotný
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zdarma). Dále se pustíme do instalace redakčního systému, 

konfiguraci pluginů a do výběru, popřípadě úpravě tématu 

(vzhledu). Systém wordpress umožňuje instalaci tisícovek pluginů 

co mohou Vaše stránky naučit dělat téměř cokoliv. Nabízí také 

zdarma ke stažení velké množství vzhledů, mezi kterými si jistě 

vyberete. Znalost programování není potřeba, ale v kurzu je 

počítáno s mírně pokročilými uživateli. 

V ceně kurzu je 4 měsíční hosting na našem serveru zdarma. Pokud 

byste měli o kurz zájem, tak nás neváhejte kontaktovat na 

emailu info@lexik.cz najdeme pro Vás termín.

Intenzivní kurz power jógy pro začátečníky i pokročilé

Počítáme buď dopolední hodiny každý den, nebo  podvečery po 

celý týden. Termíny najdete na našem webu nebo pište podle zájmu 

na info@lexik.cz.

Cvičení a masáže 

Cvičení s naší fyzioterapeutkou Petrou Novákovou poběží podle 

stávajícího rozvrhu až do poloviny července.

Veškeré informace naleznete na našem webu www.lexik.cz ,nebo 

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

Těšíme se na vás!

Za kolektiv Lexiku Mgr. Lenka Červenková

Evropský projekt 

na Základní škole Roztoky

T E N TO  P R O J E K T  J E  S P O L U F I N A N C O V Á N  

EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM 

ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

ŠANCE PRO VŠECHNY ANEB ROVNÝ PŘÍSTUP KE 

VZDĚLÁNÍ 

Poruchy učení a speciální vzdělávací potřeby

Kdo tyto potíže zažil osobně nebo u svých dětí, ví, co to znamená. 

Dítě se chce učit, je lačné po vědomostech, ale ve škole mu to nejde. 

Časem – pokud nemá podporu a pochopení okolí, ztrácí zájem, 

uzavírá se do sebe, prožívá stres a frustraci. Rodiče si mnohdy neví 

rady, i když by chtěli pomoci, často neví jak – není to tak snadné. 

Kdo má tuto zkušenost, ví, že fenomén jménem poruchy učení často 

představuje pro dítě samotné, ale i pro jeho rodiče velkou zátěž. Aby 

dítě dosáhlo podobných výsledků jako ostatní spolužáci, často musí 

vynaložit obrovské úsilí. Pro rodiče, kteří chtějí pomoci, to 

znamená soustavnou přípravu s dítětem – další povinnosti, mnohdy 

na hranici časové únosnosti. A často stačí vyhledat tu správnou 
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pomoc a radu. Odborníci - speciálních pedagogové – vědí, jak na to. 

Jsou vybaveni znalostmi pro rozpoznání typu poruchy 

(diagnostika). Určí, jestli se jedná o dysgrafii, dyslexii, dyskalkulii 

a další, nebo je příčina v poruše schopnosti soustředění plynoucí 

z nedostatečně rozvinutých psychologických a sociálních funkcí, 

které se věkem dovyvinou, a také mají nástroje k nápravě těchto 

poruch – metody, cvičení, různé pomůcky, které využívají při práci 

s dětmi.

Odborná péče na ZŠ Roztoky

Právě tato práce s dětmi má na Základní škole Roztoky 

dlouhodobou tradici. Školu navštěvují i děti ze vzdálených částí 

Prahy a okolí právě pro tyto služby, které jsou rodiči vysoce ceněny. 

V současnosti na škole působí speciální pedagožka – paní Mgr. 

Valerie Čermáková a asistentka pedagoga - paní Jitka Ramdanová. 

Obě s laskavostí, trpělivostí a hravým způsobem pomáhají dětem 

zbavovat se handicapů, frustrace z nezdaru ve škole, učí je 

soustředěnosti, vysvětlují a zkoušejí různé metody, jak dětem 

pomoci porozumět probíranému učivu, a tím podporují sebedůvěru 

dětí a jejich zájem o vzdělávání. Rodiče těchto dětí pozorují, jak se

v průběhu nedlouhé doby jejich děti zlepšují v prospěchu, jak 

najednou pokročí skokem dál. Samozřejmě, spolupráce speciálního 

pedagoga s učiteli je nezbytná, všichni pedagogové postupují podle 

doporučení, které jsou stanoveny v individuálním vzdělávacím 

plánu pro jednotlivého žáka. Rovněž je zde zavedena péče o žáky, 

kteří nemají dostatečné předpoklady pro vzdělávání a rodiče je 

nedokážou odborně podpořit. Odpolední školní klub zajišťuje 

těmto žákům smysluplné využití volného času, nabízí doučování 

a rozvíjí jejich dovednosti pro budoucí zaměstnání.  

Šance pro všechny - na rovných příležitostech záleží

Jak narůstá počet žáků školy, tak se přirozeně zvyšuje počet dětí, 

které potřebují pomoci. I když děti většinou z potíží vyrostou, nebo 

se s nimi naučí žít, nabízí se otázka, proč jim nedat šanci prožít etapu 

základního vzdělávání, která je z hlediska vztahu ke vzdělávání 

samotnému etapou velmi zásadní, úspěšně, radostně a bez pocitů 

méněcennosti? O tom je projekt, který Vám v dalších řádcích 

představujeme.

Základní škola Roztoky se úspěšně prosadila v soutěži o dotaci 

neinvestičních projektů, které jsou financovány z Evropského 

sociálního fondu. V únoru tohoto roku škola získala příslib 

prostředků ve výši 4 351 700 Kč z operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost pro realizaci projektu zaměřeného na 

rozvoj a rozšíření poradenství a odborné péče pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami, s názvem ŠANCE PRO 

VŠECHNY ANEB ROVNÝ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁNÍ. Projekt, 

který bude probíhat jak v době vyučování, tak v odpoledních 

hodinách ve škole i mimo ni, bude zajišťován ve spolupráci 

s místním komunikačním centrem LEXIK. Ve spolupráci s centrem 

se povedlo pro projekt získat mezinárodně uznávanou odbornici na 

poruchy učení a jejich nápravu – vysokoškolskou pedagožku, 

autorku množství odborných publikací a metod reedukace (nápravy 

poruch) dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, paní doc. Olgu 

Zelinkovou. Docentka Zelinková jako metodik a odborný garant 

projektu již provedla vyšetření (diagnostiku) 38 žáků, kteří byli do 

projektu doporučeni jak pedagogy školy, tak samotnými rodiči, 

a proškolila pedagogy školy a odborný tým projektu v oblasti 

výchovně-vzdělávací práce s takto handicapovanými dětmi.

