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ÚVODEM

Vážení spoluobčané,

V posledních dnech se množí dotazy na to, jak to bude 
s novou budovou mateřské školky pro 50 dětí. Snažíme 
se výstavbu urychlit, jak nejvíce jen to jde. Ve čtvrtek  
19. května proběhl výběr na dodavatele této modulové 
budovy. Dorazilo celkem 6 nabídek. Výběrová komise 
na základě jasných kritérií (cena a termín odevzdání ho-
tového díla) vybrala vítěznou nabídku. Firma, která sou-
těž vyhrála, má s výstavbou školek a jiných modulových 
budov velké zkušenosti. Realizovala desítky podobných 
staveb a mnohé z nich i v zahraničí. Proti tomuto výbě-
rovému řízení se však odvolali dva neúspěšní zájemci, což 
lze v dnešní době považovat za běžný kolorit. Navíc pou-
hé tři dny po tomto výběru na úřad dorazila informace  
z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že tento výběr 
budou přezkoumávat, což znamená zdržení celé akce. To 
už úplně běžný kolorit není. Nehodlám spekulovat, kdo za 
tím stojí, ale jedno je jasné, je tady někdo, komu stojí za 
to, aby výstavbu mateřské školky co nejvíce komplikoval 
a co nejvíce pozdržel. Vítězný dodavatel původně měl ve 
smlouvě garantovat termín odevzdání postavené budovy 
15. září. Těmito právnickými kličkami bude muset být pa-
trně termín posunut. Věřím, že se vše co nejrychleji dořeší, 
že si všichni uvědomí, že na prvním místě mají být naše 
roztocké děti a ne pletichy, že budeme moci co nejdříve 
spustit výstavbu a že na podzim bude otevřena nová budo-
va mateřské školky.
Na konci minulého měsíce jsme na úřadu uspořádali slav-
nost pro naše jubilanty. Setkání s nimi bylo moc příjemné 
a jsem rád, že všem mohu ještě jednou poděkovat za vše, 
co ve svém životě dokázali nejen pro Roztoky, ale pro celou 
naši společnost, a hlavně, že jim mohu ještě jednou pogra-
tulovat. Podrobnější informace naleznete uvnitř Odrazu. 
Příští setkání s jubilanty je plánováno v září.
Jsem rád, že se podařila spustit veřejná služba, která může 
pomoci našim spoluobčanům, kteří jsou v hmotné nouzi, 
a která zároveň může pomoci zkrášlit naše město. Infor-
mace o tom, jak tento institut funguje, naleznete na našich 
webových stránkách.
Zastupitelstvo schválilo nová pravidla pro zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu. Jsem rád, že jsme na sebe 
v některých ohledech dokonce přísnější než v proslulých 
Semilech. Zároveň jsme tyto zakázky začali zveřejňovat na 
našich webových stránkách a na portále www.verejnypor-
tal.cz, který je k tomuto účelu určen a je volně přístupný. 
Věřím, že díky těmto opatřením pro Roztoky ušetříme 
nemalé prostředky. To se nám mimochodem podařilo  
v oblasti správy sítě a IT na našem úřadu. Díky smlouvě  
s novou firmou ušetříme doslova statisíce.

Se srdečným pozdravem
Jan Jakob

starosta města Roztoky
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se ke svému jednání sešlo 11. května 
2011.

Doplňovací volba člena rady města
Navržený program jednání byl na ná-
vrh starosty rozšířen o doplňovací volbu 
člena rady města. ZM na jeho návrh od-
volalo z funkce člena RM pana Zdeňka 
Richtera (TOP 09), který dlouhodobě 
pobývá v zahraničí, a na jeho místo zvo-
lilo pana Bohdana Hejduka (TOP 09).
ZM vzalo na vědomí zprávu o čerpání 
rozpočtu za 1. čtvrtletí 2011 – v němž 
se zatím neprojevily žádné zásadní dis-
proporce.
ZM pak přijalo dotace na výkon státní 
správy, sčítání lidu a doplňovací volby 
do Senátu. Od Nadace ČEZ pak přijalo 
příspěvek na projekt oslav 130. výročí 
založení Sdružení dobrovolných hasičů 
v Roztokách.

Úprava prostor radnice schválena
Poněkud delší debata byla kolem uvol-
nění finančních prostředků na úpravy
budovy MÚ na nám. 5. května v celkové 
výši cca 1 mil. Kč. Většinou hlasů byl na-
konec tento záměr schválen. Tato částka 
bude uvolněna na úpravy prostor pro 
informační kancelář úřadu, obsahující 
všeobecné informace, podatelnu, po-
kladnu, CzechPoint a další služby, kte-
rá má být pro veřejnost otevřena každý 

všední den a dále pro úpravu nevyho-
vujícího sociálního zázemí pro zaměst-
nance úřadu.

Stejně živá diskuse se rozproudila  
i ve věci uvolnění finančních prostředků
na úpravu prostor základní školy, a to 
jednak na úpravy učeben v hlavní bu-
dově, tak i suterénního sálu pod školní 
jídelnou. Smyslem těchto úprav je nejen 
efektivnější využití stávajících prostor 
(to se týká zejména budovy jídelny), 
ale i využití vnitřních rezerv za účelem 
navýšení kapacity školy, protože škola 
se dostává do značných prostorových 
problémů. 

Bezúplatný převod pozemků  
do majetku města
Město pak bezúplatně převedlo do své-
ho majetku některé pozemky pod ko-
munikacemi – jednak od Úřadu pro za-
stupování státu ve věcech majetkových, 
jednak od firmy Luneta, a. s. v likvida-
ci. Tento převod konečně řeší naplnění 
smlouvy o smlouvě budoucí darovací  
z roku 2003, kterou se firma zavázala
do 6 měsíců po kolaudaci tyto pozemky 
převést na město (včetně inženýrských 
sítí a veřejného osvětlení). Mezitím ale 
firma zkrachovala a teprve nyní likvidá-
tor po mnoha letech tahanic tento nárok 
města splnil. Jedná se o téměř 5 tis. m2 
pozemků. 

Nová pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu
ZM též na druhý pokus přijalo nová 
pravidla pro zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu, které neupravuje 
zákon č. 137/2006 Sb. Tato nová pra-
vidla zpřesňují podmínky a současně 
jsou krokem k větší transparentnosti 
výběrových řízení malého rozsahu. Celá 
směrnice bude zveřejněna na webových 
stránkách města. 

Postup při výstavbě MŠ předmětem 
kritiky opozice
Na poměrně obšírnou diskusi o detai-
lech této směrnice pak navázala stížnost 
paní zastupitelky Vavřínové na postup 
starosty ve věci výběrového řízení na fir-
mu, která má zajistit nutné projektové, 
organizační a konzultační kroky ve věci 
přípravy výstavby nového pavilonu ma-
teřské školy v Havlíčkově ulici. Návrh na 
vypovězení uzavřené smlouvy s dotyč-
nou firmou a uspořádání nového výbě-
rového řízení nebyl po diskusi schválen 
(4 pro, 8 proti, 4 se zdrželi hlasování).
ZM též projednalo zápisy z jednání kon-
trolního a finančního výboru a přijala
doporučení těchto poradních orgánů 
města. 
Příští jednání ZM se uskuteční 15. červ-
na 2011.

Stanislav Boloňský, místostarosta 

Ve středu 18. května se ke své řádné 
schůzi sešla rada města. 

Noví vedoucí odborů MÚ jmenováni
Prvním závažným bodem jednání byly 
personální záležitosti městského úřadu. 
Na základě hodnocení a doporučení 
výběrové komise předložila paní tajem-
nice radě města návrhy na jmenování 
vedoucích odborů MÚ. RM tyto návrhy 
akceptovala a jmenovala do těchto ve-
doucích funkcí s účinností od 1. 6. t. r. 
tyto kandidáty:
Paní Miroslavu Kalinovou do funkce ve-
doucí Odboru sociálního a DPS
Paní Věru Dědičovou do funkce Odbo-
ru vnitřních věcí
Paní Moniku Hojsákovou do funkce ve-
doucí Odboru kanceláře vedení města
Pana Josefa Mrňáka do funkce vedoucí-
ho Odboru územního plánování a sta-

vebního úřadu
Pana Petra Abramoviče do funkce ve-
doucího Odboru správy, rozvoje města 
a životního prostředí 
Všem těmto pracovníkům je třeba po-
přát hodně úspěchů v nelehké práci pro 
naše město.

Pronájmy a prodeje obecního majet-
ku
RM se zabývá i zdánlivými „prkotina-
mi“, které však mohou mít výrazný do-
pad na život obyvatel našeho města. Jde 
nejen o pronájmy jednotlivých obecních 
bytů a doporučení zastupitelstvu ve věci 
prodeje zbytkových obecních pozemků, 
ale třeba i o umístění předzahrádky na 
chodníku před restaurací. V případě re-
staurace ESO v Jeronýmově ulici nedala 
RM s umístěním předzahrádky souhlas, 
z důvodu úzkého chodníku (navíc jed-

nostranného). Nedoporučila ZM schvá-
lit záměr prodeje pronajatého pozemku 
u křižovatky ulic Lidická a Obránců 
míru, neboť v těchto místech nelze  
v budoucnu vyloučit nutnost nového 
dopravního řešení křižovatky. Zabývala 
se též obslužností nového obchodně-
-administrativního zařízení, které má 
vzniknout u ulice Na Pomezí (za Tes-
kem). RM akceptovala v této věci do-
poručení stavební komise a k vlastní 
výstavbě vyjádřila souhlas za předpo-
kladu, že investor stavby bude mít sou-
hlas současného majitele pozemku.
RM vzala na vědomí též závěrečný účet 
města i účetní uzávěrku Technických 
služeb za rok 2010.

Výběrové řízení na tiskárnu Odrazu
RM se též usnesla, že vypíše výběrové 
řízení na zajištění předtiskové přípravy 

Květnové zastupitelstvo

O čem jednala městská rada v květnu
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a tisku časopisu Odraz, neboť smluvní 
vztah se současnou tiskárnou končí na 
konci června 2011.
RM vzala též na vědomí zprávu pana 
starosty o služební cestě na Slovensko, 
kde jednal o možnostech navázání part-
nerských vztahů s některým ze sloven-
ských měst nedaleko Bratislavy.
RM vzala též na vědomí obsah zápisů 

z komise životního prostředí a sociální 
komise a též pracovní komise pro do-
stavbu základní školy. 

Mimořádné jednání RM
Následující den, 19. 5., se ještě sešla RM 
na svém mimořádném jednání, aby vy-
brala dodavatelskou firmu pro výstavbu
kontejnerové mateřské školy v Havlíč-

kově ulici. Kritériem nebyla jen cena, ale 
i rychlost výstavby. Doufejme, že jsme 
tím učinili významný krok při realiza-
ci této velmi sledované investiční akce. 
Překážky, zejména administrativního 
rázu, se však ještě mohou vyskytnout.

Stanislav Boloňský,
místostarosta

V této rubrice bychom rádi občany Roz-
tok informovali o činnosti Městské poli-
cie Roztoky, a to za období 28. 4. 11 až 
25. 5. 11: 

-  dne 1. 5. 11 oznámeno hrubé urážení 
průvodčí ve vlakové soupravě na ČD 
Roztoky – výjezd na místo, na místě 
zjištěno, že dva pasažéři s platnými 
jízdenkami v podnapilém stavu hrubě 
uráželi průvodčí vlaku v průběhu jíz-
dy, oba byli vykázáni z přepravy na žá-
dost revizorky, na místo též PČR, která 
si věc Pk dle § 49/1 a z. č. 200/90 Sb. 
převzala k jejich realizaci, 

-  dne 2. 5. 11 v rámci hlídkové činnosti 
nalezen v ulici Spěšného naproti po-
zemku MŠ odstavený vrak vozidla tov. 
zn. Ford Fiesta šedomodré barvy bez 
r. z. – zadokumentováno, oznámeno 
odboru životního prostředí MÚ Roz-
toky, 

-  téhož dne oznámeno odcizení dokladů 
z pozemku domu v ulici Nad Vltavou, 
zadokumentováno a šetřeno jako Pk 
dle § 50/1 a) z. č. 200/90 Sb., 

-  téhož dne v nočních hodinách ozná-
meno rušení nočního klidu v prodejně 
Albert – výjezd na místo, na místě zjiš-
těno, že úklidová firma provádí úklid
prodejny, na výzvu strážníků ukončila 
úklidové práce, věc Pk dle § 46/2 z. č. 
200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 
3/2011 vyřešena domluvou, 

-  dne 4. 5. 11 oznámeno, že v místě u ga-
ráží v ulici Žirovnického byla založena 
tzv. černá skládka – výjezd na místo, na 
místě mezi garážemi zjištěno odhoze-
ných 5 ks igelitových pytlů s obsahem 
odpadu, zadokumentováno a šetřeno 
jako Pk dle § 47/1 h) z. č. 200/90 Sb., 

-  téhož dne ve večerních hodinách ozná-
men volně pobíhající pes v ulici Chel-
čického – výjezd na místo, proveden 
odchyt psa, zjištěn majitel tohoto psa, 
tomuto pes předán bez závad, věc Pk 
dle § 46/2 z. č. 200/90 Sb. s odkazem na 

znění OZV č. 5/2003 vyřešena v bloko-
vém řízení, 

-  dne 5. 5. 11 v rámci hlídkové činnos-
ti nalezeno odložené odstavené jízdní 
trekkingové kolo zn. Anlen Road 1v 
křoví v ulici Masarykova – kolo zajiš-
těno na MP Roztoky, nález zveřejněn 
na webových stránkách města (dne  
12. 5. 11 zjištěn majitel nalezeného 
jízdního kola ze dne 5. 5. 11, který se 
přihlásil na MP Roztoky na základě 
zveřejněného odkazu o nálezu jízdní-
ho kola na webových stránkách MP 
Roztoky, tomuto předáno jízdní kolo 
na základě předloženého dokladu  
k tomuto jízdnímu kolu), 

-  dne 7. 5. 11 oznámeno slovní napadání 
mezi sousedy v ulici Jeronýmova – vý-
jezd na místo, kvalifikováno jako pře-
stupek proti občanskému soužití podle 
§ 49 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb., 
věc oznámena komisi pro projednává-
ní přestupků MÚ Roztoky,

-  dne 8. 6. 11 oznámena krádež v Alber-
tu s tím, že ostraha prodejny zadržela 
podezřelou osobu – výjezd na místo, 
na místě zjištěno, že podezřelá osoba 
pronesla přes pokladny zboží z pro-
dejny, aniž by toto zaplatila, a u výcho-
du z prodejny byla zadržena ostrahou, 
věc Pk proti majetku dle § 50/1a) z. č. 
200/90 Sb. vyřešena v blokovém říze-
ní, 

-  dne 12. 1. 11 v ranních hodinách ozná-
meno vloupání do vozidla Škoda Su-
perb v ulici Přemyslovská – výjezd na 
místo, na místě zjištěno rozbité sklo  
u řidiče a odcizená navigace, předáno 
PČR k jejich realizaci, 