Odborný tým projektu, který je sestaven ze dvou speciálních 

pedagogů, dvou asistentů pedagoga, psychologa – kariérového 

poradce, výchovného poradce a odborného garanta – metodika 

(doc. Zelinková), se bude od září 2010 do konce června 2012 

intenzivně věnovat všem žákům, u kterých se projevily různé typy 

potíží se vzděláváním, a společně se zapojením rodičů těchto dětí, 

se bude pracovat na nápravě těchto potíží, stimulaci motivace 

k učení a radosti ze vzdělávání. Rovněž budou podpořeni starší žáci 

s horšími předpoklady pro vzdělávání a s omezenými vyhlídkami 

pro úspěšné uplatnění po ukončení základního vzdělání.

Jak toho chceme dosáhnout

K dosažení tohoto cíle budou od září na škole probíhat tři výukové 

programy – Rovné šance všem žákům, program Vhodný profesní 

směr a program Školní klub. Žáci budou pracovat pod dohledem 

speciálních pedagogů v malých skupinkách mimo třídu, nebo ve 

třídě za pomoci asistenta pedagoga. Jejich učební plán bude totožný 

s plánem celé třídy, ale probírané učivo bude přizpůsobeno jejich 

vzdělávacím potřebám. Obdobně bude probíhat odpolední program 

v komunikačním centru LEXIK – v malých skupinkách, metodami 

šitými na míru potížím jednotlivých dětí. Pro starší žáky, zejména 

z vyšších ročníků druhého stupně, bude vytvořen vzdělávací modul 

přípravy pro budoucí povolání a záchytná síť pro žáky ze sociálně 

znevýhodněného prostředí, s horšími předpoklady pro vzdělávání, 

ve které bude práce směrována k rozvíjení schopnosti spolupráce, 

respektování práce vlastní i druhých, k podpoře studijních návyků. 

A protože škola má jenom částečný vliv na prospěch dětí, chceme 

do práce s dětmi zapojit i jejich rodiče. Budeme se s nimi potkávat, 

sdělovat naše zkušenosti a pokroky dětí a budeme jejich poradcem 

pro práci v domácím prostředí.

O naší práci na projektu Vás budeme na stránkách Odrazu průběžně 

informovat. Aktuální zprávy z průběhu projektu a podrobný popis 

projektu najdete na webové stránce projektu www.zsroztoky.cz. 

v sekci Projekt ESF.

Ing. Silvia Jirásková

manažer projektu

Školní rok pomalu končí...

Prázdniny se kvapem blíží, ale ve škole se ještě finišuje. Dohánějí se 

poslední známky, probíhají školy v přírodě, školní výlety. 

Školní projekt na téma "Kde domov můj" vyvrcholí v pátek 25.6. 

Zahradní slavností ve školních prostorách a na zahradě školy. Žáci 

školy zde budou prezentovat vše, co se naučili o našem domově - 

naší vlasti, o národní hrdosti. Přijďte je podpořit a ocenit. Přijďte 

s nimi společně strávit příjemné odpoledne, jste všichni srdečně 

zváni!

Jeden projekt končí, ale už v září začíná nový, tématicky navazující.

Náš domov jsou Roztoky, a tak se po celý další rok budou děti 

seznamovat se slavnými osobnostmi Roztok a následně se ucházet 

o čestné pojmenování naší školy. Škola ponese jméno po jedné 

z těchto osobností. O jedné z nich, Zdence Braunerové, se zmínil 

slavný malíř Zrzavý jako o "...neobyčejné ženě, vtipné, vzdělané, 

originální". Dále pokračoval: "Měla báječný vkus, pronikavý 

rozum a zvláštní půvab".

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé, chci Vám všem, nejen za 

radu školy, ale hlavně za nás rodiče poděkovat za Vaši celoroční 

vytrvalou úctyhodnou práci, která ne vždy je dostatečně oceněna. 

Svěřujeme do Vašich rukou to nejcennější, co máme - naše děti. 

Nyní Vám alespoň touto cestou děkujeme, že vzděláváte naše děti 

s láskou a pochopením, avšak s důsledností a s vysokými nároky. 

Prostě jinak řečeno "vychováváte děti s báječným vkusem 

a pronikavým rozumem".

Přejeme Vám všem krásné prázdniny.

Vladimíra Drdová

předsedkyně školské rady

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc
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Účastníci projektu Fire celebration ve 

Středočeském muzeu

Poslední dubnový den navštívilo Středočeské muzeum několik 

účastníků projektu partnerství nazvaného Fire celebration. 

Projekt má za cíl realizovat zkušenosti v oblasti celoživotního 

vzdělávání. V rámci společných setkávání pořadatelská země 

představuje ukázky tradiční hudby, tance, zvyků, odívání či 

tradiční kuchyně. Zástupci ze Španělska, Walesu, Dánska, 

Turecka a České republiky zhlédli v muzeu výstavu věnovanou 

lidovému kroji středních Čech „Co slušelo prababičkám“. 

Někteří z účastníků přišli oblečeni naopak v tradičním kroji své 

země. Dále se za přítomnosti tlumočnice seznámili s historií 

roztockého zámku a Středočeského muzea. Doufáme, že byla pro 

tyto návštěvníky prohlídka výstavy a muzea jedním ze 

zajímavých bodů jejich bohatého programu.

Muzeum připravuje
Středočeské muzeum v Roztokách představí jednu 

z největších a nejbohatších loutkářských sbírek v České 

republice

Od 12. června budou mít návštěvníci Středočeského muzea 

v Roztokách u Prahy příležitost zhlédnout první část jedinečné 

výstavy „Loutky ze sbírky Jiřího Vorla“. Veřejnosti bude 

představena jedna z nejbohatších loutkářských sbírek v České 

republice, kterou založil pražský sběratel Jiří Vorel. Sbírka čítá 

přes 2000 exponátů muzeální hodnoty. Ve sbírce jsou zastoupeny 

loutky od řezbářů, jakými byli například Mikuláš Sichrovský, 

Josef Alessi, Johan Flasch, Antonín Sucharda a další. Sbírka 

loutek, divadelních kulis, dekorací i historických kostýmů pro 

marionety je významná nejen kvalitou a jedinečností jednotlivých 

řezbovaných marionet, ale její hodnota spočívá rovněž v rozsahu, 

který pokrývá období od 1. poloviny 19. století až po 70. léta 

století dvacátého. Sbírka Jiřího Vorla nemá ve světě obdoby.

Středočeské muzeum představí sbírku Jiřího Vorla jako celek 

zcela poprvé. Expozice loutek bude rozdělena do dvou částí – 

první část se otevře 12. června a potrvá do 7. listopadu, druhá část 

výstavy bude k vidění od 16. července do 21. listopadu. Výstavu 

loutek obohatí doprovodný program, který bude zahrnovat 

například projekty loutkových představení amatérských i 

profesionálních souborů. Návštěvu výstavy loutek Jiřího Vorla si 

nenechte každopádně ujít, čeká na vás nevšední zážitek v podobě 

výtvorů tehdejších řezbářských mistrů - kouzelný a magický svět 

loutek a loutkového divadla.

Zároveň vás zveme na vernisáž této dvoudílné výstavy, která se 

bude konat 15. července od 18:00. Těšit se můžete na krátké 

varietní představení, samozřejmě na příjemnou atmosféru 

a pohoštění. 

Slavné vily Středočeského kraje

V úterý 22. června od 16:00 bude v síni Zdenky Braunerové 

zahájena výstava věnující se fenoménu vil ve Středočeském kraji. 

Přijďte se podívat na historii i současnost architektury rodinného 

bydlení.  

 

Kašpařiny v muzeu

Muzeum opět pořádá letní týdenní program pro děti z Roztok 

a okolí. Program probíhá každé dopoledne od pondělí do pátku. 

Tentokrát se bude téma odvíjet od probíhající výstavy „Loutky ze 

sbírky Jiřího Vorla“. Takže s dětmi zavítáme do říše loutek a 

loutkových představení. Pokusíme se například napodobit práci 

starých loutkářských mistrů nebo připravíme vlastní divadelní 

představení. Ale nejen to – děti se mohou těšit na spoustu dalších 

aktivit a zážitků. Zájemci o letní program pro děti se mohou hlásit 

na: propagace@muzeum-roztoky.cz, 233 029 042, 723 121 692.

Koncert Jaroslava Hutky

Zveme všechny příznivce tohoto známého písničkáře na koncert, 

který se bude konat dne 24. června od 17:00 ve Středočeském 

muzeu. Vstupenky zakoupíte v předprodeji na těchto místech: 

Podatelna MěÚ Roztoky, Městská knihovna Roztoky a pokladna 

Středočeského muzea. Cena 100 Kč / 120 Kč na místě. 

Letní keramická plastika

26. června bude zahájena již tradiční výstava současných 

sochařů, kteří svá díla vystavují přímo pod širým nebem 

v zámeckém areálu Středočeského muzea. 

Čteme dětem

Středočeské muzeum stále pokračuje v celorepublikovém 

projektu „Celé Česko čte dětem“. Zveme do muzea známé 

osobnosti, které předčítají dětským kolektivům (MŠ, ZŠ, dětské 

domovy, hospitalizované děti a další) a to nejen aby dětem 

poskytly příjemný zážitek poslechem pohádek a příběhů, ale aby 

zároveň dětem přiblížily kouzlo předčítání a kouzlo dětské knihy 

jako takové. V muzeu byly projekt podpořit například již tyto 

známé tváře: paní Jitka Molavcová, paní Yvetta Blanarovičová 

nebo výtvarnice a autorka večerníčkového Kanafáska paní 

Galina Miklínová. Do muzea v nejbližších dnech zavítají také 

paní Iva  Huttnerová anebo paní Zlata Adamovská. 

Zájemci o Čtení ve Středočeském muzeu se mohou hlásit 

a získají bližší informace na: program@muzeum-roztoky.cz

V. Pochmanová

Skvělý koncert Komorního orchestru 

Dvořákova kraje

Překrásný kulturní zážitek připravil v neděli 23. května roztocké 

veřejnosti Komorní orchestr Dvořákova kraje svým koncertem 

v síni Zdenky Braunerové roztockého zámku.  Jako tradičně pod 

vedením svého uměleckého vedoucího a dirigenta Václava 

Mazáčka orchestr znovu prokázal svou vynikající interpretační 

úroveň, přestože jde o hudební těleso neprofesionální doplněné 

ovšem vynikajícími sólisty. 

Výběr hudebních titulů byl tentokrát poněkud netradiční, 

zaměřený na pomezí hudby klasické a populární. Nejprve 

zazněla melodie ze slavného  muzikálu West  Side Story od 

Leonarda Bernsteina, při níž se orchestr příjemně rozehrál 

a nabyl zvukové jistoty, aby své kvality naplno prokázal ve 

druhém čísle programu, hudbě z filmu Schindlerův seznam od 

Johna T. Williamse. Zde se zaskvěl i sólista na housle Viktor 
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Mazáček, člen ČF. Po přestávce patřil program velmi živé, 

originální a trochu exotické muzice Astora Piazzolly, když jistý 

výkon orchestru podpořili svými skvělými výkony sólisté Viktor 

Mazáček, Veronika Sedláčková a zejména pedagog Pražské 

konzervatoře a velký znalec Piazzollovy hudby Ladislav Horák. 

Melodie A. Piazzolly nebyly zatím filmem využity, ale jako by 

z nich na nás dýchala atmosféra italské filmové vlny 50. a 60. let. 

Jsou pozoruhodnou syntézou klasické hudby, jazzu 

a argentinského tanga.  Krátce po své smrti v roce 1992 se 

Piazzolla stává jedním z nejhranějších autorů v podání orchestrů 

nejrůznějšího typu a zabarvení.

Text a foto Stanislav Boloňský

Audience…Na Růžku!

Kdyby mi někdo někdy řekl, že jednou uvidím v restauraci Na 

Růžku v Žalově světově proslulou jednoaktovku Václava Havla 

„Audience“, pomyslel bych si cosi o bláznech. A přesto se to 

28. 5., v den volební, stalo!

V režii dlouholetého a úspěšného „vykladače“ Havlových her (již 

od „divadelního pravěku“, Divadla Na Zábradlí šedesátých let) 

Andreje Kroba jsme byli svědky čistého divadelního tvaru, bez 

nadbytečných efektů, který Havlovým textům tak sluší. 

Dominantním je v Krobových režiích autor, čirý text, jako 

základní prvek komunikace s divákem.