-  téhož dne oznámeno vloupání do kry-
tu bývalé CO v Rýznerově ulici – vý-
jezd na místo, provedeným šetřením 
na místě zajištěny věci, které chtěli 
pachatelé odcizit, a jejich nářadí, pa-
chatelé se na místě již nenacházeli, 
provedeno místní pátrání po podezře-
lých osobách s negativním výsledkem, 

na místě si věc převzala PČR k jejich 
realizaci, 

-  téhož dne ve večerních hodinách ozná-
meno, že v objektu restaurace Tropic  
v ulici Kroupka došlo k ohrožování 
jednoho z hostů střelnou zbraní, kte-
rou měla v držení osoba romské ná-
rodnosti – výjezd na místo, na místo 
též PČR, v době příjezdu na místě již 
klid, podezřelé osoby romské národ-
nosti se v restauraci již nenacházely, 
na místě pouze poškozená osoba, věc 
si na místě převzala PČR k jejich reali-
zaci, podezřelé osoby zjištěny provede-
ným šetřením, 

-  dne 14. 5. 11 oznámeno, že u zahra-
dy na Holém Vrchu někdo pálil kabe-
ly – výjezd na místo, na místě izolace  
z měděných kabelů dále zásuvky na 
380 V, pro podezření, že věci pocháze-
jí z tr. činnosti, předáno PČR Libčice, 
zajištění místa a pořízena fotodoku-
mentace, 

-  dne 18. 5. 11 v ranních hodinách ozná-
meno vloupání do objektu Městského 
úřadu Roztoky – výjezd na místo, na 
místě zjištěno, že pachatel se vloupal 
do objektu zadními dveřmi ze dvora, 
vnikl do objektu, zde vypáčil dvoje 
mříže a poté se vloupal do místnosti 
– pokladna, kde se vloupal do trezoru 
a odcizil finanční hotovost a straven-
ky, na místo PČR, která si věc převzala 
k jejich realizaci jako přečin krádeže 
vloupáním,

-  dne 21. 5. 11 oznámena dopravní ne-
hoda bez zranění v ulici Třebízského 
– výjezd na místo, účastníci neho-
dy se na místě domluvili na zavinění  
a způsobu náhrady škody, PČR nepři-
volána, 

-  téhož dne v nočních hodinách ozná-
meno rušení nočního klidu hlučnou 
zábavou z pozemku v ulici Braunero-
vá – výjezd na místo, na místě zjištěna 
reprodukovaná hudba, zjištěn vlastník 
nemovitosti, z jeho strany zjednána 

Z deníku Městské policie Roztoky: 



INFORMACE Z RADNICE

6

náprava, hudba i zábava ztišena, věc 
Pk dle § 46/2 z. č. 200/90 Sb. s odka-
zem na znění OZV č. 3/2011 (noční 
klid) vyřešena domluvou, 

-  dne 22. 5. 11 oznámen hořící kontejner 
na křižovatce ulic Lidická a Obránců 
míru u autobazaru Holý – výjezd na 
místo, na místě hasiči, kteří požár kon-
tejneru uhasili, na místo PČR, která si 
věc na místě převzala, vyrozuměn ře-
ditel TS Roztoky, 

-  dne 23. 5. 11 oznámen volně pobí-
hající pes v ulici Na Pomezí, kterého 
oznamovatelka dovedla na MP – pes 
umístěn do kotce MP, následně zjištěn 
majitel tohoto psa, věc Pk dle § 46/2 z. 
č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV 
č. 5/2003 vyřešena v blokovém řízení, 
BP 1 / 500 Kč, 

-  dne 24. 5. 11 v podvečerních hodinách 
oznámeno verbální napadání zákazní-
ka ze strany prodávajícího v prodejně 
potravin v Přemyslovské ulici – výjezd 

na místo, na místě zjištěno že došlo k 
slovnímu napadení zákazníka, který 
vstoupil do prodejny, když již skončila 
otvírací doba, prodávající se snažil zá-
kazníka vykázat a přitom došlo ke sho-
zení lahve Becherovky z regálu, v době 
příjezdu hlídky na místo byl na místě 
již klid, věc kvalifikována jako Pk dle §
49 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb., 

-  dne 25. 5. 11 oznámeno údajné vlou-
pání do objektu rodinného domu  
v ulici Třebízského s tím, že pacha-
telé jsou na místě – výjezd na místo, 
na místě zjištěno, že nejde vloupání 
do objektu, ale občanskoprávní věc, 
do objektu, který v té době obývá ná-
jemce s již ukončenou (neplatnou) 
nájemní smlouvou, vnikl majitel  
s novým nájemcem, na místě též PČR, 
zúčastněné osoby poučeny, že jde  
o občanskoprávní spor, 

-  téhož dne oznámeno napadení psem 
v ulici Lidická, poškozený již po ošet-

ření – zadokumentováno, kvalifiko-
váno jako Pk dle § 49/1b z. č. 200/90 
Sb. 

 

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky 
můžete nalézt na webových stránkách 
MP Roztoky,
a to na www.mproztoky.cz. 
 

Pokud byste svým poznatkem mohli po-
moci při šetření výše uvedených událostí, 
obraťte se prosím buď osobní návštěvou, 
nebo telefonicky na Obvodní oddělení po-
licie ČR Libčice (tel. 974 882 730), nebo 
na Městskou policii Roztoky (tel. 220 910 
468), popřípadě e-mail info@mproztoky.cz. 
Děkujeme předem za spolupráci. 

Petr Vevera 
 ved. str. MP Roztoky

Počínaje měsícem červencem 2011 bude 
ukončena možnost pořádání svatebních 
obřadů v obřadní síni v 1. patře roztoc-
kého zámku. Po dohodě s vedením Stře-
dočeského muzea bude možné k tomuto 

účelu využívat prostory konferenčního 
centra zámeckého areálu. Je však třeba 
počítat s tím, že tyto prostory mají jen 
omezenou kapacitu a umožňují konání 
svatebních obřadů jen menšího rozsahu. 

Bližší informace vám poskytne pracov-
nice matriky na tel. čísle 220 400 226.

MÚ Roztoky

Delegace našeho města a základní školy 
(St. Boloňský, M. Šlancarová, A. Gaba-
lová a D. Moravcová) se ve dnech 19.–
22. května 2011 zúčastnila konference 
partnerských měst v polském městě 
Skawina, s nímž spolupracujeme od 
roku 2005.
Konference se uskutečnila u příležitosti 
15. výročí navázání partnerské spolu-
práce mezi Skawinou a německým měs-
tem Hurth (blízko Kolína nad Rýnem). 
Přítomni byli i zástupci dalších partner-
ských měst Skawiny, anglického Thet-
fordu, slovenských Turčianských Teplic 
a západoukrajinského města Peremyšla-
ny (chyběli jen Italové). Program kon-
ference byl připraven organizátory  
s velkou pečlivostí, a to doslova na mi-
nuty. Vyměnili jsme si názory na další 
formy spolupráce partnerských měst  
a multimediální prezentací představili 
svá města i konkrétní výsledky dosavad-
ních kontaktů. Naše delegace zdůrazni-
la, že po zkušenostech z dalších partner-

ských projektů je podmínkou úspěchu 
vždy širší zapojení veřejnosti. Kromě 
oficiálního jednání i neformálních roz-
hovorů při „grilovačce“ jsme též dva-
krát navštívili nedaleké královské měs-
to Krakov. Zde jsme si nejen prohlédli 
velkolepé královské sídlo Wawel, ale  
i nové muzeum středověkého podzemí 
města pod dnešním hlavním náměstím. 
Dnešní Rynek Glowny se nachází něko-
lik metrů nad původním terénem z 10., 
resp. 12. století. Původní raně gotický 
parter kamenných domů, včetně původ-
ního dláždění, se v navážce zachoval ve 
výborné kvalitě a spolu s nalezenými 
předměty vypovídá o čilém životě stře-
dověkého hanzovního města. Škoda 
že o něco podobného jsme nepokusili  
v Praze při stavbě obchodního centra 
Palladium na náměstí Republiky.
Hlavní těžiště dosavadních kontaktů 
mezi našimi městy je v oblasti výměn-
ných návštěv dětí a mládeže. V červnu 
se rozšíří o naše dobrovolné hasiče, kte-

ří se zúčastní ve Skawině závodů těch-
to dobrovolných sborů. Rádi bychom, 
aby se partnerství rozšířilo i do oblas-
ti výměn spolků, sportovních oddílů  
a uměleckých souborů a též farností, 
neb Polsko je religiózně podstatně živěj-
ší než Česko. Jsme samozřejmě otevřeni 
i dalším podnětům z veřejnosti.
Naše přátele ze Skawiny uvítáme v Roz-
tokách v polovině září u příležitosti 
Svatoludmilské pouti na Levém Hradci. 
Bude to právě 1090 let od mučednické 
smrti této světice, která se svým manže-
lem, knížetem Bořivojem, pobývala na 
tomto památném místě.
Ještě malý dovětek. Určitým problémem 
počátečních kontaktů se Skawinou, kte-
rá leží 550 km od Roztok, bylo cesto-
vaní po nekvalitních silnicích. Nyní již 
většinu trasy lze absolvovat po dálnici, 
přičemž je třeba přiznat, že „Autostrada 
Malopolska“ je podstatně kvalitnější než 
naše D1 či D11. 

Stanislav Boloňský, místostarosta

Oznámení občanům – svatební obřady

Vedení města a základní školy jelo do Skawiny
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Nabízíme vám výběr nových knih, za-
koupených do městské knihovny v Roz-
tokách během měsíce května 2011

Beletrie
Viewegh M. Další báječný rok (autobio-
grafický deník)
Ahern C. Kdybys mě teď viděla (psycho-
logický román o partnerských vztazích)
Körnerová A. M. Stanice odložených lá-
sek (životní peripetie dvou kamarádek z 
malého města)
Clarke S. Už zase skáču přes Merde! (s 
humorem líčené zážitky Angličana ve 
Francii)
Szczygiel M. Udělej si ráj (volně navazu-
je na knihu Gottland)
Šabach P. Tajemství stržené masky (po-
vídky sedmi českých současných auto-
rů)

Detektivky/thrillery
Forsyth F. Kobra  
Cornwell P. Faktor Scarpettová
Nesbö J. Nemesis
Francis D. Křížová palba

Historické romány
Whitton H. Anna Falcká (životopisný 
román o v pořadí druhé manželce císaře 
Karla IV.)
Lindsey D. Vidět Delfy a zemřít (příběh 
ze starověkého Říma s detektivní záplet-
kou)

Literatura faktu 
Šulc J. Operace Stonewall (válečná ope-
race britského Královského námořnic-
tva a RAF za 2. sv. války)
Vondruška V. Život ve staletích. 14. 
století (architektura, politika, vzdělání, 
zvyky, kultura, běžný život a další zají-
mavosti o životě našich předků)
Kuras B. Jak zabít civilizaci (eseje zná-
mého publicisty na téma hrozby ohrože-
ní demokracie v současné Evropě)

Cestopisy
Pavlosková K. Osudová plavba (cesto-
pisné, dobrodružné vyprávění o cestě 
Tichomořím na malé jachtě)

Pro děti
Kratochvíl M. Kočkopes Kvído (mít koč-

kopsa jako zvířátko a kamaráda může-
me jen v pohádce)
Hester B. C. Medvídek Pú (příběhy 
medvídka Pú a jeho kamarádů ze Sto-
korcového lesa)
Rybářová I. Matýsek a Majdalenka (ko-
miksové vyprávění)

Bližší informace získáte na webových 
stránkách městské knihovny nebo pří-
mo v městské knihovně.

Pozvánka na literární pořad pro děti 
3–6 let *Příhody medvídka Pú a jeho 
přátel* na námět knihy A. Milneho
v úterý 21. 6. v 16.00 hodin.
Vstup zdarma.

Pokračuje akce „Čteme dětem“ vždy ve 
středu od 17.00 do 17.30 hodin. Určeno 
pro děti 3–6 let.
Tentokrát z knihy Z. Milera „O zvěda-
vém štěňátku“. Vstup zdarma.

Přejeme všem krásné prožití léta.
A. Urxová, D. Votavová

Městská knihovna informuje

Městská knihovna 
v Roztokách
si Vás dovoluje pozvat na

AUTORSKÉ ČTENÍ
historické detektivky Despota

roztockého autora
Františka Kalendy

spojené s promítáním fotografií

z byzantské Mystry

v úterý 14. 6. 2011 od 17:00

více o knize na www.despota.info
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Po přečtení posledního čísla časopisu 
Odraz je mi jasné, že kdyby Tomáš Ša-
lamon žil v době inkvizice, jistě by byl 
již dávno upálen, proklát netesaným 
kůlem nebo minimálně setnut tupým 
mečem. Ač jeho názory jsou poměrně 
radikální, jejich smysl by neměl v ná-
sledné diskusi zapadnout.
Asi není důvod rozvíjet filozofickou de-

batu na téma pravicové či levicové ide-
ologie. Problém je v tom, že většina lidí 
souhlasí s pravicovým pojetím světa až 
do chvíle, kdy se jich to netýká osobně. 
Je něco špatného na samostatnosti, šet-
ření a inovacích? Co bychom si měli od-
nést z filozofování Tomáše Šalamona?
Podle mého názoru je to jedno sdělení. 
Není úspora, když na daních zaplatím 

například 10 tis. Kč za měsíc a stát mi 
v dotaci 6 tis. Kč vrátí a 4 tis. Kč stojí 
práce úředníků (evropských, státních, 
obecních nebo neziskových). Úspora je, 
když si tu samou službu za 6 tis. Kč kou-
pím sám a 4 tis. Kč mi zbyde. Problém je 
v tom, že na první pohled jsem utratil za 
nedotovanou službu o 6 tis. Kč víc. 
Další věcí je, že když začneme jednu 

Se zájmem i s pousmáním jsem si 
znova prolistoval poslední tři Odrazy  
a pročetl si polemiku na téma grantů  
v Roztokách mezi pány Šalamonem  
a No-votným. Nejvíc jsem se zasmál 
úvodu článku „Úderník slova“ (Odraz 
3/2011) od pana Novotného. Lepší popis 
polemických schopností pana Šalamona 
aby člověk pohledal. Ještě bych k tomu 
dodal, že stejně jako zakladatel ODS  
a bývalý čestný předseda pana Šalamo-
na V. K. se rovněž tak často mýlí. Jen ale 
doufám, že tu podobnosti s V. K. končí. 
Jinak bych se začal snad i bát. Minimál-
ně o tužky. Ale budiž, nechme každého, 
ať si za čestného považuje, koho chce, 
či mu snad prokazuje svou čest bytím  
v jeho, jistě čestné (bývalé) straně. Nutno 
dodat, že pan Šalamon má v něčem prav-
du. Víte, pane Novotný, založit si spolek, 
divadlo, postavit tenisovou halu, otevřít 
školku dovede skoro každý. Nejsou tu 
důležité hlubší pohnutky, jestli chce 
dotyčný provozovat neziskovou činnost  
a s dobrým záměrem někomu vyplňovat 
volný čas, rozšiřovat mu obzory, přimět 
ho k tomu, aby občas rozhýbal tělo, nebo 
na tom prostě jen chce vydělat. Jde o to, 
že by snad nikdo neměl od začátku své-
ho záměru počítat s tím, že mu někdo  
(v tomto případě město, kraj, stát) něco 
dá. Nikdo přece dotyčné nenutí, aby 
něco dělali. Ono potom natáhnout ruku 
a říct „My chceme, my zajišťujeme, my 
pořádáme, my jsme postavili“ umí každý 
a je to strašně jednoduché. Zde ale můj 
souhlas s názory pana Šalamona končí. 
Když granty či příspěvky nedávat, ne-
dávat pak nic nikomu. Zemědělci nechť 
zemědělčí pouze za svoje. Veřejnou do-
pravu ať si platí plně každý sám, když 
chce jezdit autobusem. Divadlo Kvítek 
si může žít z toho, co vybere na vstup-
ném. Všechny politické strany nechť od 
státu, tedy daňových poplatníků, nedo-

stávají žádný příspěvek za voliče. 
Všichni víme, a nikdo z dvojice Šala-
mon-Novotný to nepopírá, že grantová 
a příspěvková politika je prostě nutná.  
I když panu Šalamonovi asi trochu skří-
pají zuby. Pan Šalamon navíc ve svém 
článku „Žadatelův průvodce....“ (Odraz 
2/2011), zmiňuje, že peníze na granty 
jdou z kapes daňových poplatníků. Pak 
je tedy třeba se zeptat, z čích kapes jdou 
například dotace na naši autobusovou 
dopravu? Z kapes daňových poplatníků, 
tedy i z mé kapsy. Autobusy využívám 
dvakrát do roka, a tak bych se bez nich 
obešel, přesto by mě ani ve snu nena-
padlo bojovat proti tomu, aby se tato 
dotace zrušila. Proč mají jít z mých daní 
již zmiňované příspěvky i vaší straně, 
kterou jsem nevolil a ani žádnou jinou 
„parlamentní“? Takto bych mohl pokra-
čovat. Jistě chápu, že pan Šalamon nebo-
juje snad ani tak proti úplnému zrušení 
grantů, určitě chápe výše popsané, že to 
vlastně jinak nejde. Ale spíš bojuje proti 
způsobu rozdělování. Myslím, že tomu 
může pomoct jen transparentnost jejich 
rozdělování, aby se lidé mohli ptát, proč 
tomu, proč tolik, a pak jasné odpovědi 
postavené na obhajitelných základech. 
Ač nejsem paranoik, nevěřím tomu, že 
by i v roztockém grantovém systému 
fungovalo vše tak, jak má. Ostatně kde 
ano, když jsou ve hře peníze.  
Nevím, do jaké míry je pan Šalamon 
kulturní člověk a jak moc se o kultu-
ru, alespoň v Roztokách zajímá. Ale 
pokusím se mu nastínit, jak to funguje  
„u nás“ ve Studiu mladých Divadla na 
tahu. Předpokládám, že to, že se tady  
v Roztokách snažíme o trochu té kultury, 
už ví. Nejsme zatím žádný spolek, žádné 
občanské sdružení ani nic podobného. 
Do dnešních dnů jsme od naší radni-
ce nic nechtěli, snad jen krom výlepu 
plakátů, za který nemusíme platit. Na 

posledním našem představení bylo 21 
lidí, z toho asi 18 platících (vstupné 90 
Kč), když do toho zahrnu i studentské 
slevy, vybrali jsme cca 1400 Kč. Nákla-
dy na uskutečnění tohoto představení 
byly 2000 (nájem sálu, zvukař + apara-
tura, výroba plakátů, spotřební rekvizi-
ty). Vlastně to dopadlo dobře, dopláceli 
jsme jen 600 Kč, tedy 200 Kč na hlavu. 
Otázka zní – měli bychom právo chtít 
po radnici taky příspěvek či grant, když 
přišlo asi jen 10 místních lidí. Nebo je 
to málo masové, a tudíž si nezaslouží-
me právo na „život“? Nám by asi stači-
lo, kdybychom byli takzvaně na svých. 
Jenže to by nám město muselo doplatit 
600 Kč, které nám nedoplatí, protože  
o to nikdo nepožádá. Přesto 18. června 
uskutečníme další přestavení i s rizikem, 
že opět budeme doplácet. Tady jde totiž 
o to, co už popsal pan Novotný. 
O to, že lidi v Roztokách budou mít 
pocit, že sem nechodí jen spát, že tu 
můžou i žít, potkávat se, seznamovat, 
uvidí divadlo, zajdou na masopust (dě-
kuji za něj, byl opravdu povedený), upá-
lit si čarodějnici nebo využijí některých 
z aktivit místních spolků. Jen to stojí nás 
všechny trochu peněz. Někdo využívá 
dotace města na autobus a jiný na to, že 
zajde za kulturou. 
Nevím, jestli všichni, kdo se tu o něco 
snaží, to dělají ze zištných důvodů, my 
třeba ne. Ale to, že se kvůli nám dvacet 
lidí rozhodne přijít, že jim stojíme za to, 
nebýt v pohodlí svých domovů, a vyjdou 
se na nás podívat, nám stojí za to, v tom 
pokračovat. Dokonce jsme schopni toho 
dělat víc, ale to už bychom narazili na 
finanční bariéru našich možností. Proto
zvažujeme, že sami o grant požádáme, 
protože i ta menšina, co na nás chodí, 
na to má právo a jde to i z jejich daní  
a město by to mělo podporovat.

Radek Bár 

Komu dát a komu ne?

Hon na Tomáše Šalamona
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věc dotovat, druhá tím začíná strádat, 
a když nechceme, aby zanikla, musíme 
začít dotovat obě. Máme-li podobných 
služeb deset, je nutné dotovat všechny, 
protože nejde ani jednu opomenout bez 
vlivu na její životaschopnost. Každá do-
tace podporuje novou dotaci a tak dále 
a tak dále. A najednou tu máme soci-
ální stát plný drahých úředníků, kteří 
jen přerozdělují naše peníze (daně),  

a část finančních prostředků se tak nut-
ně musí ztrácet v systému. Úředníci ge-
nerují úředníky. 
Z pohledu pragmatika žijícího na malém 
městě bez vlivu na celoevropské dění je 
pohled složitější. V Roztokách je nutné 
podporovat veřejnou autobusovou do-
pravu, protože jinak by určitě zanikla. 
Systém prostě není takto komplexně na-
staven. Bylo by řešením dopravu nepod-

porovat jako celek a nechat na lidech, 
aby si vybrali, co chtějí nebo nechtějí. 
Nepřestávejme na tyto věci alespoň 
myslet, a kdykoliv to jen jde, tak se jimi 
řídit. Držím Tomáši Šalamonovi palce  
a jsem rád, že jako nestraník kandidoval 
v komunálních volbách za ODS.

Ing. Roman Jandík
Předseda MS ODS Roztoky

Ačkoliv jsem se na stránkách roztoc-
kých médií již zúčastnil debat na různá 
témata, žádná mi nepřišla tak hysterická 
jako ta „o kulturních grantech a dota-
cích“. Zvlášť poslední Odraz vypadal, že 
kdo si o mě neotře boty, není „in“. Proto 
bych k některým myšlenkám chtěl ztra-
tit pár slov.
Měl jsem tu čest objevit se i v pozvánce 
pana Kahleho na jeho festival Rozkřik!!. 
Musím nejprve zdůraznit, že proti Roz-
křiku!! nic nemám. Subjektivně je mi 
dokonce možná bližší než některé jiné 
podporované aktivity. Podstatná jsou 
ale čísla. Na poslední dva Rozkřiky!! 
přišlo 260, resp. 128 lidí (o špatné poča-
sí věru nešlo, bylo celkem hezky). Jenže 
kromě nich muselo na akci přispět dal-
ších zhruba 7000 roztockých obyvatel, 
kterým je pravděpodobně celkem ukra-
dená. Problém nemusí být v Rozkřiku!!, 
ostatně účast na řadě jiných městem 
dotovaných kulturních podniků není 
leckdy výrazně lepší. Prostě tu máme té 
kultury víc, než lidé chtějí. Jen co se týče 
hudebních festivalů, sponzoruje město 
tři ročně (k Rozkřikům!! přibyl letos ješ-
tě Zámeček žije! – roztocký hudební fes-
tival poznáte podle vykřičníku v názvu). 
Bylo by to příliš, i kdybychom se nachá-
zeli sto kilometrů od nejbližší civilizace. 
My jsme ale na hranicích Prahy a vypa-
dá to, že většina Roztočáků patrně necítí 
stran kulturního a sportovního vyžití 
potřebu chodit za kováříčkem, když za 
humny je velkokovárna. Nabídka zkrát-
ka převyšuje poptávku, takže někdy 
přispíváme spíš na koníček pořadatelů 

než akci pro diváky. Nechť se něco děje 
klidně každý den, ale musíme opravdu 
všechno dotovat? Neměly by – když už 
– být granty směrovány jen na některé 
vybrané, pořadatelsky málo atraktivní 
segmenty, např. seniory?
Navíc roztocký grantový, dotační a spol-
kový rozpočet je opravdu enormní. Jen 
pro srovnání: např. Praha 6 rozdělila 
loni na obdobné účely 600 tis. (100 tis. 
obyvatel, tj. 6 Kč na obyvatele), v Praze 
4 to bylo 1,5 mil. (11,30 Kč) a 4 milio-
ny byly rozděleny v Praze 1. 121 Kč na 
obyvatele zde vypadá jako velká suma, 
ale je třeba si uvědomit, že nikde v celé 
zemi patrně není větší koncentrace kul-
turních zařízení než právě na „jedničce“. 
A jak si vedou Roztoky? Loni 142 Kč 
na hlavu. Jako bychom tu měli nejmíň 
Národní divadlo! (Pro korektnost do-
dávám, že každá obec definuje podporu
trochu jinak, takže porovnání je třeba 
chápat s jistou rezervou.)
Ale ať je rozpočet jaký je, rozdělování 
peněz by se jistě mělo dít s otevřenou 
myslí, zároveň ale s kritickým odstu-
pem. Obávám se, že v tom máme stále 
rezervy. Některé ze svých připomínek 
jsem již na těchto stránkách v minulosti 
vyjádřil, což mi – mimo jiné – minule 
vytmavil předseda kulturní komise Mgr. 
Tomáš Novotný, jehož článku bych se 
rovněž dovolil krátce věnovat. Škoda 
jen, že místo cizelování protiargumen-
tů se pan Novotný vydal shánět podpi-
sy, takže si člověk není jist, zda čte ještě 
článek, nebo už petici. Pan předseda 
píše, že komise má v grantech jen po-

radní hlas a schvaluje je rada (resp. za-
stupitelstvo). Formálně je to do puntíku 
pravda, fakticky tak trochu alibismus. 
Páni konšelé mají samozřejmě důleži-
tější poslání než zabývat se desítkami 
žádostí, a tak dosud vždy návrhy před-
ložené komisí prostě schvalovali (je to 
logické, od toho ji mají). Což se stalo 
zvykem až do té míry, že začít se v nich  
z ničeho nic na radě trochu šťourat moh-
lo být někým vnímáno poněkud nelibě. 
Citujme ze zápisu z rady města ze dne  
9. 3. 2011: „Kulturní komise předložila 
svůj návrh na přerozdělení finančních
prostředků z rozpočtu města na dotace  
a granty v kultuře. Radní pan Novotný 
dal výrazným způsobem najevo nesou-
hlas s průběhem projednávání tohoto 
bodu a opustil jednání rady.“ Tolik k 
„pouhému poradnímu hlasu“. Rovněž 
kontrola vynaložení prostředků pří-
slušnými orgány města je sice chvály-
hodná, ale irelevantní. Nikdy jsem ani 
nenaznačil, že by peníze někdo špatně 
vyúčtovával či snad dokonce rozkrádal. 
Problémem je podle mě nesystémovost, 
nahodilost a nedostatek pravidel pro je-
jich rozdělování, což žádná kontrola na 
světě z logiky věci vyřešit nemůže, pro-
tože jde o rozhodování politického cha-
rakteru. Naštěstí nejsem jediný, kdo si 
nevyhovující stav v oblasti „kulturních 
grantů“ v Roztokách uvědomuje, takže 
se v současnosti pracuje na nových pra-
vidlech, která – věřme – vnesou do této 
oblasti alespoň o kousek víc racionality. 
Nepochybuji, že ku prospěchu všech.

Tomáš Šalamon

(Dalších) pár poznámek ke grantům a dotacím

Začínám stejnou otázkou, kterou jsem 
položila zastupitelům na jednání ZM dne 
11. května, když jsme probírali skuteč-
nost, že starosta J. Jakob bez výběrového 

řízení zadal přípravu výběrového říze-
ní na novou kontejnerovou mateřskou 
školku (dále jen KMŠ) firmě CityPlan.
Ta otázka zní, jak lze zadat výběrové ří-

zení na dodavatele nové KMŠ bez pro-
jektové dokumentace tak, aby bylo ob-
hajitelné? 
Stejně jako nejde projet zatáčku rovně, 

Nová kontejnerová MŠ – výběrové řízení
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Je velice pěkné, že pan starosta a ostatní 
představitelé našeho města uctili památ-
ku obětí transportu smrti. Máme tu ale 
jedno ale, všichni představitelé včetně 
pana starosty uctívají padlé, ale my tu 
mezi námi máme ještě živé účastníky 
(bývalé vězně) koncentračního tábora 
Osvětim a i přímé účastníky transpor-
tu smrti. Nevím, kolik jich ještě žije, ale  

v našem městě žije asi šedesát let jed-
na taková osoba, které letos bylo 86 let, 
která byla přímým účastníkem obojího. 
Byla několik let vězněna v koncentrač-
ním táboře Osvětim a nakonec skončila 
v transportu smrti, jenom se jí nepo-
dařilo uprchnout v Roztokách ale až za 
pomoci pražských občanů na nádraží 
Praha-Bubny. Moje připomínka se týká 

těchto obětí, které přežily a žijí stále mezi 
námi, ale jim představitelé města neda-
jí ani jednu květinu, nepotřesou pravicí  
a nepopřejí více sluníčka do dalšího ži-
vota. A tím se mi zdá, že více myslíme 
na mrtvé než na živé.                               

Stanislav Čáslavka ml.

Malá připomínka k pietnímu aktu za oběti transportu smrti

nejde v jednom výběrovém řízení zadat 
projektovou dokumentaci, stavební po-
volení i realizaci stavby. Zákon o zadává-
ní veřejných zakázek stanoví jasná pra-
vidla a ta tímto zadáním byla porušena. 
Očekávat, že touto zkratkou dožene ve-
dení města svoji nečinnost ohledně pří-
pravy výstavby KMŠ, nebylo příliš pro-
zíravé. Výběrové řízení proběhlo a rada 
města souhlasila s uzavřením smlouvy  
s vybraným uchazečem. Zůstává ovšem 
dost nezodpovězených otázek.
Jak mohli zájemci předložit smysluplné 
a srovnatelné nabídky, když bez projek-
tu vlastně vařili z vody? Kdo určil, že to 
celé bude stát maximálně 11 mil. Kč, 
proč není limit třeba jen 7 mil. Kč? 