Nemalým překvapením je typologické obsazení postav obou 

protagonistů. Většina těch, kteří už Audienci někdy shlédli, má 

chtě-nechtě před očima obraz jejího nejslavnějšího obsazení: 

hřmotný a poněkud buranský vychcánek sládek (Pavel 

Landovský) a subtilní, slušně vychovaný nešika-intelektuál 

Ferdinand Vaněk (Josef Abrhám). Režisér A. Krob obě postavy 

obsadil proti těmto „zvyklostem“, fyziognomicky jakoby 

v obráceném gardu. Je jistě i zásluhou obou herců (Karel Beseda-

sládek, Radek Bár-intelektuál F. Vaněk), že to kupodivu funguje 

natolik, že na svou případnou „zažitou“ představu divák záhy 

a beze zbytku zapomene…

Představení nastudovalo a pořádalo Divadlo na tahu a karlovarské 

Divadlo v patře. Soubor se hodlá do sálku restaurace Na Růžku 

brzy vrátit. Jeho intimnost i akustika, jakož i ohlas převážně 

mladého publika jsou k tomu víc než postačujícím důvodem.

A tak se máme na co těšit. Je to jistě dobrá zpráva pro žalovskou 

a roztockou kulturní obec.

Ladislav Kantor  

Tanečně pohybové kurzy v Roztokách

Máme před sebou poslední lekci SALSY v tomto školním roce, a to 

v neděli 20. 6. od 17 – 19 h. Už teď se ale můžete těšit na září na její 

pokračování! V jednání je také SALSA PÁROVÁ a mnoho

 dalších novinek, o kterých budeme podrobněji informovat 

v prázdninovém čísle Odrazu.

Krásné léto všem tanečnicím a tanečníkům přeje 

Helena Chvojková a Vlaďka Drdová 

Velmi vydařený candrbál 

“v rytmu let minulých”

V sobotu 22. května se restaurace „U HŘIŠTĚ“ proměnila 

v provozovnu „RaJ“. Hosté dorazili v hojném počtu a k naší velké 

radosti, většina v úžasných retro modelech včetně účesů. Hity 

70. a 80. let v podání „DUA LHOTÁKOVI“ roztančily úplně 

všechny do časných ranních hodin. K dobré náladě přispělo 

i promítání reklam, spartakiád a výstupy politiků Husákových let.

Soutěžilo se v pití piva na čas a tancování s balonky. Vrcholem 

večera bylo vystoupení pionýrek 8. C, které snad pobavilo 

všechny přítomné a štamgasti složili „ Myšákovský slib“. Patří jim 

náš dík za to, že do toho šli a nepokazili legraci.

Vše by se jen těžko uskutečnilo bez neskutečně obětavé práce 

a plného nasazení našeho kreativního týmu kulturních referentek 

– Petry Laštovkové, Radky Biňocové a Martiny Kmeťové, kterým 

tímto mockrát děkujeme. Sousedům se omlouváme za rušení 

nočního klidu.

Těšíme se na vás při dalších akcích.

Ráďa a Myšák (Restaurace U hřiště)

Komorní smíšený pěvecký sbor

R  O  S  A
si Vás dovoluje pozvat na 

K O N C E R T
15. 6. 2010 v 19.00 hodin

Národní muzeum
Praha 1, Václavské nám. 68

Na programu jsou skladby autorů:

gregoriánský chorál, Antonín Dvořák, Javi Busto,

 Zdeněk Lukáš, Antonín Tučapský, Jaroslav Krček, Eduard Douša

Diriguje

Lukáš Kovařík

Vstupné dobrovolné

KULTURA
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Restaurace Tropik uvádí

18. 6. 2010 - Koncert české bluesové legendy jménem Bluesberry, 

doprovodný program: skupina Rozřež, k občerstvení: grilované 

maso, klobásy, taneční parket.

Akce bude začínat ve 20.00 hod. Celý výtěžek akce bude věnován 

na pořízení trampolíny pro roztocké hendikepované děti. 

Vstupné 99 Kč

2. 7. 2010 - Mexická párty

program: Koncert mexické kapely Mezcala, k občerstvení:  

mexická kuchyně, k pití: mexické  drinky, taneční parket 

zajištěn, vstupné 80 Kč

Obě akce budou začínat ve stejný čas a to jest ve  20.00 hod.

DirtJump – Roztocký pohár 2010

Autorizovaný servis a prodejce kol Cyklo Adam – Bikestore 

a město Roztoky s radostí oznamují, že letos proběhne další 

ročník oblíbeného adrenalinového závodu ve skocích na kolech 

DirtJump – Roztocký pohár 2010, a to v sobotu 31.7.2010. 

Závod bude opět dělen na dvě kategorie MTB a BMX. Dirtová 

dráha, která je lokalizována na břehu Vltavy u přívozu do 

Klecan, si za dobu svého provozu získala mnoho příznivců, a to 

nejen díky své monstrózní lajně velkých skoků s rozměry od 4 do 

6 metrů, na kterých se každoročně předvádí nejen česká bikeová 

špička, ale i lokální tým roztockých bikerů, mezi které patří 

bratři Turků, Ondřej Spáčil a Ondřej Kovařík. Celý závod bude 

opět doplněn o doprovodný program v podobě otevřené dílny 

Cyklo Adam, kde si každý návštěvník bude moci prohlédnout či 

vyzkoušet vybrané typy kol značky Scott, jíž je prodejce 

největším distributorem. Akci bude moderovat zkušený 

moderátor Juan alias Johnny Bravo (porad o extremních 

sportech Contest na TV Óčko), kterého můžete vídat i na jiných 

předních závodech. Celý závod bude doplněn o doprovodný 

program v podobě partnerských workshopů a různé divácké 

soutěže o hodnotné ceny, z nichž tou nejcenější bude fungl nové 

kolo od Cyklo Adam - Bikestore! V areálu se budete moci 

občerstvit točeným pivem, dobrotami z lávového grilu či 

nějakým míchaným nápojem. Lákavé jsou také ceny pro vítěze, 

ke kterým patří prize money 15.000,- Kč, originální pohár, 

a hodnotné ceny od partnerů závodu, kterými jsou MeatFly, 

Exxtasy.cz, Growshop.cz. Registrace jezdců probíhá pomocí 

online formuláře na adrese www.roztockypohar.cz, kde také 

naleznete další informace týkající se závodů, fotoreporty a videa 

z loňských ročníků. V případě deštivého počasí se akce přesouvá 

na následující den 1.8.2010. Od 11:00 hodin bude probíhat 

doregistrace a trénink jezdců. Od cca 13:00 začne vlastní závod, 

který se pojede podle kategorií a na několik kol. Nebude chybět 

ani soutěž o nejlepší trik na největším skoku, která loni sklidila 

obrovský úspěch. Jízdy bude opět hodnotit odborná porota. Po 

skončení závodu začne v místě probíhat afterpárty, která se pak 

přesune od 21:00 do Baru Tropic, kde se budou promítat 

fotografie ze závodu. Vstup na akci bude zdarma. Přijďte tedy 

s námi k Vltavě strávit příjemné odpoledne plné adrenalinu!