Jak může uchazeč určit jakýkoli termín, 
když není ani zahájeno stavební řízení, 
natož právoplatné stavební povolení?
Jak může hodnotící komise složená ze 
starosty, místostarostů, radního Pařízka 
a paní tajemnice cokoli hodnotit, když 
není co srovnávat? 
Zajímavou skutečností je, že ve schvále-
ném rozpočtu města na rok 2011 není 
oněch 11 mil. Kč.  
Při schvalování rozpočtu starosta na-
vrhl pro novou KMŠ pouhých 2,5 mil. 
Kč s tím, že se nová KMŠ bude stejnou 
částkou splácet po dobu 4–5 let. Ovšem 
v návrhu smlouvy, která byla součástí 
zadávací dokumentace, již zpracovala 
tak elegantně vybraná společnost Ci-

tyPlan, o tom není ani zmínka. Asi se  
o tom vedení města zapomnělo zmínit, 
asi nefungovala komunikace, protože se 
spěchalo, asi je to celé úplně špatně. 
Nyní, když tuto veřejnou zakázku pro-
věřuje Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže, by asi nebylo od věci se zamys-
let, jaké možnosti město pro výstavbu 
nových míst v MŠ má, kam lze novou či 
nové KMŠ umístit, a tyto možnosti vy-
hodnotit z hlediska náročnosti realizace 
a nákladů. V minulém volebním období 
se v tomto směru udělalo DOST práce, 
na kterou lze navázat.

Olga Vavřínová 
zastupitelka, D.O.S.T.

POLEMIKY KOMENTÁŘE
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM – ČERVEN

Ne 27. 3. – Čt 30. 6.
Výstava obrazů ak. malíře Karla Marxe – výstava je prodejní, je možné ji 
shlédnout vždy ve čt 15:00-17:00 hod. a v ne 10:00-12:00 hod. nebo kdyko-
liv na požádání na tel: 220 951 051 pí. Kučerová

Husův sbor CČSH,
Roztoky

St 20. 4. – Ne 2. 10. Čtyřlístkománie – výstava o fenoménu veselého obrázkového čtení zvaného 
Čtyřlístek

Středočeské muzeum,
Roztoky

St 4. 5. – Út 28. 6. Výstava fotografií – Vladimír Brunton – klasická fotografie na japonském
papíře Hotel Academic, Roztoky

So 21. 5. – Ne 28. 8. Paleta vlasti – výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografií Středočeské muzeum,
Roztoky

So 11. 6. Muzejní noc – netradiční prohlídka muzea od 18 do 24 hod. Letošní noc 
nese název Bronzový poklad a je inspirována únětickou kulturou.

Středočeské muzeum,
Roztoky

So 11. 6. První naražení Únětického piva a večerní koncert OOZ Únětický pivovar

Ne 12. 6. Turnaj divadelních týmů – Divadlo Sklep, DD, Divoch. Besídka Sklep aneb 
dvanáctka dvanáctého

Hřiště u Sokolovny,
Únětice, Únětický pivovar

Út 14. 6. Autorské čtení historické detektivky Despota od Františka Kalendy spojené 
s promítáním fotografií z byzantské Mystry

Městská knihovna,
Roztoky

St 15. 6. Zahradní koncert - populární, dechová, vážná i nevážná hudba a tanec  
v podání žáků a učitelů roztocké ZUŠ od 17.00 hod. Zahrada ZŠ, Roztoky

So 18. 6. Bobíkiáda – hravé sportovní odpoledne pro děti od 13 do 18 hod. ve spo-
lupráci se Sokolem

Středočeské muzeum – 
zámecký park, Roztoky

So 18. 6.
VOKO Cyklistický závod horských kol v Roztokách. Prezentace od 14:30 
do 14:55 hod., start v 15:00 hod. Trať 21 km kolem Roztok a v Suchdolském 
lese, více na www.voko.borec.cz

Tyršovo náměstí, Roztoky 
(U Alberta)

So 18. 6. Je zelená opravdu zelená aneb Konec sezóny. Hraje Studio mladých Diva-
dla na tahu od 19:30 hod., Restaurace Na Růžku - Žalov. Vstup zdarma.

Restaurace na Růžku, 
Roztoky

Ne 19. 6. Kulový král UBU XIII – tradiční turnaj v pétanque s mezinárodní účastí pro 
amatéry i profesionály

Únětice,
hřiště u Sokolovny

Čt 23. 6. Svatojánská zahradní slavnost – zveme Vás na svatojánskou zahradní slav-
nost na Levém Hradci

Kostel sv. Klimenta, 
Levý Hradec

So 25. 6. Festival ROZKŘIK!! - od 17:30 hod. zahrají skupiny Neřež, Blabuburo, Kara 
Ben MC, Živé kvety. Připraveny budou dětské dílny.

V prostoru TJ Sokol, 
Roztoky

So 13. 8. Slavností zádušní bohoslužba za rod Přemyslovců – od 14:00 hod. Všichni 
jsou srdečně zváni.

Kostel sv. Klimenta, 
Levý Hradec

Po 22. 8.  – Pá 26. 8.
Prázdniny v muzeu – Chronoletem po Roztokách – týdenní dílny pro děti, 
každý den vždy od 8:30 do 13:00 hod. Cena za den je 150,- Kč. Přihlašovat se 
můžete na adrese propagace@muzeum-roztoky.cz nebo na čísle 723 121 692.

Středočeské muzeum, 
Roztoky

ŽIVOT V OBCI

Muzejní noc
11. června můžete během Muzejní noci 
(od 18 do 24 hodin) zažít netradiční 
prohlídku muzea. Letošní noc nese ná-
zev Bronzový poklad a je inspirovaná 
únětickou kulturou. V setmělém areálu 
roztockého zámku si budete si moci vy-
robit únětický šperk či nádobu nebo po-
hřbít svého únětického člověka. Možná 
najdete i bronzový poklad. Po celou noc 
bude přítomen sám Čeněk Rýzner, kte-
rý Vás provede svými nálezy z Holého 
vrchu ve výstavě Brána do říše mrtvých 
i nově nalezeným (návštěvníky vytvoře-
ným) pohřebištěm na roztockém zám-
ku. A protože se Čeněk Rýzner jistě po 

namáhavé práci rád napil piva – může-
me předpokládat, že to bylo pivo únětic-
ké – budete i Vy mít příležitost toto pivo 
ochutnat. Právě 11. června bude totiž 
hotova první várka piva z obnoveného 
Únětického pivovaru, který na přelomu 
19. a 20. století patřil mezi největší pi-
vovary ve Smíchovském okrase. Otevře-
ny pro Vás budou i výstavy Paleta vlasti  
a Čtyřlístkománie.

Bobíkiáda
Ty, kterým noční návštěva připadá moc 
strašidelná, mohou přijít 18. června od 
13 do 18 hodin, na Bobíkiádu. Hravé 
sportovní odpoledne pro děti, které vol-

ně navazuje na dobrodružství, která kdy 
Čtyřlístek zažil, připravujeme ve spolu-

Červen ve Středočeském muzeu
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práci s roztockým Sokolem. Za pěkného 
počasí proběhne Bobíkiáda v zámeckém 
parku, pokud bude pršet, zasportujeme 
si v Sokolovně.

Letní keramická plastika
Letos musíme zklamat příznivce Letní 
keramické plastiky. Vzhledem k tomu, 
že muzeu zasvitla naděje na rekonstruk-
ci zámku, což by znamenalo uzavření 
velké části parku, rozhodli se pořadatelé 
LKP letos výstavu přenést do Galerie/
Zámku Klenová u Klatov. 19. ročník 
Letní keramické plastiky bude v Kle-
nové zahájen 18. června. 

Prázdniny v muzeu – Chronoletem po 
Roztokách
Na konec prázdnin opět připravujeme 
týdenní dílny pro děti.  Letos budeme 
putovat historií Roztok, podobně jako 
cestuje Čtyřlístek ve chronoletu, i my se 
každý den ocitneme v jiné době (pravě-
ku, středověku, renesanci či v 19. století) 
a setkáme se se zajímavými osobnostmi 
Roztok. Dílny budou probíhat v týdnu 
22. – 26. srpna vždy od 8:30 do 13 hodin 
a jsou vhodné pro děti od 7 do 12 let.  
Cena za den je 150 Kč. Přihlašovat se 
můžete na adrese propagace@muzeum-
-roztoky.cz nebo na čísle 723 121 692.

Ateliér Zdenky Braunerové
A nezapomeňte, že v blízkosti zámec-
kého areálu se nachází ateliér Zdenky 
Braunerové (1858 – 1934) se stálou 
expozicí, která navozuje atmosféru pro-
středí, ve kterém tato umělkyně, jejíž ži-
vot a tvorba jsou spojeny s Roztokami, 
tvořila a setkávala se s osobnostmi české 
a evropské kultury. Ateliér si malířka 
nechala postavit v těsném sousedství 
rodinné vily (dnes tzv. Braunerův mlýn) 
podle vlastního návrhu v letech 1903 
– 1904.

Marie Jelínková Ťupová

ŽIVOT V OBCI
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Dne 25. května 2011 se ve vyzdobené zasedací síni radnice uskutečnilo setkání vedení našeho města se seniory, kteří se dožili 
významného životního jubilea.
Pozvání pana starosty přijalo 10 našich spoluobčanů:
Eva Cihlářová, Anna Fiřtová, Milada Junová, Perluška Uhlířová, Zdena Ličková, Milada Burgsdorffová, Helena Minaříková, Kvě-
toslava Koukolová, Miloslav Tuzar a Eduard Douša, kteří se kromě malého pohoštění potěšili i vystoupením pěveckého „minisboreč-
ku“ dětí ze ZUŠ i klarinetového dua (pan ředitel ZUŠ Šlégl a sl. Sloupová).
Doufejme, že tato malá slavnost bude základem nové tradice.

Stanislav Boloňský

Fotoreportáž: Radnice ocenila seniory, kteří se dožili významného životního jubilea

ŽIVOT V OBCI
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Fotoreportáž: Radnice ocenila seniory, kteří se dožili významného životního jubilea

ŽIVOT V OBCI
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zaznělo v Roztokách po úvodním bib-
lickém slově Prof. ThDr. Zdeňka Ku-
čery a uvítání jako dozvuk letošních 
Velikonoc v neděli 8. května. Hudbu 
17. století zpěvem a na historických 
nástrojích provedla CAPELLA ORNA-
MENTATA- Ivana Šedová-zpěv, Eva 
Nachmilnerová-barokní housle, Tereza 
Pavelková-theorba a Richard Šeda-cink, 
zobcová flétna a umělecký vedoucí. Za-
zněly skladby rozličné formy od devíti 
barokních autorů,z nichž jsou v našich 
kruzích nejpopulárnější Claudio Mon-
teverdi (Laudate Dominum - 1641)  
a Adam Michna z Otradovic (Veliko-
noční Alleluja - 1647). Pan Richard Šeda 
napsal instruktivní „Slovo k programu“, 

jež doplnil i živým výkladem. Hudba  
z doby přelomu hudebního slohu, způ-
sobeného technickým zdokonalováním 
nástrojů i reformy zpěvu působí  svou 
zpěvnou přirozeností a spontánností,  
s níž umělci ozdobovali základní kom-
poziční linku. Zejména dnes, kdy se lidé 
v umění i životním stylu snaží navrátit  
k přírodě, budí muzicírování skladeb 
raného baroka nádherné estetické zážit-
ky krásy i duchovní pocit svobody člo-
věka, vykoupené velikonoční obětí Jezu 
Krista. Umělci byli zahrnuti potleskem, 
slovy díků pořádající farářky CČSH Jar-
mily Kučerové a květinami.

Jarmila Kučerová

Sbírka šatstva

Husitská diakonie CČSH  
v Roztokách organizuje sbírku šatstva 

pro Diakonii Broumov  

v pátek 17. června  
od 15 do 17 hod. v Husově sboru.  

Prosíme šatstvo noste čisté  
v pytlích nebo krabicích. 

Děkujeme.
Jarmila Kučerová

Velikonoční ALLELUJA v Husově sboru

Roztocký divadelní soubor Studio mla-
dých Divadla Na tahu dokončuje svou 
historicky první divadelní sezónu.
Od dubna loňského roku jsme připra-
vovali a 17. 12. 2010 v premiéře uvedli 
autorské představení „Je zelená opravdu 
zelená aneb Hádej kolik mi to žere“, kte-
ré jste v uplynulých měsících mohli vi-
dět v Roztokách celkem třikrát. Kromě 
Roztok jsme naši hru s úspěchem uvedli 
taktéž v Karlových Varech, Praze, Úně-
ticích a v létě jsme dále pozváni na festi-
val SázavaFest a na divadelní festival na 
Hrádečku.

Na konec sezóny jsme si pro fanoušky 
i diváky našeho divadla zatím neznalé 
připravili malé překvapení. „Zelenou“ 
uvedeme poněkud netradičně. Všechny 
písně, které z představení znáte, budou 
upraveny a provedeny v aranži tzv. un-
plugged, přidáme několik nových písní 
a scének z chystaného představení a po-
kud najdeme odvahu, zkusíme trochu 
divadelního „adrenalinu“. Vymysleli 
jsme si Divadlo Mat, kdy dáme prostor 
divákům, aby určili téma scénky, kterou 
my pak po krátkém rozmyšlení (nebude 
to trvat déle, než výběr bankovek z ban-

komatu či výroba kvalitní kávy z kafe-
matu) ihned sehrajeme.
Děkujeme všem, kteří na nás chodí či 
nám jinak pomáhají, za přízeň a pod-
poru našeho - vašeho roztockého diva-
délka. 
Dovolte nám pozvat vás na slavnostní 
zakončení sezóny a to dne 18. června 
2011 od 19:30 hod. na „domácí“ scéně 
divadla – v restauraci Na růžku v Žalo-
vě.

Radek Bár,
Vojta Efler,

Tomáš Zámečník

Roztocký divadelní soubor: Zelená netradičně

Letošním roce byly opět v dubnu Roz-
toky již potřetí dějištěm setkání dět-
ských skupin scénického tance, které se 
v regionu Středočeského kraje účastnily 
Krajské postupové přehlídky dětských 
skupin scénického tance. Tancechtiví 
diváci měli možnost opět tyto soubory 
zhlédnout 8. dubna 2011 v Kongreso-
vém sále hotelu Academic, kde se jich 
sešlo osm (TK Roztoč Po špičkách, ZUŠ 
Roztoky, ZUŠ Sedlčany, ZUŠ Sedlec, 
TS Vodolenka Odolena Voda, Rytmus 
Úvaly, ZUŠ Klapkova Praha 8) devate-
nácti krátkometrážními choreografie-
mi. Během dvouhodinového programu 
se představily děti od pěti let až po ty 
nejstarší slečny ve věku školní docház-
ky. Tvorba jednotlivých souborů se opí-
rala hlavně o hudební předlohu (lidová 

Scénický tanec v Roztokách
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píseň, současná vážná hudba, moderní 
instrumentální skladby), ale nechybělo 
ani mluvené slovo, které je v dnešním 
scénickém tanci již zcela běžné stejně 
jako tvorba vycházející z improvizace 
nebo strukturovaná improvizace přímo 
na jevišti. Odborný lektorský sbor ve 
složení Bohumíra Cveklová - NIPOS 
- ARTAMA, Živana Vajsarová  FS Jaro 
Praha 5 a Ludmila Rellichová TS Mag-
daléna Rychnov u Jablonce nad Nisou 
při následném rozborovém semináři 
konstatoval další výrazné zlepšení cel-

kové úrovně přehlídky, vyzdvihl kvalitní 
pedagogickou práci s dětmi, ohodnotil 
choreografickou dovednost jednotli-
vých pedagogů (která není pro učitele 
tance samozřejmostí) a udělil 10 oce-
nění, která jsou výrazem výjimečnosti 
jednotlivých tanečních vystoupení: Vij-
me věnce – Za výběr hudby a přirozený 
projev, Barevná hra – Za taneční vypra-
cování námětu, Zoooologická – Za vý-
stižnou pohybovou charakteristiku (TK 
Roztoč Po špičkách, Roztoky); Pro ra-
dost – Za výtvarné zpracování námětu 

(ZUŠ Sedlčany a Sedlec); Symboly – Za 
taneční projev, Příběh stromu – Za cit-
livost tanečního projevu, Můj svět – Za 
naplnění námětu a choreografii (ZUŠ
Sedlčany)
Proměny jednoho snu – Za nápaditou 
choreografii, U nás v Arktidě – Za po-
kus o pohybovou studii tučňáků, Čas 
třešňových květů – Za originalitu výra-
zových prostředků (ZUŠ Klapkova, Pra-
ha 8), Svěř se mi – Za interpretaci (ZUŠ 
Roztoky). Choreografie Můj svět, Čas
třešňových květů a Svěř se mi byly no-
minovány do širšího výběru na 28. roč-
ník Celostátní přehlídky dětských skupin 
scénického tance, která se koná tradičně 
v Kutné Hoře na konci května. Vyhlašo-
vatelem je stejně jako u krajských pře-
hlídek z pověření Ministerstva kultury 
ČR NIPOS - ARTAMA. 
Roztockou přehlídku letos opět orga-
nizovalo Sdružení Roztoč a tím zpro-
středkovalo jak mladým tanečníkům, 
tak divákům příjemný zážitek z krásy 
scénického tance.

Zuzana Smugalová

Třetí roztocký Bleší trh znovu potvrdil, 
že tento druh setkávání se v Roztokách 
setkává s velikým ohlasem. Máme ra-
dost, že se tato událost pomalu stává 
tradicí. Počasí nám opět přálo a tak se 
zhruba čtyři stovky návštěvníků mohly 
těšit z toho, co nabízel rekordní počet 
prodejců (tentokrát se jich sešlo přes 
čtyřicet). Vedle „bleších“ dek a stolků 
zde bylo také indické občerstvení, ze-
mědělec s českou zeleninou, stánek s li-
monádami na přání namíchanými, anti-
kvariát, dětský koutek a mnoho dalšího. 
Organizátoři moc děkují všem prodáva-
jícím i návštěvníkům a už teď se těšíme 
na podzimní blešák, který bude pravdě-
podobně 15. října. Velice bychom uvíta-
li dobrovolníky na pomoc při přípravě  
a průběhu, všechny kontakty naleznete 
na  www.blesak-roztoky.cz

Za Bleší trh, Zuzana Šrůmová,
Tomáš Zděblo 

a Ridina Ahmedová

Akce se uskutečnila za podpory Města 
Roztoky, sdružení Roztoč a TJ Sokol 
Roztoky. Všem bychom tímto rádi sr-
dečně poděkovali.

Z ohlasů od prodejců:

...my jsi to také užili a hlavně jsme byli 
úspěšní, vůbec jsem nečekala, že toho 
tolik prodáme:-))Na podzim se určitě zú-
častníme. Doufám, že nám bude počasí 
přát jako na jarním. Mějte se fajn H. H.

Milý blešákový týme, my bychom rádi 
poděkovali za akci jako takovou. Baví to 
nás, vás i kupující a tak je to v pořádku. 
Díky za organizaci, perfektní informač-
ní servis, vyjednané počasí a vůbec...:o) 

Pokud bude co prodávat, budeme se těšit  
v říjnu! K. F.

Děkuji za zorganizování, nám se hez-
ky uvolnila garáž a „prodali“ se i věci,  
u kterých jsem v to vůbec nedoufala. 
Všem blešákum zdar, L. K.

Milá Zuzano, my moc děkujeme za bez-
chybnou organizaci a hlavně za milou 
akci, kterou jsme si užili celá rodina!!! 
Příště určitě nashledanou!
M. W.

Bleší trh je stále oblíbenější
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Maškarní
Koncem měsíce května proběhl v roz-
tockém mateřském centru již tradiční 
tématicky laděný karneval. 
Dvakrát do roka se v Rožálku scházejí 
pohádkové bytosti, různá zvířátka či 
broučci, aby si užili tance, zpěvu a „ho-
dokvasu“. 

Letošní jarní karneval se nesl v duchu 
loutek a maňáskového divadélka. Malí  
i velcí návštěvníci si mohli vyzkoušet 
jaké je to hrát a režírovat vlastní pohád-
ku před opravdovým publikem. Pro úpl-
ně nejmenší děti byla tradičně otevřena 
hernička a připraveno drobné občerst-
vení. 
Děkujeme ochotným maminkám, pře-
devším Marcele Markové za příjemné 
odpoledne a městu Roztoky za podporu 
této akce.

Na co se u nás můžete těšit
16. 6. Čteme dětem pohádku „O rých-
lé želvě“ (v rámci projektu „Celé Česko 
čte dětem“). Pro přesný čas sledujte naše 
webové stránky.

25. 6. Sobotní tvořivá dílnička pro děti  
v rámci hudebního festivalu Rozkřik!!

Červenec - „Prázdninová cesta“ – třetí 
ročníky tentokrát s pravěkou tématikou

Pohodově strávené léto Vám za celý tým 
MC Rožálek přejí

Viktorie Lašová a Václava Bromovská
Mateřské centrum ROŽÁLEK

Roztoky u Prahy, Mobil: 773 245 147
www.rozalek.cz

ŽIVOT V OBCI

Svatojánská zahradní slavnost a let 
balónem
23. června na louce u kostela sv. Kli-
menta na Levém Hradci. 
Zahradní slavnost je tradiční setkání 
dětí, rodičů, sousedů, lektorů a dalších 
hostů, kteří společně slaví konec škol-
ního roku a přicházející prázdninový 
čas. V krásném prostředí na louce před 
kostelem sv. Klimenta na Levém Hradci 
představí děti i dospělí z kurzů sdružení 
Roztoč svou celoroční práci v řadě ma-
lých uměleckých vystoupení. 
Těšit se můžete na taneční choreografie,
žongléry, bubeníky, flétnisty, film, který
natočily děti z dramatického kroužku.  
K zhlédnutí bude malá výstava dílek  
z výtvarných kurzů. 
Program slavnostně zahájí i ukončí Sva-
tojánský hymnus v podání pěveckého 
sboru Local Vocal. 
Z řad spřátelených umělců přijali na le-
tošní slavnost pozvání herci z divadla 
Disk s představením „Když zvířátka 
hrají divadlo“ a okouzlující ženské pě-
vecké uskupení Jelení loje. 
Umělecký program doplní tvořivé dílny 
pro děti, svatojánské tradice a lahodné 
občerstvení. K veliké radosti všech dětí, 
bude-li nám počasí přát, objeví se na 
louce létající balón, který v proutěném 
koši vynese k oblakům každého, kdo se 
bude chtít na Levý Hradec a okolí podí-
vat z výšky. Přesný harmonogram pro-
gramu slavnosti sledujte na vývěsních 
plochách či na www.roztoc.cz. 

Pořádá sdružení Roztoč ve spolupráci  
s MC Rožálek a oddílem Draci za podpo-
ry Města Roztoky a MŠMT. 

Výstavy
Konec školního roku bývá časem, kdy se 
můžeme pochlubit výsledky práce na-
šich kroužků a dílen. 
Srdečně zveme 13. 6. do ateliéru v Hav-
líčkově ulici, kde bude v 17 hodin za-
hájena malá letní výstava kreseb a ke-
ramických výrobků předškolních dětí 
z kroužků Keramika a výtvarné dílny 
Semišová myš. Uslyšíte lidové písničky  
i skladby klasických autorů v podání dětí 
z kroužku Hrátky s flétnou. Součástí vý-
stavy bude i aukce výtvarných dílek.
V úterý 28. června v 17 hodin proběhne 
ve velkém ateliéru vernisáž výstavy žáků 
a studentů Ateliéru JoE pod názvem 
MIO, MIO...

Prořezávaný světelný objekt 
Zveme vás na keramickou dílnu, kde 
si můžete vyrobit světelný objekt, ve 
kterém bude umístěna svíčka. Objekt 
může sloužit i jako aromalampa. Cena 
za dílnu je 250,– (v ceně je zahrnut kera-
mický materiál, pomůcky, lektorské ve-
dení a výpal v peci). Koná se v pondělí  
20. června 2011 od 19 do 22 hodin  
v ateliéru v Havlíčkově ulici. Srdečně zve 
lektorka Andrea Angelová

Letní mozaikování
Pokud budete trávit letní dny v Rozto-

kách zveme vás na dílnu mozaikování. 
Jde o dvoudenní tvořivou dílnu, na které 
si můžete vytvořit mozaiku na zahrad-
ní stolek, židli, pítko pro ptáčky či jiné 
předměty, které ozdobí vaší zahradu. 
Dílna proběhne v prvním srpnovém 
týdnu pod vedením lektorky Magdaleny 
Kracík Štorkánové v ateliéru sdružení 
Roztoč v Havlíčkově ulici. Cena bude 
ještě upřesněna. Rezervace místa na 
email: magdahostess@yahoo.com. Ak-
tuální termín sledujte na našich strán-
kách.

Milý čtenáři, přejeme vám krásné, slu-
nečné léto, které strávíte podle svých 
představ. Těšíme se na setkání v příštím 
školním roce. Kroužky budou probíhat 
ve stejných prostorách jako v minulých 
letech. Zápis se uskuteční 1. a 2. září. Tě-
šit se můžete na stávající i nové kurzy. 
Chystáme pro vás kurz francouzštiny  
a rozšíří se i hudební obory. Ať žijí 
prázdniny! 

Jitka Čechová - Sdružení Roztoč

Mateřské centrum Rožálek Roztoky u Prahy

Konec školního roku v Roztoči

ZPRÁVY ZE SDRUŽENÍ ROZTO�

NOV� OTEV�ENÉ INFOCENTRUM
V Havlí�kov� ulici 713 jsme nov� otev�eli infocentrum, kde vás rádi  p�ivítáme a poskytneme 
informace o �innosti sdružení, o um�leckých kurzech, tvo�ivých dílnách, lidových slavnostech atd. 
M�žete zde též hradit kurzovné za vybrané kroužky nebo �lenské p�ísp�vky.  
V zá�í a �íjnu bude otev�eno každé úterý 9-12, 16 – 18,  �tvrtek 19-20.

VOLNÁ MÍSTA V UM�LECKÝCH KURZECH
V�tšina um�leckých kurz� a kroužk� je po zápise obsazena. Volná místa ješt� nabízíme v t�chto
kurzech, které probíhají v ateliéru Havlí�kova 713: Keramika pro dosp�lé (po 19.00 – 20.30), 
Moderní kytara (od 12 let, st�eda 15.30 – 20.00), Klasická kytara ( od 7 let, pátek 13.00 – 17.00).
V p�ípad� vašeho zájmu se, prosím, informujte  na našem kontaktu: e-mail: roztoc@roztoc.cz , tel. 
220 514 572 nebo se zastavte osobn� v našem infocentru.   

P�IPRAVUJEME

Mozaikování II.„Keramika“– 16.10. (14-18), ateliér Havlí�kova. Druhá �ást celoro�ního
víkendového kurzu, na kterém si vyzkoušíte vyrobit nádherné mozaiky z r�zných materiál�. Kurz je 
ur�en pro d�ti od 7 let a dosp�lé, ú�ast mladších je možná za doprovodu rodi��. Ukázky 
z mozaikové tvorby lektorky kurzu Magdaleny Kracík Štorkánové najdete na www.mozaikart.cz.

Lampiónová dílna – 23.10., tvo�ivá dílna na výrobu originálních ru�ních lampión�. Dílnu vedou 
lektorky Zuzana Sýkorová a Andrea Angelová, �as bude up�esn�n.

Podzimní trhy v Zahrad� v�ní u lékárny– 30.10., tradi�ní trhy, na kterých si m�žete koupit 
domácí ovoce, zeleninu, �emeslné výrobky, sýry, domácí chléb, výrobky z chrán�ných dílen a 
mnohé další. 

Svátek sv�tla – 5.11., oslava sv�tla a podve�erní putování s lampióny roztockou krajinou. Místo 
konání bude ješt� up�esn�no.