Jan Kolář

KULTURA, SPORT

Trampolína pro roztocké děti

Vážení roztočtí občané, děkujeme!

Moc nás těší, že potřeba a snaha pomáhat stále ještě v nás, lidech, 

v našich srdcích je. Děkujeme Vám, kteří jste reagovali na náš 

článek o trampolíně pro roztocké handicapované i zdravé děti 

a přispěli jste, každý dle svých možností na koupi trampolíny.

Poděkování a úcta patří: 

panu Martinu Špádovi, paní MUDr. Marii Cukerové, paní Ing. 

Petře Hradecké a jejímu příteli, který si nepřál být jmenován, 

firmě Instalatérské potřeby Tomáš Kumžák.

Na koupi trampolíny byla zatím shromážděna částka 

13.945,-Kč. K tomu bude připočtena částka z prodeje knih 

v rámci Dětského dne 28. 5. 2010.

Další příležitost, jak můžete přispět bude:18.6. koncert skupiny 

Bluesberry v Tropic baru (veškerý výdělek ze vstupného bude 

věnován na trampolínu) a 12. 6. fotbalový zápas roztockých 

fotbalistů (opět výdělek ze vstupného bude věnován na 

trampolínu). Přijďte podpořit naše fotbalisty a podpoříte i naši 

věc! Tímto děkujeme panu Tomáši Ivanovi, který tyto akce 

zinicioval a podpořil.

Dále stále platí, že kontaktní osobou pro sbírku je paní Vladimíra 

Drdová, tel: 606 893 292.

Andrea Vašků a Vlaďka Drdová
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Tajemství kostela na Levém Hradci

V posledním čísle ODRAZu jsem zase spatřil věž kostela na 

Levém Hradci a znovu jsem se přesvědčil, že tato věž vydává 

dobrou kladnou energii. Při kresbách drobné sakrální stavby kolem 

Prahy jsem tento objekt posoudil jako druhý nejsilnější na 

Roztocku. Zcela nejsilnější záření vydává kaple vzhlížející 

na svahu v obci Číčovice. Tuto kapli najdeme, když do obce 

přicházíme od Velkých Přílep. Je tu odbočka cesty na Tuchoměřice 

s křížem hned u silnice.

Michal Janský

Otevřená odpověď na otevřený dopis 

Ing. Hany Ryšánové

Vážená paní inženýrko,

dovoluji si odpovědět na Váš otevřený dopis řediteli Ekospol 

zveřejněný v čísle 5 časopisu Odraz.

Společnost Ekospol a.s. skutečně plánuje v lokalitě „Na 

Dubečnici“ výstavbu bytových domů a přípravu parcel pro 

výstavbu rodinných domů. Tyto pozemky společnost Ekospol 

kupovala s tímto záměrem a mohu Vás ujistit, že tento záměr zde 

také uskuteční. 

Vážená paní Ryšánová, souhlasím s Vámi, že v různých 

časopisech se to jen hemží nabídkami předraženého bydlení. Tyto 

předražené byty také zůstanou při vysokých cenách neprodané. 

Zapomněla jste však uvést, že v časopisech se to hemží 

i poptávkami po bydlení, které nabídne vynikající poměr kvality 

a ceny. A právě takové bydlení nabízí společnost Ekospol. Stačí se 

podívat na nabídku naší společnosti  a zjistíte, že 

o projekty společnosti Ekospol je enormní zájem, že například 

projety „Panorama Kyje II“ a „Nový Park Písnice jsou téměř ze 

70% vyprodané několik měsíců před zahájením výstavby. Z toho 

vyplývá, že bytů není nadbytek, naopak podle statistik ČSÚ došlo 

ke značnému poklesu nově zahájené bytové výstavby a bytů bude 

spíše nedostatek.

Ve Vašem dopise uvádíte, že „my roztočtí občané s Vaší výstavbou 

v uvedené lokalitě zásadně nesouhlasíme“ a dále že se na Váš 

názor nikdo neptal. Já se ptám Vás, paní inženýrko, jakým právem 

Vy vystupujete jménem Roztockých občanů. Byla jste snad 

pověřena obyvateli Roztok vystupovat jejich jménem, nebo 

alespoň jejich většinou? Ptala Vy jste se snad na názor obyvatel 

Roztok ? Myslím že ne. Na názor s výstavbou bylo uskutečněno 

v Roztokách referendum, jehož závěrem v žádném případě nebyl 

nesouhlas většiny obyvatel Roztok s další bytovou výstavbou. 

Naopak Ekospol eviduje mnoho zájemců o byt nebo parcelu 

v lokalitě Na Dubečnici z řad obyvatel Roztok. Jedná se tedy 

pouze o Váš postoj, Váš názor. Dokonce i v časopise Odraz byla 

zveřejněna reakce několika obyvatel Roztok s Vaším minulým 

dopisem, kteří s Vašimi názory nesouhlasí a další výstavbu vítají. 

Podle Vás je třeba uzavřít Roztoky pro další výstavbu, udělat 

jakési „ghetto vyvolených“, kteří mohou bydlet v tomto krásném 

místě ideálním pro bydlení. Tento sobecký přístup k lidem, kteří 

chtějí v Roztokách koupit byt nebo pozemek pro rodinný dům pro 

své bydlení a dokonce k mnohým současným obyvatelům Roztok, 

kteří chtějí pořídit bydlení pro své děti, připomíná totalitní režimy, 

kde se nerozhoduje svobodně.

www.ekospol.cz

Vašim zbožným přáním je, aby na pozemcích vzniklo golfové 

hřiště. Přáním dalších stovek lidí je aby mohli najít v Roztokách 

bydlení a domov. Ekospol není provozovatelem golfových hřišť 

ale jedním ze čtyř nejúspěšnějších rezidenčních developerů 

současnosti. V Roztokách tedy bude realizovat developerské 

projekty. Jediné co Vám mohu slíbit je, že tyto projekty nebudou 

předražené a podle zájmu, který evidujeme i velmi rychle 

prodané. 

Karel Zeman

tiskový mluvčí Ekospol a.s.

Jménem všeho lidu

Paní inženýrka Ryšánová nás v minulém čísle seznámila se svým 

otevřeným dopisem řediteli Ekospolu, kde mu jménem 

roztockých občanů radí, jak má naložit se svými pozemky. Napsal 

jsem toho k tématu docela dost a momentálně nemám, co bych 

dodal. S názorem paní Ryšánové kategoricky nesouhlasím, ale 

budiž, má na něj svaté právo. Jen o jedno bych požádal: prosím, 

důsledně v podobných textech používejte singulár, popř. je 

relativizujte slůvkem „někteří“. Uvedu příklad: některým 

občanům Roztok další výstavba vůbec nevadí, ba ji přímo vítají 

a mě osobně by bylo šumafuk, i kdybychom měli obyvatel 

dvojnásobek.