Více informací se dozvíte na plakátovacích plochách nebo na www.roztoc.cz.
Dita Votavová, sdružení Rozto�
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V neděli 8. května svítilo od rána slun-
ce, takže i když byla dopoledne trochu 
zima, brzy se oteplilo. Na místě srazu 
jsem mezi čekajícími skauty a skautka-
mi našel kamaráda, se kterým závod po-
běžím. Zanedlouho bylo odstartováno.
„Tak přidej, honem!“ Vzájemně se po-
vzbuzujeme a běžíme od Únětického 
rybníka nahoru na Kozí hřbety. Myslím, 
že máme velkou šanci na vítězství. Kon-
kurence je veliká, ale věříme si. Právě 
jsme dostavěli přístřešek z celty a utíká-
me dál po cestě. „Támhle je další stano-
viště,“ volám a oba běžíme ještě rychleji. 
Měli jsme ale radši šetřit síly, zpomalit 
a nabrat trochu dechu.  Tohle stanoviš-
tě totiž prověří naši fyzičku. Víte, jak se 
dělá trakař, že ano? Chytnete kamaráda 
za nohy a on tak může při pohybu po 
zemi používat jenom ruce. Zapotili jsme 
se, ale vlastně to byla docela sranda. To 
se však nedalo říci o dalším stanovišti 
– zdravovědě. Ulevilo se mi; nakonec se 
nám první pomoc celkem povedla. Fin-

gované poranění při pádu ze skály 
jsme ošetřili obstojně. A už se blíží-
me k jinému stanovišti. Těsně před 
námi je další dvojice skautů, takže 
když tenhle úkol rychle splníme, 
možná se nám je podaří předběh-
nout! Protože jezdím hodně na 
kole a dopravní značky velmi dob-
ře znám, byli jsme s tímhle úko-
lem hotovi opravdu brzy. „Tamhle 
jsou!“ Vidím jednoho z dvojice 
před námi. Zrychlujeme. Běžíme, 
seč nám síly stačí, a na další sta-
noviště opravdu dobíháme před 
nimi. Předběhli jsme je!
Zatímco se vydýcháváme, pře-
mýšlíme nad zdánlivě jednodu-
chou otázkou – jak správně třídit 
odpadky. Bohužel jsme se nechali na-
chytat. No, aspoň už víme, že porcelán 
do kontejneru na sklo rozhodně nepa-
tří. Ale pět ze šesti možných bodů není 
málo. Na následujícím stanovišti mu-
síme poznávat rostliny. A protože jich 

oba známe dost, zapisuje nám rozhodčí 
do průvodního listu zaslouženou šest-
ku. Málem jsme dohnali další dvojici  
a před plněním následujícího úkolu mu-
síme chvilku čekat. Toto stanoviště má 
název „Všeobecné znalosti“. Moc nevím, 
co si pod tím mám představit, ale brzy 

Máme za sebou první rok mimoškolní 
části školního projektu Šance pro všech-
ny. Děti ze základní školy k nám chodily 
na češtinu, matematiku a angličtinu. Na 
závěr jsme uspořádali projekt „Nákupy“, 
kdy si děti vzájemně nachystaly pracov-
ní listy, které pak doplňovaly. Na závěr 
se z Lexiku stalo „nákupní centrum“, 
kde si děti mohly za utržené žetonky 
-lexiky, pořídit nějakou tu dobrůtku. Na 
děti myslíme i o prázdninách a máme 
pro ně řadu zajímavých jazykových i ji-
ných táborů. 
Pokud potřebujete „nalejvárnu“ jazy-
ka (angl, něm, šp, fr, ital, ruš, fin) před
dovolenou, máme pro vás připravená 
speciální cestovní témata, která se vám 
určitě v cizině budou hodit. Rozvrh lze 
upravit podle potřeb studentů, stejně 
tak i rozšířit o další jazyky. 

Angličtina
1. Cestujeme s angličtinou (týden od 
11. 7. od 9,00 do 12,30)
Intenzivní kurz angličtiny na cesty pro 
mírně až středně pokročilé. Témata 
např. smlouvání na tržišti, jak si vymoci 
lepší pokoj v hotelu, co dělat, když v ho-
telovém pokoji něco nefunguje, objed-

nání auta z půjčovny, jak se kam dostat, 
dopravní prostředky, krizové situace 
apod.
2. Intenzivní konverzační kurz (týden 
od 11. 7. od 14,00 do 17,30)
Angličtina bez učebnice, témata podle 
potřeb studentů a po dohodě s lekto-
rem.
3. Intenzivní Business English (týden 
od 18. 7. od 17,00 do 20,30)
Lze pojmout i jako intenzivní přípravu 
na mezinárodní zkoušky např. TEIC
4. Intenzivní angličtina pro mírně 
pokročilé (týden od 18. 7. od 12,30 do 
16,00)
Intenzivní angličtina pro praktické po-
užití, témata podle potřeb studentů a po 
dohodě s lektorem.

Němčina
1. Cestujeme s němčinou (týden od 11. 
7. od 17,30 do 21,00)
Témata viz Cestujeme s angličtinou.
2. Intenzivní němčina pro „náctileté“ 
(týden od 11. 7.  od 9,00 až 13,00 s mož-
ností oběda)
Němčina pro každodenní užití, praktic-
ký nácvik konverzace, ale i opakování 
gramatiky zábavnou formou.

3. Rozjezd před školou – němčina pro 
„ náctileté“ (týden od 22.8. od 14,00 do 
17,30)
Opakování německého jazyka do školy, 
po dohodě s lektorem a podle potřeb 
studentů.

Španělština
Cestujeme se španělštinou (týden od 
27. 6. od 9,00 do 12,30, druhý termín od 
1. 8.)
Intenzivní kurz španělštiny na cesty pro 
mírně až středně pokročilé. Témata ob-
dobná jako viz Cestujeme s angličtinou. 

Čeština a matematika
Rozjezd před školou – čeština a mate-
matika (týden od 22. 8. od 9,00 do 13,00 
s možností oběda)
Opakování zábavnou formou, zklidnění 
dětí před nástupem do školy. Pro děti od 
2. do 9.třídy základní školy, rozdělení 
podle potřeby. Pitný režim zajištěn.
Možno zajistit i jiné individuálně vyžá-
dané kurzy „na míru“ i ve formě sku-
pinového kurzu - neváhejte navrhnout 
téma, která potřebujete. Volejte na 739 
035 000, pište na info@lexik.cz.

Lenka Červenková

Prázdninové kurzy v Lexiku

Jak jsem s roztockými skauty závodil „o lipový list“
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se to dozvím. Zatím se kochám pěkným 
výhledem na Prahu. Už jdeme na řadu. 
Žižkovskou televizní věž na obzoru jsem 
poznal. Samozřejmě vím, že ten fousatý 
pán na fotce je Masaryk, první prezident 
Československa. Ale že byl univerzit-

ním profesorem, to jsem si nevzpomněl. 
Hlavně, že jsme si to říkali ve škole. Ško-
da, mohli jsme mít o bod víc.
Hele, už jsme v cíli! A máme docela 
dobrý čas! Než jsem dojedl svačinu, vo-
lají nás na vyhlášení výsledků. Nakonec 

jsme sice nevyhráli, ale nevadí. Odchá-
zím domů a nemohu se dočkat příštího 
závodu. Ten bude zase až za rok.

Zážitky jednoho roztockého skauta 
sepsal Lukáš Hejduk

Ilustrační foto: František Ťápal

19. května 2011 v pražské oboře Hvězda 
proběhlo letošní středočeské a pražské 
kolo Přeboru škol v orientačním běhu. 
Zúčastnilo se ho celkem 37 škol Prahy 
a Středočeského kraje. Z našeho oddí-
lu se ho zúčastnilo více než deset členů 
startujících jak za školy Prahy, tak za 
školy středočeského kraje. Ač jsme to 
vůbec nečekali, tak to byla účast velice 
úspěšná! Nejpočetnější zastoupení jsme 
měli v ZŠ Roztoky a ta obsadila v kate-
gorii 4. a 5. tříd ZŠ druhé (!) místo. Je to 
soutěž kolektivní, kde se sčítají body za 
výsledky jednotlivců. A jak skončili naši 
v jednotlivcích? 4. - 5. třídy: 6. Kateřina 

Čermáková, 10. Anna 
Lebedová, 11. Aneta 
Chalupová, 13. Priyan-
ka Choudhary, 17. Ma-
rie Čechová, 1. Šimon 
Roubal, 13. Kryštof Ji-
rásek, 22. Jonáš Felkel. 
Výsledky našich startu-
jících za ostatní školy: 
4. - 5. třídy: 9. Linda 
Sedláčková. 6. - 7. roč-
ník: 4. Tomáš Jíra. 8. - 9. 
ročník: 1. Bára Němco-
vá, 9. Hana Voltrová. 1. - 4. ročník SŠ:  
6. Adéla Brodská, 7. Žofie Matějková.

František Pašek
OK Roztoky (oddíl orientační běhu)

Vážení svěřenci a přátelé tenisové ško-
ly, školní rok se blíží ke konci a s ním  
i další rok s tenisovou školou v areálu TA 
Žalov. Věřím, že jste si tréninky užívali, 
ať už v zimě v přetlakové hale nebo v létě 
pod otevřeným nebem a zachováte nám 
přízeň i v dalším školním roce. Pozitiv-
ně bych zhodnotil i nadstavbové akce, 

z nichž největší úspěch slavily společné 
turnaje pro všechny věkové kategorie...
v průběhu roku proběhlo 7 turnajů, na 
kterých jsme spolupracovali s dalšími 
tenisovými školami a děti si tak mohly 
poměřit síly i s neznámými soupeři. Zá-
roveň bych Vás chtěl pozvat na tradiční 
Letní Intenzivní Kurzy, které pořádáme 

v Roztokách v průběhu celých letních 
prázdnin...více informací o kurzech  
i dalším fungování tenisové školy najde-
te na www.tenis-skola.cz. 

Za tenisovou školu přeje všem
krásné  a pohodové léto

Jan Šrámek.

Přebor škol v orientačním běhu

Tenisová škola Václavek & Vopravil

16 ti letá Gábina se začátkem měsíce 
března zúčastnila dvakrát závodu Rok 

Cupu v Italském mistrovství, kde dojela 
jednou na 20 místě a v druhém závodě 

na místě třetím. Úspěš-
ně absolvovala Školu 
závodníků na okruzích 
na Autodromu v Mostě. 
Zahájení České závodní 
sezony se konalo začát-
kem dubna v Sosnové 
u České Lípy nejdříve 
závodem Kart Cupu, 
kde skončila na 2. mís-
tě a o týden později na 
stejné trati při mistrov-
ství České republiky na 
místě prvním.

První květnový víkend absolvovala na 
Masarykově okruhu v Brně „Jarní cenu 
Brna“ v závodě o Českou trofej, formulo-
vých vozů třídy D3 s vozem Gloria CF8 
ve stáji Formulastar Křenek Motosport 
a vybojovala při svém prvním startu ve 
formulích dvakrát druhé místo. Druhý 
květnový víkend se jel závod Českého 
mistrovství v motokárách na trati ve Vy-
sokém Mýtě, kde po tvrdých soubojích 
se staršíma závodníky obsadila krásné 
druhé místo a je ve vedení Mistrovství 
České republiky ve třídě ROK

Pavel Maglen,
manager teamu

Zahájení nové sezony motokárové závodnice 
z Roztok u Prahy, Gabriely Jílkové

ŽIVOT V OBCI
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Roztocký kožní lékař

MUDr. Zdeněk Preclík

oznamuje změnu ordinační doby:

Pondělní ordinace se přesunuje na středu.

V pondělí tedy neordinuji.

Od 31. 5. 2011 do 10. 6. 2011. 
mám dovolenou.

Oznámení o úmrtí

Dne 14. 5. 2011

zemřel otec, dědeček  

a bývalý roztocký sportovec  

Josef Šípek, r. n. 1921.

Děkuji za projevenou soustrast.

Syn Josef Šípek

ŽIVOT V OBCI, INZERCE
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Co s dětmi o prázdninách
tak už je to tu zas. Ptáte se, co? No přece 
ta obligátní otázka před prázdninami: 
„Kam to dítě dáme?“ Klasik by řekl - 
Kam s ním? Ale to Neruda myslel starý 
slamník. Vy si jistě dobře poradíte, ale 
co my? Tato otázka o umístění dítěte je 
stěžejní a skoro neřešitelná právě pro 
naši školu a přespříští prvňáčky, pro-
tože už na příští školní rok 2011/12 se 
musí hledat prostory a vybudovat nové 
učebny, abychom všech 107 dětí (4 prv-
ní třídy, ale jen jedna 9. třída odchází) 
mohli zdárně a moderně vyučovat. Na-
tož na rok 2012/13, kdy se (pokud ne-
přistavíme školu) do první třídy vejde 
jen 30 dětí a ostatní rodiče si zřejmě 
budou muset hledat místa v pražských 
školách. Velmi nás to trápí, protože by-
chom rádi uspokojili všechny zájemce  
o výuku na naší škole. Snad se vše podaří 
s podporou města vyřešit a našim dětem, 
tedy budoucím školákům, budeme moci 
poskytnout důstojné učební prostory. 
Nezapomeňte se v pátek 24. června při-
jít podívat na náš závěrečný projektový 
den a zahradní slavnost. Šťastnou ruku 
při výběru dovolené Vám přeje 

Věra Zelenková

Sklář-kouzelník 
Koncem dubna navštívil naši školu 
opravdový sklář. A nepřijel jen vyprá-
vět, ale i předvést, kterak se ze skla dá 
vyfouknout například medvěd brtník. 
Sklář Michal Zahradník je držitelem 
různých rekordů a své skleněné loko-
motivy vystavuje doma i v zahraničí. 
Jeho letadlo ze skla, které má rozpětí je-
den metr a váží přes 1 kg, dokonce vzlét-
lo do vzduchu na takřka 10 vteřin. Díky 
tomu se Michal Zahradník zapsal do 

Guinessovy knihy rekordů. Pan Zahrad-
ník přiblížil dětem historii zpracování 
skla, jeho vlastnosti a využití. Před jejich 
zraky vykouzlil skleněnou nit, skleněný 
papír i skleněnou pružinu, která oprav-
du pruží. Ukázal jim, že sklo se dá nejen 
foukat, ale i mačkat či stříhat. V průbě-
hu vyprávění zároveň vyráběl zvířátko 
na přání.  Nakonec vyhrál medvěd, ale 
pan sklář slíbil, že až přijede za 2 roky 
znovu, vyfoukne nám „přehlasovaného“ 
tučňáka. Tak už se těšíme.

B. Valiová

Pozorování vesmíru
Paní učitelka Čermáková zorganizovala 
pozorování hvězd s panem Sedláčkem. 
Večer ve 20.15 hod. jsme se sešli všichni 
ve škole a poslechli si přednášku pana 
Vojtěcha Sedláčka (hvězdáře) o tom, 
jak lidé poznali, že je Země kulatá. Pak 
jsme šli na pole mezi Solníkami a Žalo-
vem, tam jsme pozorovali Měsíc, Velký 
vůz a Polárku. Také jsme hledali Saturn 
pomocí GPS. Nebyly mraky, takže jsme 
měli štěstí. Po návratu do školy jsme 
jedli perník se Saturnem a hvězdičkami 
od Aničky Valtové. Čaj nám připravily 
paní kuchařky. Bylo to moc hezké.

Klára Pechačová a Adéla Stopková, 
žákyně III.B

Návštěva pohádkového domu
Dne 16. 5. 2011 jsme navštívili V Pičí-
ně u Příbrami pohádkový dům paní V. 
Klimtové, který byl plný strašidel, skřít-
ků a pohádkových bytostí. Závěrem nám 
paní V. Klimtová namalovala obrázky, 
které nám i s podpisem věnovala. Velkou 
odměnou nám byla pochvala, že v Roz-
tokách mají vychované a zpěvné děti. 

1.C a 2.C

Dinopark v Plzni
Ve středu 4. 5. jsme jeli na výlet do Dino-
parku v Plzni. V parku jsme viděli stego-
saura, tyranosaura rexe, giganotosaura, 
apatosaura a mnoho dalších dinosaurů. 
Po prohlídce parku jsme šli do 3D kina. 
Tam nám promítli film o dinosaurech.
Byla tam i vážka a báli jsme se, že do nás 
narazí. Potom jsme si šli hrát na prolé-
začky a nakupovat. Cesta domů nám 
rychle uběhla. Na konci jsme všichni 

dostali dárky, maličké dinosauříky. Vý-
let se nám moc líbil. 

Děti ze školní družiny

IQ park Liberec
V IQ parku se mi líbilo. Nejdříve jsme 
šli s pánem, který nám předvedl různé 
triky s vodou. Pak jsme si mohli vybrat, 
co si vyzkoušíme sami. Já a Pavel jsme 
si vyzkoušeli sestavení modelu těla. Měli 
jsme též možnost vyzkoušet si, jak se za-
táčí s vozíkem. Na chvíli jsme se ocitli 
zavřeni i v bublině. Čas tady utíkal veli-
ce rychle, najednou bylo 13 hodin a my 
jsme se museli vrátit autobusem zpět ke 
škole.

Jan Halas, 4. A

Školní okénko

Po úspěšném dubnovém absolvent-
ském koncertu v Síni Zd. Braunerové se 
v Kongresovém sálu hotelu Academic 
uskutečnilo taneční představení, o kte-
rém vás v následujících řádcích infor-
muje náš učitel tanečního oboru Petr 
Muric.
Vystoupení Základní umělecké školy  
v Roztokách u Prahy dne 4. 5. 2011 bylo 
velmi zajímavé umělecké dostaveníčko v 
hotelu Academic, kde mohli děti ukázat 
svoji celoroční práci pod  vedením nové-

ho pana učitele. Mohli jsme vidět různé 
taneční kreace všech ročníků, které byly 
doplněny o hudební interpretace ostat-
ních žáků základní umělecké školy .Vidě-
li jsme tak taneční vývoj od nejmenších 
až po ty nejstarší, kteří nám už předvedli 
velmi náročné choreografie jako je „Ta-
neční koktail“ (Tom Jones) nebo chore-
ografii „Svěř se mi“ (Y. Tiersen), která
dostala ocenění na soutěži Scénického 
tance. Je krásné vidět kolik tanečního 
talentu se skrývá ve škole, která soustav-

Novinky na ZUŠ
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Tento projekt je financován z Evropské-
ho sociálního fondu a Státního rozpočtu 
České republiky

Roztoky - bilance po prvním roce
Jak jsme Vás již informovali na strán-
kách ODRAZU (č. 5/2010 a č. 11/2010), 
Základní škola Roztoky v současné době 
realizuje dvouletý projekt Šance pro 
všechny aneb rovný přístup ke vzdělání, 
který navazuje na dlouhodobou činnost 
školy v oblasti poradenství a odborné 
péče pro žáky se speciálními vzdělávací-
mi potřebami. 
Naše práce je zaměřená nejen na pomoc 
samotným žákům, ale i na spolupráci  
s rodiči, kteří často nemají potřebné in-
formace jak s dětmi s poruchami učení 
doma pracovat. Poruchy učení (např. 
dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod.)
nejsou lehce rozpoznatelné, často je je-
jich jediným projevem horší prospěch 
a poruchy koncentrace. Pokud se tyto 
potíže neodhalí a nepracuje se na jejich 
nápravě, neúspěch ve škole může děti 
odradit a poznamenat tak jejich další 
životní směřování. Přestože jsou svěží 
a plní očekávání, nemohou dosáhnout 
na svou první příčku na cestě životem 
– dobrý prospěch a uznání.
Čas plyne a máme za sebou již roční 
zkušenost práce se žáky v rámci tohoto 
projektu, který značně rozšířil paletu 
odborných služeb školy i časový rozsah, 
který je jednotlivým žákům poskyto-
ván. Projekt běží dle plánu, spolupráce 
odborného týmu i vzdělávacího centra 
Lexik, které zajišťuje mimoškolní část 
projektu ve svých prostorách, funguje 

dobře. Oceňujeme i přístup těch rodičů, 
kteří se snaží se školou spolupracovat 
– podpora dítěte v domácím prostředí je 
na výsledcích znát. 
Do května 2011 jsme díky projektu pod-
pořili již 79 žáků naší školy (nyní má 
základní škola 490 žáků) a aktivně jsme 
spolupracovali s 36 rodiči. Práci dětí 
průběžně vyhodnocujeme, sledujeme 
jejich pokroky a snažíme se být dobrým 
průvodcem na jejich cestě za vzdělá-
ním. V současnosti probíhá průběžné 
testování (diagnostika) žáků, které nám 
má přinést objektivní informace o míře 
pokroku, kterého žáci dosáhli díky in-
tenzivní nápravné práci, a poskytne nám 
cenné informace pro optimální nastave-
ní náprav pro další školní rok.  

Výsledky dětí jsou nejlepším oceněním
Průběžné výsledky nás přesvědčují, že 
děti podporu potřebují – jak ve škole, tak 
v rodině.  Pozorujeme, jak se mění pro-
spěch jednotlivých žáků i jejich přístup 
ke škole a studiu. Někdy stačí opravdu 
málo – několik měsíců práce v malých 
skupinkách pod vedením speciálního 
pedagoga – a žáci udělají výrazný skok  
v prospěchu, uvolní se, studium jde o 
poznání lépe.
Tato malá a přesto velká dětská vítězství 
jsou pro nás důkazem, že naše práce má 
smysl a že – i když je s touto prací spo-
jeno hodně „papírování“- kvůli dětem 
stojí za to ji podstoupit.

Předpoklady pro další zkvalitňování vý-
uky nemohou být jenom otázkou školy 
Důležité je i to, aby byly zachovány 

podmínky pro takto nastavenou práci. 
Škola hledá způsoby, jak zkvalitnit výu-
ku, nabídnout alternativu k tradičnímu 
způsobu výuky, jednoduše, být kvalitní  
a moderní vzdělávací institucí. Co je dů-
ležité, umí tyto služby finančně pokrýt
– má zkušenosti s projekty, umí získat 
prostředky jak pro materiální vybavení, 
tak pro zaplacení odborníků.
Co nemůže, protože na to nemá práv-
ní nástroje, je zajistit rozšíření kapacity, 
vybudování nových prostor, dostavby, 
i když po ní už dlouho volá. Současný 
stav z hlediska kapacitních možnos-
tí školy je hraniční a může negativně 
ovlivnit kvalitu výuky. Jedním z před-
pokladů kvalitního vzdělávání je práce  
v menších skupinách (dělení tříd v rám-
ci některých předmětů) a v specializo-
vaných učebnách, které se již pro škol-
ní rok 2011/2012 musí rušit. A to vše  
v době, kdy má škola velmi dobré vyhlíd-
ky na financování různých vzdělávacích
programů, které mají vysokou přidanou 
hodnotu ke standardu základního vzdě-
lávání v ČR. 
Další kroky teď už leží na straně vedení 
města, zastupitelů a zejména roztocké 
veřejnosti – rodičů současných i budou-
cích žáků základní školy. Opravdu chtějí 
mít obyvatelé Roztok kvalitní a kapacit-
ně vyhovující základní školu? A dělají 
pro to něco?
Nezbývá, než doufat, že tomu doopravdy 
tak je.   

Za celý realizační tým projektu,
ing. Silvia Jirásková
manažerka projektu

ně pracuje na kvalitním vývoji  mladých 
umělců.Tento rozvoj však není možný bez 
podpory rodičů, který vnímám jako velmi 
silný a odpovědný. Však zcela zaplněný  
Academic hovoří za vše!
Zbývá jen dodat, že kromě žáků hudeb-
ního oddělení, kteří doplnili program 
tanečního oddělení vystoupili na zá-
věr také naši hosté skupina Desperate 
Turkey‘s.

5. května 2011 se v Havířově konalo 
ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na 
akordeon. Naše soutěžící Hana Voltrová 
obsadila v V. kategorii skvělé 2. místo! 
Završila tak spanilou jízdu roztockých 
akordeonistů po školním, okresním  
a krajském kole soutěží ZUŠ. Výraznou 
měrou se o tento mimořádný úspěch za-
sloužila učitelka Monika Fukasová, jejíž 
soustavná poctivá pedagogická práce 

přináší své ovoce v podobě takovýchto 
úspěchů. Gratulujeme!!!  
Na přelomu května a června pro-
běhnou závěrečné zkoušky. A 15. června 
tradiční Zahradní koncert, jak sám ná-
zev napovídá, na zahradě základní školy. 
Nu a potom se již všíchni budeme těšit 
na zasloužené prázdniny.

MgA. Bohumír Šlégl

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpo�tu �eské 
republiky

Evropský projekt na Základní škole Roztoky - bilance po prvním roce 

Jak jsme Vás již informovali na stránkách ODRAZU (�. 5/2010 a �. 11/2010), Základní škola 
Roztoky v sou�asné dob� realizuje dvouletý projekt Šance pro všechny aneb rovný p�ístup
ke vzd�lání, který navazuje na dlouhodobou �innost školy v oblasti poradenství a odborné 
pé�e pro žáky se speciálními vzd�lávacími pot�ebami.

Naše práce je zam��ená nejen na pomoc samotným žák�m, ale i na spolupráci s rodi�i, kte�í
�asto nemají pot�ebné informace jak s d�tmi s poruchami u�ení doma pracovat. Poruchy 
u�ení (nap�. dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod.) nejsou lehce rozpoznatelné, �asto je 
jejich jediným projevem horší prosp�ch a poruchy koncentrace. Pokud se tyto potíže 
neodhalí a nepracuje se na jejich náprav�, neúsp�ch ve škole m�že d�ti odradit a 
poznamenat tak jejich další životní sm��ování. P�estože jsou sv�ží a plní o�ekávání,
nemohou dosáhnout na svou první p�í�ku na cest� životem – dobrý prosp�ch a uznání. 

�as plyne a máme za sebou již ro�ní zkušenost práce se žáky v rámci tohoto projektu, který 
zna�n� rozší�il paletu odborných služeb školy i �asový rozsah, který je jednotlivým žák�m
poskytován. Projekt b�ží dle plánu, spolupráce odborného týmu i vzd�lávacího centra Lexik, 
které zajiš�uje mimoškolní �ást projektu ve svých prostorách, funguje dob�e. Oce�ujeme i 
p�ístup t�ch rodi��, kte�í se snaží se školou spolupracovat – podpora dít�te v domácím 
prost�edí je na výsledcích znát.  

Do kv�tna 2011 jsme díky projektu podpo�ili již 79 žák� naší školy (nyní má základní škola 
490 žák�) a aktivn� jsme spolupracovali s 36 rodi�i. Práci d�tí pr�b�žn� vyhodnocujeme, 
sledujeme jejich pokroky a snažíme se být dobrým pr�vodcem na jejich cest� za vzd�láním.
V sou�asnosti probíhá pr�b�žné testování (diagnostika) žák�, které nám má p�inést
objektivní informace o mí�e pokroku, kterého žáci dosáhli díky intenzivní nápravné práci, a 
poskytne nám cenné informace pro optimální nastavení náprav pro další školní rok.   

Výsledky d�tí jsou nejlepším ocen�ním

Pr�b�žné výsledky nás p�esv�d�ují, že d�ti podporu pot�ebují – jak ve škole, tak v rodin�.
Pozorujeme, jak se m�ní prosp�ch jednotlivých žák� i jejich p�ístup ke škole a studiu. N�kdy 
sta�í opravdu málo – n�kolik m�síc� práce v malých skupinkách pod vedením speciálního 
pedagoga – a žáci ud�lají výrazný skok v prosp�chu, uvolní se, studium jde o poznání lépe. 

Tato malá a p�esto velká d�tská vít�zství jsou pro nás d�kazem, že naše práce má smysl a 
že – i když je s touto prací spojeno hodn� „papírování“- kv�li d�tem stojí za to ji podstoupit. 

P�edpoklady pro další zkvalit�ování výuky nemohou být jenom otázkou školy  

D�ležité je i to, aby byly zachovány podmínky pro takto nastavenou práci. Škola hledá 
zp�soby, jak zkvalitnit výuku, nabídnout alternativu k tradi�nímu zp�sobu výuky, jednoduše, 
být kvalitní a moderní vzd�lávací institucí. Co je d�ležité, umí tyto služby finan�n� pokrýt – 
má zkušenosti s projekty, umí získat prost�edky jak pro materiální vybavení, tak pro 
zaplacení odborník�.

Evropský projekt na ZŠ už pomohl 79 žákům
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Chtěli bychom tímto poděkovat paní 
vedoucí Labutové a celému kolektivu 
kuchařek Školní jídelny v Roztokách 
za velmi dobrou, zdravou a rozmanitou 
stravu, kterou nám denně připravují.

Jsme spokojeni nejen s jejich chutnou 
kuchyní, ale i s milým a přátelským pří-
stupem, který mají jak k velkým, tak  
i k malým strávníkům.
Přejeme jim krásné a slunečné prázdni-

ny a budeme se těšit na září.
Helena Novotná, Jaroslava Švecová, 

Rozkydalovi, Havelkovi,  
Matuštíkovi, Jiráskovi

V tomto roce proběhly na Žalovském 
hřišti tradiční, již páté Čarodějnice. 
Máme radost a vážíme si velmi toho, že 
účast byla tak vysoká. Dokonce máme 
registrovaných 227 malých čarodějnic  
a čarodějů.
Těší nás, že reakce jsou celkem pozitivní 
a že nám většina návštěvníků prominula 
organizační zmatky, kterým jsme se i díky 
vrtochům počasí zkrátka nevyhnuli.
Promiňte, ale jsme jenom amatéři a na- 
ší odměnou je radost dětí a spokoje-
nost rodičů. Dovolte, abych poděkovala 
všem, kteří umožnili, aby se tato akce 
mohla uskutečnit.
Proběhla za finanční podpory měs-
ta Roztoky a následujících společností  
a sponzorů: Pohl, Trigema, Prokos - pan 
Procházka, tiskárna Kavka, Oáza paní 
Kejmarové a s finančním přispěním
dalších soukromých osob. Štědré dary 
v podobě sladkostí pro děti věnovali: 
Tesco, Albert, VUAB Pharma, Immocar 
– pan Bohatý, Via Vestra - paní Trmalo-
vá, autoopravna - pan Zíma, Restaurace 
U Hřiště, paní Hercjuková, paní Štroba-
chová - Vránková, paní Jáčová.

Hodnotné  ceny do tomboly poskytli: 
Autosalon Podbaba, papírnictví paní 
Maixnerové, řeznictví - pan Šnábl, au-
toopravna - pan Bílek, domácí potřeby 
Žalov – pan Müller, Mickey Club paní 
Ladmanové, chovatelské potřeby - pan 
Frýbort,  Renova - pan Těšík, Tenis Ža-
lov – pan Vojtěchovský, Nikis Fashion 
paní Pírkové, lékárna paní Svobodové, 
květinárium paní Kloučkové, železářství 
- pan Gotchalk, oděvy paní Růžičkové, 
květinářství paní Porkertové, Magdala - 
paní Lainová, akvaristika paní Jirákové, 
KB Roztoky, rodina Pastyříkova a pan 
Líbal. 
Velké poděkování patří panu Růžičko-
vi za přípravu ohniště a stavbu hranice, 
panu Sládkovi a T.S. Roztoky za jako vždy 
ochotnou pomoc, Michalu Roškotovi 
a Jiřímu Blažkovi juniorovi za pomoc s 
přípravou. Co se týče Restaurace U Hřiš-
tě, pana Myšku již nic nezaskočí a druhý 
den po úklidu přilehlých ploch měl při-
pravenou česnečku a výborný guláš.
Letos proběhly i velmi bohaté a pestré 
soutěže pro děti. Snažili jsme se těžiš-
tě celé akce přesunout právě sem – do 

pohybových a zájmových aktivit s oce-
něním výkonu malých účastníků. O po-
bavení vašich dětí se postaralo mateřské 
centrum Rožálek, Mickey Club, Sbor 
Dobrovolných hasičů - jejich program je 
velice oblíbený zvláště u chlapců. Velkou 
část her připravila paní Cihlářová s par-
tou mladých ochotných lidí jako Míša 
Korábová, Petra Bílková, Dáša Bílková, 
Aneta Caithamlová, Erika Uvarovová, 
Šárka Hroudová, Zuzana Kubová, Petr 
Jonáš  a dalšími dobrovolníky z řad žáků 
7. A a 6. A základní školy Roztoky. Jejich 
spolupráce si velmi ceníme. 