Tomáš Šalamon

Čarodějnice 2010 - poděkování

Jak jsme slíbili, vracíme se v tomto článku k akci Čarodějnice 

2010, abychom jmenovitě poděkovali těm, kteří se podíleli svou 

aktivní účastí nebo sponzorským darem na této akci. Bez jejich 

pomoci by nebylo vůbec možné Čarodějnice uskutečnit. Vážíme 

si všech, kteří pochopili, že tato akce je organizována především 

pro děti. Zájem byl tradičně značný a počasí nám přálo, kostýmy 

dětí a jejich zaujetí pro akce byly nádherné. Oceňujeme 

i kreativitu rodičů, jejichž kostýmy určitě v ničem nezaostávaly za 

dětskými. Víme, že tento rok je složitý pro mnohé z nás, o to více si 

vážíme všech, kteří se rozhodli pro děti něco pozitivního vykonat. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci akce: panu 

Myškovi (Restaurace U Hřiště) za skvěle zvládnutý nápor 

návštěvníků, Technickým službám města Roztoky (panu 

Sládkovi) za pomoc při technickém zajištění akce, panu Kavkovi 

(Tiskárna Kavka) za vytištění plakátů a letáků, panu Růžičkovi za 

přípravu hranice, kolektivu Lexíku pod vedením paní ředitelky 

Červenkové za organizaci dětských her a soutěží, mateřským 

školám Havlíčkova, Spěšného, Přemyslovská a soukromé školce 

ABC Academy za zhotovení překrásných čarodějnic - bez kterých 

by čarodějnice nebyly čarodějnicemi, Sboru dobrovolných hasičů 

za zajímavý program pro děti a zajištění bezpečnosti akce, Davidu 

Gránskému a ostatním hudebníkům za tradičně kvalitní hudební 

program, který se líbil a dotvářel báječnou atmosféru akce. Dále 

Cukrárně Růžový slon - paní Bromovské, paní Lešnerové - která 

připravila pro zájemce výborný domácí bramborák, lívance 

a palačinky, Sokolu Roztoky - panu Prokešovi, MŠ Spěšného a ZŠ 

Roztoky za zapůjčení inventáře. A také všem ochotným mladým 

dobrovolníkům ze ZŠ Roztoky a nedávným absolventům za 

OHLASY
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obětavou pomoc zejména při práci s dětmi - Sáře Stopkové, Petře 

Drdové, Natálii Jakešové, Magdaleně Hajnerové, Jiřímu 

Bayerovi, Polině Nozdrině, Karolíně Horníkové, Adéle 

Kabrhelové, Nikole Kobrdlové, Zuzaně Kovaříkové a Tereze 

Kozlové.

Děkujeme velmi i všem sponzorům, kteří věnovali do tomboly 

hodnotné a nápadité ceny a udělali tak radost mnoha účastníkům 

akce: Řeznictví Roztoky - panu Šnáblovi za jednu ze dvou 

hlavních cen - uzené selátko, Autosalonu Přerost a Švorc za 

druhou hlavní cenu - víkendovou zápůjčku automobilu s plnou 

nádrží, místním supermarketům Tesco a Albert, KB Roztoky, 

Autoopravně Prokos - panu Procházkovi, Immocaru - panu 

Bohatému, Železářství Roztoky - panu Gottschalkovi, Domácím 

potřebám Žalov - panu Müllerovi, Chovatelským potřebám Žalov 

- panu Frýbortovi, Akvaristice Roztoky - paní Jirákové, Lékárně 

Roztoky - paní Svobodové, Papírnictví Roztoky - paní 

Maixnerové, Krejčovství Roztoky - paní Polívkové, Tenisu Žalov 

- panu Vojtěchovskému, Via Vestře - paní Trmalové, Nikís Fashion 

- paní Pírkové, Magdale - paní Lainové, Květináriu - paní 

Kloučkové, STK  Roztoky - panu Holému, Autu Bílek Papírenská 

- panu Bílkovi, společnosti Michelin - panu Líbalovi, Oáze - paní 

Kejmarové, Oriflamu - paní Peterkové.

Chtěli jsme na tomto místě uvést všechny, jejichž přičiněním byly 

Čarodějnice 2010 úspěšné, protože udělaly radost dětem 

i rodičům. Děkujeme Vám a Vážíme si Vaší pomoci. 

Eva Uvarovová, Jiří Blažek

Vážená redakce Odrazu,

původně jsem další diskuzi o své kritice směrem k obsahu 

časopisu a činnosti redakce již neplánoval.

Protože moje kritické vyjádření k obsahu, a to zejména rubriky 

„komentáře, polemiky, diskuze“ nebylo asi dobře pochopeno, 

rozhodl jsem se sepsat jen těchto několik vět.

Redakcí jsem byl poučen o svobodné výměně názorů. Nevím ale 

proč. Popření tohoto principu v mé kritice části obsahu a s tím 

související práce redakce přece není. Kritika se týká jednak 

obecně – úrovně, náplně a četnosti příspěvků do uváděné rubriky 

a to zejména v posledních číslech. Konkrétně a adresně jsem pak 

uvedl příklady z březnového, dubnového a teď musím připojit 

i z květnového čísla.

Obecně ještě musím dodat, že Vámi tam zveřejněnému 

a zdůrazněnému poučení o svobodné výměně názorů určitě sami 

nevěříte. O tom, jaké informace, v jakém rozsahu a kdy se 

zveřejní, rozhoduje „majitel periodika“ a redaktoři buď zadání 

plní a nebo jdou. Tak to bohužel je a určitě ještě dlouho bude.

Když jsem byl poučen už jednou, rád se nechám poučit i podruhé. 

Přál bych si, aby redakce, pokud o to má zájem, eventuelně 

možnosti, mi vysvětlila následující“ Jaký přínos pro občany 

Roztok měla svobodná výměna názorů aktérů vulgárního 

výbuchu „sopky“ na obecně známém zasedání zastupitelstva 

města. Ovšem kromě popsaného papíru a utracených peněz.

Tito tři pánové se přeci osobně velmi dobře znají a mohli si tedy 

své značně rozdílné názory svobodně prodiskutovat a vyřešit z očí 

do očí. Pokud ale z bezpečnostních důvodů dávají přednost 

květnatému písemnému řešení, mohli klidně využít služeb České 

pošty za pouhých Kč 10,-. Případně mohli využít i dalších 

moderních prostředků osobní komunikace.

Jeden klad jsem však v těchto literárních hrátkách přesto našel. 

Jednak jsme si mohli přečíst několik veršů z Nezvalova Zpěvu 

míru. Je to vzácnost, neboť toto dílo se už veřejně nepublikuje. My 

staří jsme si mohli osvěžit již zapomenuté a školáci se mohli 

dozvědět, že naše hymna má i druhou sloku. V červnovém čísle 

jsem se já osobně zásluhou těchto hrátek obohatil o znalostně do té 

doby neznámého úsloví o omluvě, nádivou a pivu.

V závěru své kritiky, zveřejněné v květnovém čísle (značně 

rozsáhlém – 47 stran) jsem vyslovil přání, abych se brzy dočkal 

časopisu útlejšího, tedy i lacinějšího a s lepším obsahem. To jsem 

ještě nevěděl, že určité kroky jsou již podnikány (Odraz č. 5/2010, 

str. 16).

Plně uvedené řešení podporuji. Doufám, že se podaří a že se brzy 

dočkáme časopisu útlejšího, výdajově šetrnějšího a obsahově 

lepšího, sloužícího všem obyvatelům Roztok.

P.S.: Možná, že se i já dočkám několika veršů ze Zpěvu míru.

V Roztokách 20. května 2010

Jindřich Zámecký
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Soukromá inzerce

Prodám zrekonstruovanou garsonku v Bubenči, 10 min chůze 

od Stromovky, 3 min chůze na tramvajovou i autobusovou 

zastávku. Velikost  25m2, slunný byt (orientace Jih) v druhém 

podlaží cihlového čtyřpodlažního domu. Zařízeno

 k okamžitému bydlení. Klidná, tichá ulice. Okna do zahrady. 

Byt je v osobním vlastnictví. K bytu náleží sklep 2,5m2 a velká 

společná zahrada se vzrostlými stromy. Cena k jednání 

1.750 tis. Tel: 723 035 245, email: garsoniera@atlas.cz. 

RK nevolat!.

--------------

Hledáme paní na hlídání 2 dětí (4 a 2 roky) v Roztokách 

(Solníky). Časová flexibilita vítána. Tel.: 607 207 154.

Společenská kronika

Poděkování paní starostce a MÚ k životnímu jubileu, výročí 

svatby, atd. zaslali: Věra Bernardová, Libuše Bočková, Jiřina 

Häuslerová, Vlasta Horálková, Emilie Hosmanová, Vladimír 

Hosman, Ing. Stanislav Kopáč, Květa Koukolová, Zdeňka 

Kusáková, Helena Minaříková, Karel Musil, Marie Nyklesová, 

Milan Passer, Květuše Šafaříková, Alena a Ivan Váchovi, Miluše 

Stomeová, Emílie Truxová a Jaroslav Valtr.

Rádi bychom touto cestou poděkovali paní starostce a všem, kteří 

nám a našim nejmenším připravili v úterý 25. 5. 2010 na zámečku 

v Roztokách vítání občánků. Bylo to moc milé a příjemné setkání. 

Děkujeme i za dárečky.

Rodiče a sourozenci Ivanky Danešové

Klub důchodců děkuje paní Heleně Chvojkové, která přispěla ke 

zkrášlení a zútulnění naší klubovny. Formou sponzorství nám 

krásně zapaspartovala Ladovy obrázky.

Děkujeme moc! 

Za všechny členy klubu Helena Faltová

Vítání občánků

Vážení rodiče,dne 30.září 2010 se uskuteční v areálu roztockého 

zámku , pod záštitou starostky města Roztok, slavnostní akt vítání 

dětí, které se narodily v období od 1.1. do 30.5.2010.

Maminko a tatínku, 

pokud chcete, aby Vaše novorozené děťátko bylo v tento den 

přivítáno mezi občany města Roztok, sdělte jméno a příjmení 

Vašeho miminka na Městský úřad Roztoky písemně, osobně 

u paní Pösingerové nebo telefonicky na č. 220400260 a to 

nejpozději do 15. 8.2010.

Podmínkou slavnostního přivítání je trvalý pobyt dítěte v našem 

městě.

Dagmar Vyšehradská, matrika



37

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SOUKROMÁ INZERCE

--------------

Nabízím k prodeji 1/2 finského domku  s bytem  2+1/B, OV, 
2 270m , nebytové prostory v suterénu, vlastní pozemek 410 m , 

Olbrachtova ul. Byt a dům po rekonstrukci elektřiny, vody, 

střechy, oken, provedeno zateplení, plovoucí podlahy 

v pokojích, kompletní kuchyň vč. elektrospotřebičů, koupelna 
2a další úpravy, udržovaná zahrada se zahradním domkem 9m . 

Nízké náklady na bydlení. Velmi hezké, klidné prostředí. Cena 

2 850 000,- Kč. Přímý majitel pouze pro přímého zájemce. 

Te.l: 602 649 222.

--------------

Nabízím k pronájmu byt 2+1 ve finském domě. Byt je 
2v 1. patře, má 60 m , plně zařízen, tv+digi ústř. topení, balkon, 

možnost parkování v zahradě. Možnost internetu, pevná 

telefonní linka, za 8.000,- Kč + popl. Mobil: 732 510 550, 

737 405 533, tel/fax 272 937 215.

--------------

Nabízím k pronájmu byt 1+kk v Solníkách, 34 m2 s balkonem, 

orient. na JZ, 2.p., částečně zařízený (kuchyň se spotřebiči, 

pračka, šatní skříně), sklep a parkovací stání k dispozici. 

Nájemné 7.500,- Kč + poplatky. Volný od července. Zájemci 

volejte 606 751 944.

--------------

Nezisková organizace, solventní, hledá v Roztokách, 

optimálně v centrální části obce kolem Tyršova náměstí, místo 

na parkování pro tranzit a vodácký vlek. Celoročně, pod 

zámkem, klidně u domu, za domem. Frekvence využívání 

vleku 3krát ročně, auta cca 2krát měsíčně. Nabídky prosíme na 

ton@a-tom.cz, případně na fon 220 910 460 v pracovní době.

--------------

2Prodám byt  1 + kk, 47 m , v lokalitě Roztoky-Žalov, Na 

Panenské II. Kuchyňský kout oddělený, samostatné WC 

a koupelna. Vybaveno kuchyňskou linkou se spotřebiči, 

v předsíni vestavěná skříň. Umístěni bytu v přízemí třípatrové 

cihlové bytovky z roku 2007. K dispozici předzahrádka, 

parkování před domem (není součást bytu). 