Děti z MŠ Havlíčkova, Přemyslovská, 
ABC Academy a Mickey Club vyrobily za 
pomoci učitelek překrásné čarodějnice.
Děkujeme také Sokolu - panu Prokešovi 
- a MŠ Spěšného - paní ředitelce Smržo-
vé - za zapůjčení inventáře.
Paní Lešnerová se postarala o přípravu 
výborných domácích bramboráků a pa-
lačinek, které jsme pod jejím dohledem 
smažili a sama se zatím věnovala porco-
vání teplé šunky a bramborám pečeným 
na tymiánu.
Hudební program opět letos zaštiťoval 
David Gránský  a přizval si své kama-
rády jako Kláru Kolomazníkovou, Míšu 
Doubravovou, Martina Holce, Otto Wai-
se, Terezu Aster Vágnerovou, Madalenu 
Joao, Veroniku Zelníčkovou a Liviu Ku-
chařovou. Akci moderoval Jakub Ště-
pán z Hitrádia Magic. Všem jim velice 
děkujeme. Postarali se o skvělou náladu  
a navodili příjemnou atmosféru.
Děkujeme Vám všem. Prosíme, zacho-
vejte nám přízeň, radost dětí za to urči-
tě stojí a rostoucí počet těch, kteří jsou 
ochotni se podílet na organizaci akce  
a vymýšlet program pro děti, je příslibem 
zajímavých Čarodějnic i v roce příštím.
Jménem spolku Čarodějnic, E. Uvarovová

Pod�kování za  �arodejnice

V tomto roce prob�hly na Žalovském h�išti tradi�ní, již páté �arod�jnice. Máme radost a 
vážíme si velmi toho, že ú�ast byla tak vysoká. Dokonce máme registrovaných 227 malých 
�arod�jnic a �arod�j�.
T�ší nás, že reakce jsou celkem pozitivní a že nám v�tšina návšt�vník� prominula 
organiza�ní zmatky, kterým jsme se i díky vrtoch�m po�así zkrátka nevyhnuli. 
Promi�te, ale jsme jenom amaté�i a naší odm�nou je radost d�tí a spokojenost rodi��.
Dovolte, abych pod�kovala všem, kte�í umožnili, aby se tato akce mohla uskute�nit. 
Prob�hla za finan�ní podpory m�sta Roztoky a následujících spole�ností a sponzor�: Pohl, 
Trigema, Prokos - pan Procházka, tiskárna Kavka, Oáza paní Kejmarové a s finan�ním 
p�isp�ním dalších soukromých osob. Št�dré dary v podob� sladkostí pro d�ti v�novali:
Tesco, Albert, VUAB Pharma, Immocar – pan Bohatý, Via Vestra - paní Trmalová, 
autoopravna - pan Zíma, Restaurace U H�išt�, paní Hercjuková, paní Štrobachová - 
Vránková, paní Já�ová.
Hodnotné  ceny do tomboly poskytli: Autosalon Podbaba, papírnictví paní Maixnerové, 
�eznictví - pan Šnábl, autoopravna - pan Bílek, domácí pot�eby Žalov – pan Müller, Mickey 
Club paní Ladmanové, chovatelské pot�eby - pan Frýbort,  Renova - pan T�šík, Tenis Žalov 
– pan Vojt�chovský, Nikis Fashion paní Pírkové, lékárna paní Svobodové, kv�tinárium paní 
Klou�kové, železá�ství - pan Gotchalk, od�vy paní R�ži�kové, kv�tiná�ství paní Porkertové, 
Magdala - paní Lainová, akvaristika paní Jirákové, KB Roztoky, rodina Pasty�íkova a pan 
Líbal.
Velké pod�kování pat�í panu R�ži�kovi za p�ípravu ohništ� a stavbu hranice, panu Sládkovi 
a T.S. Roztoky za jako vždy ochotnou pomoc, Michalu Roškotovi a Ji�ímu Blažkovi juniorovi 
za pomoc s p�ípravou. Co se tý�e Restaurace U H�išt�, pana Myšku již nic nezasko�í a 
druhý den po úklidu p�ilehlých ploch m�l p�ipravenou �esne�ku a výborný guláš. 

Letos prob�hly i velmi bohaté a pestré sout�že pro d�ti. Snažili jsme se t�žišt� celé akce 
p�esunout práv� sem – do pohybových a zájmových aktivit s ocen�ním výkonu malých 
ú�astník�. O pobavení vašich d�tí se postaralo mate�ské centrum Rožálek, Mickey Club, 
Sbor Dobrovolných hasi�� - jejich program je velice oblíbený zvlášt� u chlapc�. Velkou �ást
her p�ipravila paní Cihlá�ová s partou mladých ochotných lidí jako Míša Korábová, Petra 
Bílková, Dáša Bílková, Aneta Caithamlová, Erika Uvarovová, Šárka Hroudová, Zuzana 

Poděkování panu starostovi a MÚ za přání k životnímu jubileu zaslali:
Miloš Kratochvíl, Jiřina Kutová

Ve školní jídelně nám chutná

Poděkování za Čarodejnice
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SOUKROMÁ INZERCE, INZERCE

Hledám malíře, který vymaluje byt. 
Tel.: 737 405 533, 732 510 550, 272 937 215

Hledám úklid V Praze, Roztokách a okolí  
(dostupnost MHD) Tel.: 608 323 254.

Babysitting v Roztokách. Spolehlivá a zodpovědná student-
ka z Roztok pohlídá vaše děti. V případě potřeby je možné 

hlídání spojit s doučováním.  
Kontakt: www.babysittingroztoky.cz

Koupím malou kovovou ruční kárku s pletivem a dále 
starou menší kovovou nebo dřevěnou branku (třeba někdo 

ruší staré oplocení) nejlépe i s oběma sloupky, obojí za 
rozumnou cenu. Prosím nabídněte. Tel.: 602 616 111

Koupím starou lavičku i v horším stavu nebo kovovou kon-
strukci - za rozumnou cenu. Prosím nabídněte.  

Tel.: 602 616 111

Včelí med květový, přímo od včelaře - již z letošní jarní 
snůšky v Roztokách, můžete obdržet na adrese Vidimova 

607 Roztoky. Vhodné předem zavolat, nejlépe večer na  
tel.: 220 911 665.

 Louisianský leopardí pes s PP: - Chovatelská stanice 
Roztocká hvězda zadá štěňátka ze dvou vrhů v barvě: 
red-merle, blue-merle a černý solid . Štěňátka jsou ze 

zahraničního krytí po rodičích šampionech. Všichni tes-
tování DKK i DLK s výbornými výsledky. Štěňátka budou 
v době odběru očkována, odčervena a tetována. První vrh 
k odběru začátkem června, druhý vrh k odběru začátkem 
července. Leopard je výborný společník pro aktivní lidi, 

miluje svojí rodinu a je neúplatným hlídačem. Více na Tel.: 
732 207 381, E-mail: bodova.d@seznam.cz; web: www.

catahoula-coursing.wz.cz. Rozumná cena

Čínský chocholatý pes: - Jeden rok stará chlupatá fenečka 
krémové barvy, bez PP, po rodičích s PP, velmi přátelské 

povahy a zvyklá na ostatní pejsky i kočičky. Cena 1000,-Kč 
(za očkování a čip). Tel.: 732 207 381

Jack russel terier štěnátka bez PP jen fenky. Krátkosrsté 
s nekupírovanými ocásky, k odběru začátkem prázdnin. 
Pravidelná veterinární péče a odchov v rodině, zvyklá na 

kočičku a děti. Tel.: 777 219 910

Prodám hezké zachovalé oblečení a boty pro děvče i chlap-
ce od 0-5 let, ceny symbolické.... Tel.: 777 140 410

Prodám: nosítko na miminko Baby Bjorn - téměř nepouži-
té za 1700,-, monitor dechu Jablotron BM-02 ještě  

2 roky v záruce za 2.000,-. Tel. 731 848 014

Prodám kočárek Inglesina Cross, po 2 dětech, velice 
zachovalý, plně funkční, barva převážně modrá, vhodný 

od narození. Korba jde otočit v obou směrech, jednoduše 
skládací. Cena 1.500,- Kč. Tel.: 607 772 334.

Prodám sourozenecký kočárek v dobrém stavu.  
Možné i pro dvojčata. Nutno vidět, cena dohodou.  

Tel.: 608 26 92 46

Prodám kočárek Cam cortina X3 Evolution oranžovo/bé-
žový s hlubokou korbu, autosedačkou pro dítě do 11 kg 

a sporťákem. Kočárek má známky běžného opotřebení, po-
užíváno 18 měsíců. Lehká manipulace, výborná skladnost, 
u sportovní verze lze sezení dítěte nastavit po i proti směru 
jízdy, prostorný košík, u hluboké korby lze výškově nastavit 

část zad, pětibodový bezpečnostní systém u sportovní 
verze, potah kočárku lze prát. Cena: 3500,- Kč.  

Kontakt: 608 005 174

Prodám použité, plně funkční vodovodní baterie - vano-
vou se sprchou, umyvadlovou a dřezovou, v moderním 

kohoutkovém provedení, šíře: 100 mm, chromované, velmi 
dobrý stav. Cena: po 100,- Kč, možno i jednotlivě.  

Tel.: 723 909 806, 607 547 200

Prodám béžovou dřevěnou skříňku (před 3 lety ze Sconta), 
velmi dobrý stav, rozměry: v-š-h 80-33-31, cena: 250,- Kč. 

Tel.: 723 909 806, 607 547 200

Prodám kompletní dřevěnou leštěnou ložnici ze 60. let 
(dvoulůžko, noční stolky a 3 šatní skříně),  

cena 3 000 Kč. Tel.: 737 323 440.

Prodám sekretář a rozkládací gauč (r.v. 1940)  
za 1 000 Kč. Tel.: 737 323 440.

Levně prodám 150 ks bleděmodrých obkladaček 15 x 15 
cm zn. RAKO a 5 ks hliníkových žaluzií do dřevěných 

oken, 1 rok v používání – původní cena 2600,- Kč,  
nyní 800,- Kč. Telefon: 602 594 110

Prodám kompresor - Orlík KK2, obsah nádrže 70,  
pr. tlak 6 + hadice 15 m a pistole na stříkání. 

Tel.: 606 269 117

Prodám truhlářský ponk, hoblice 180 cm.  
Tel.: 606 269 117

Prodám vitráže okna 100 let stará. Tel.: 606 269 117

Prodám míchačku, provedení kolečko. Tel.: 606 269 117

Prodám závodní kolo Proflex 656, celoodpružené.  
Tel.: 606 269 117

Prodám 9 m2 zámkové dlažby, šedé, Elka za 1000,- Kč.  
Tel.: 737 885 600

Prodám téměř neježděné letní pneumatiky na Škodu Fabii: 
Continental ContiEcoContact 3 165/70 R14 81T včetně 

disků. Odjezdily se na nich řádově pouze stovky km.  
Cena 4000 Kč. Telefon 724 715 514.

Prodám dvouosou Maringotku 8m dlouhou, zařízenou. 
Vhodná na stavbu. Tel.: 602 377 370

Prodám rohovou stav. parcelu obdélníkového tvaru 
(40x22m) o výměře 888 m2 ve vilové čtvrti Roztok na rohu 

ulic Dobrovolného a 17. Listopadu (č.p. 849). Veškeré 
inženýrské sítě, cena 6 250 Kč/m2. Při rychlém jednání 

sleva. Kontakt: 603 462 907

Prodám slunný byt 2+1 v Roztokách po rekonstrukci v OV 
o celkové obytné ploše 57,5 m2 plus sklep 7,8 m2. Prosím 

realitní kanceláře nevolat! Tel. 731 848 014

Prodám rodinný dům v Praze 6 Suchdole s garáží. Plocha 
pozemku 788 m2 / zast. plocha 102 m2. Veškeré IS. Celý 

dům je podsklepen a ve velmi dobrém stavu. Cena 7,5 mil. 
Tel. 603 108 227.

Prodám rodinný dům na Suchdole, v těsné blízkosti 
Tichého údolí, 5+1 a v podkroví 2+1, samostatné vchody, 

prostorná svažitá zahrada. Kompletní IS, studna.  
Cena 7,5 mil. Kč. Tel. 737 323 440.

Prodám rodinný dům 4 + 1 v Úholičkách s pozemkem  
651 m2 ihned k nastěhování za cenu 3,9 mil. Kč.  

Tel.: 736 674 553

Prodám družstevní byt 2+kk, 1. kat., Teplice Šanov 2 s 
výhledem na Krušné hory a Teplice. Vyhledávaná lokalita. 

Cena 450 000,- Kč. Tel.: 737 645 955

Pronajmu garáž v rodinném domku v Roztokách u Prahy. 
Informace na Tel.: 723 937 418

Pronajmu byt 2kk v Roztokách 200 m od náměstí. Byt je 
vybaven kuchyňskou linkou s lednicí, jídelním koutem a 

pračkou. Nájemné včetně vytápění je 7 500,- Kč.  
Tel.: 603 482 162

Pronajmu 1+1 s WC na chodbě, v Roztokách, Chelčického 
ul. za 6.000,-Kč + poplatky. Bližší inf. na  

tel. 602 377 266 po 16. hodině.

Majitel nabízí k pronájmu byt 2+kk - 60 m2, Roztoky, 
Jungmannova ul. Nájemné včetně všech poplatků (vodné, 

stočné, el. energie atd.) Kč 11.000,-, Byt je v bytovém domě 
se čtyřmi byty, každý se samostatnými měřidly, plovoucími 
podlahami a dlažbou, vybaven kuchyňskou linkou. V ceně 
prostorný sklep a zahrada k užívání nájemníků. Možnost 
sjednání pronájmu garáže. Volné ihned. Tel.: 736 434 065, 

737 712 684.

Pronajmu dlouhodobě byt na Praze 6 – Břevnov  
3 + 1/L. Telefon: 603 705 944

Pronajmu byt 3+kk v 1. NP novostavby na Praze 9 – Vyso-
čany (Nová Harfa), 73 m2, lodžie, sklep 8m2, podzemní ga-
rážové stání. Byt zařízen kuchyňskou linkou a vestavěnou 

skříní. Cena 12.000,- + poplatky. Tel.: 737 870 983