Kontakt 737 206 379.

--------------

Prodám dětskou dřevěnou postýlku s matrací a povlečením, 

2 polohy, používaná jen občas. Cena 950,- Kč. 

Tel.: 603 233 623.

--------------

Prodám kávovar „Clatronic“ včetně 2 sad á 40 ks filtrů. Téměř 

nepoužívaný, za 200,- Kč. Mob.: 723 909 806.

--------------

Prodám levně 150 kusů bleděmodrých obkládaček 15x15 cm 

--------------

Hledáme pedagoga, nejlépe speciálního, na výuku češtiny 

a matematiky dětí se specifickými vzdělávacími potřebami 

dvakrát až třikrát v týdnu odpoledne (11 hodin týdně) od září 

2010. Volejte prosím na tel.: 733 643 643.

--------------

Hledáme pronájem nebytových prostor - kanceláří (cca 80m) 

v ulici Třebízského a nejbližším okolí. Nabídky, prosíme, pište 

na gafas@gafas.cz nebo volejte na tel.: 602 222 416.

--------------

Hledám na léto pár lidí, kteří by chtěli rekreačně hrát beach 

volejbal na hřišti v Sokole Roztoky, prosím pište na 

aquiline@seznam.cz nebo tel. 732 343 961.

--------------

2Chata s garáží na pozemku 480 m  na prodej v Praze 6 

– Suchdole. Možno postavit menší domek za cenu 1,090.000,- 

Kč. Tel.: 605 106 350.

--------------

Koupím nebo pronajmu garáž v Roztokách, tel.: 603 996 698.

--------------

Koupím rodinný domek, nebo stavební pozemek pro jeho 

stavbu. Tel.: 603 108 227.

--------------

Koupím starší typ chodítka pro mimčo - kovové, tzv. "pavouk" 

z doby asi tak před 20 lety. Dost to spěchá. Moc děkuji za 

nabídky. Tel.: 602 616 111.

--------------

Koupím starší otevřenou kánoi, může být i dřevěná. Děkuji 

za nabídku. Tel.: 776 054 508.

--------------

Koupím staveb. pozemek v Roztokách nebo dům k rekonstrukci 

v Roztokách. Výměna za nadstandardně vybavený byt v 

novostavbě (3+kk) v Roztokách možná. Kontakt: Jan Tesař, 

tel.: 731 205 577.

--------------

Koupím zachovalý rodinný domek se zahradou v Roztokách, 

případně město, městys v okolí Prahy. Možná i parcela ke 

stavbě rodinného domku. Tel.: 774 077 186.

--------------

Maminky - na dětském hřišti v Masarykově ulici jsem našla 

zlatou dětskou náušničku s klasickým zapínáním, nechybí Vaší 

holčičce? Tel.: 604 726 800.
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SOUKROMÁ INZERCE

zn.: RAKO a 5 ks hliníkových žaluzií do dřevěných oken, 

š. 48,5 cm 1 rok v používání. Původní cena: 2.600,- Kč, nyní: 

1.200,- Kč. Tel.: 602 594 110.

--------------

Prodám levně fotoaparát OPEMA, různé objektivy, a další 

drobnosti foto. Tel.: 723 178 331.

--------------

Prodám novou, nepoužitou webkameru 640x480, 1,3 Mpx, cena 

250,- a dvě paruky (nutno vidět). Tel.: 774 077 365.

--------------

Prodám nový skateboard „Positiv-Carlos de Andrade“

 s náhradními kolečky Powell Peralta. Cena po 20% slevě 

2.500,- Kč. Tel.: 737 169 031.

--------------

Prodám patrovou postel se skluzavkou, domečkem a věží! 

Včetně roštu na rozměr matrace 200x90 cm. Možno 

prohlédnout na  nebo u nás v Žalově. Nechali jsme 

truhlářem dodělat zadní prkna kvůli stabilitě a bezpečnosti. Vše 

je borovice, masiv. Látka na věžičce vyšisovaná. Jinak vše jako 

nové. Cena 4.300,- Kč. Tel.: 605 739 879.

--------------

Prodám prostorný byt 3+kk/2xB/sklep, 2. patro ze 4, 

novostavba, Roztoky-Solníky. Vybavení: kuchyň na míru, 

vestavné skříně, dřevěné plovoucí podlahy. Orientace V-Z. 

Cena: 3.650.000,-Kč. Tel. 720366488 – ne RK.

--------------

Prodám rodinný dům v Roztokách, v přízemí 4+1, v patře 2+1, 
2s pozemkem 881 m  a garáží před rekonstrukcí. 

Tel.: 736 674 553.

--------------

Prodám sedací soupravu – rozkládací s úložným prostorem + 2x 

www.sconto

křesla. Zachovalá – levně. Zahradní nářadí – nový – rýč – vidle 

- lopata atd. Dále hadice na zalévání + příslušenství. Dále 

starší litinovou vanu na dešťovou vodu – sudy – různé keře + 

lekníny. Vše velmi levně. Stěhování. Prodám nový hrnec na 

zavařování i s poklicí na 8 sklenic. Velmi levně. 

Mob.: 776 340 421.

--------------

Prodám starší 2. dílné prosklené dveře š 150 cm, v 200 cm, 

cena 30,- Kč a vyhřívací el. botičku na studené nohy (= jako el. 

dečka) – cena 300,- Kč. Koupím jednotlivá čísla časopisu 

Ohníček od č.1-160. Tel.: 736 235 119.

--------------

Prodám vitrážová okna. Různé tvary. Stáří asi 100 let.

 Tel.: 606 269 117.

--------------

2Pronajmu dlouhodobě pozemek 1000 m  v Roztokách – 

Žalově, v dolní části, s elektřinou, okolo jsou chatky na 

pěkném místě u Vltavy. Tel.: 603 705 944.

--------------

2Pronajmu zařízenou garsonieru, 39m  v Roztokách na 

Solníkách, 3. patro bez výtahu, balkon, sklep. K nastěhování 

od 1. července 2010. Prohlídka bytu možná kdykoliv během 

června. Prosím jen vážné zájemce. Nájem 6.600,- Kč plus 

2.800,- Kč poplatky. Tel.: 602 348 767.

--------------

Včelí med již z letošní snůšky přímo od včelaře obdržíte na 

adrese: Vidimova 607, Roztoky. Vhodné předem zavolat, tel.: 

220 911 665, nejlépe večer.

--------------

Welshcorgi daruji psa a fenu stáří 7-8let jen do dobrých rukou 

na dožití. Stálý kontakt vítán!

 Tel.: 777 219 910, 220 912 102.


