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Vážení spoluobčané,
fotbal je celosvětový fenomén. Žádný jiný sport nemá na 
zeměkouli tolik aktivních i rekreačních hráčů. Není náho-
dou, že se i dnešní Odraz fotbalu věnuje. Roztocký fotbal 
totiž bude slavit sto let od svého vzniku. Za úctyhodnou 
dobu jednoho století prošly klubem tisíce hráčů a funkci-
onářů. Před všemi, kteří se na fungování klubu v celé jeho 
historii podíleli, je zapotřebí smeknout. V  průběhu celé 
doby existence roztockého fotbalu byly chvíle slavnější 
a méně slavné. V současnosti je fotbal jako i mnoho jiných 
sportovních odvětví především o penězích a náš klub roz-
hodně nepatří k nejbohatším. I proto jsem hrdý na před-
stavitele a  hráče roztockého fotbalu, protože svou prací 
a pílí dosahují výborných výsledků. Jsem rád, že už nyní 
mohu pogratulovat týmu dorostenců, který si čtyři kola 
před koncem sezony zajistili první místo v tabulce. Dou-
fám, že na fotbalové oslavě budu mít možnost pogratulovat 
i  našemu A  týmu. Budu moc rád, když se nás na oslavě 
100 let roztockého fotbalu, která se uskuteční 23. června, 
sejde opravdu hodně. Program bude bohatý. Za zmínku 
stojí, že se oslav aktivně zúčastní i populární družstvo Sla-
voj Houslice ze seriálu Okresní přebor.
Poslední dny jsou krásné a teplé. Všiml jsem si, že dětská 
hřiště jsou nabitá hrajícími si ratolestmi téměř k prask-
nutí. Tuto situaci je nezbytné řešit. V průběhu prázdnin 
bude o nové herní prvky doplněno hřiště naproti žalovské 
škole a  na křižovatce ulic Masarykovy a  Obránců míru 
(naproti současnému dětskému hřišti) vyroste zcela nové 
víceúčelové sportoviště s  umělým povrchem. Na srpno-
vém zasedání zastupitelstva bychom měli řešit i možnost 
otevření školní zahrady pro veřejnost. V příštím roce bych 
rád v rozšiřování herních prostorů pokračoval. Ještě letos 
vypracuji koncepci rozšiřování herních a  klidových zón 
tak, aby mohla být v příštím roce realizovaná. Mělo by se 
jednat o rozšíření dětského hřiště na křižovatce ulic Masa-
rykova a Obránců míru, a  to vlastními silami města, bez 
zapojení soukromých firem. Dále pak by po Roztokách 
měly vyrůst malé herní koutky, kde byste se mohli se svý-
mi dětmi či vnoučaty zastavit, odpočinout si a zároveň si 
pohrát. Takovéto oddechové a herní koutky by měly vznik-
nout v zelených částech Roztok (např. Školní nám., Nám. 
5. května či Tyršovo nám.). Doufám, že se tento plán vydaří 
tak, aby si roztocké děti mohly hrát ve více částech našeho 
města.
S pozdravem

Jan Jakob
starosta města Roztoky
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O čem jednala městská rada v květnu
V květnu se sešla RM k svému jednání 
celkem třikrát, 2. 5., 16. 5. a ještě 30. 5. 
2012.
O průběhu jednání prvních dvou schů-
zí se dočtete v tomto čísle, o posledním 
květnovém v čísle příštím.
Již před zahájením jednání 2. května 
bylo jasné, že olbřímí agendu nelze bě-
hem jednoho večera projednat, a proto 
byl počet jednacích bodů zredukován 
o 12 s tím, že se rada sejde mimořádně 
ještě 16. 5. k jejich doprojednání.  

Finanční analýza dostavby ZŠ
Rada vzala na vědomí finanční analýzu 
dostavby základní školy předloženou 
panem starostou. Vyplývá z ní, že nelze 
reálně počítat se státní dotací, a  proto 
bude nutné finance zajistit z  vlastních 
zdrojů, případně bankovním úvěrem. 
Vlastní zdroje tvoří jednak úspory z mi-
nulých let, přesahující celkem 46 mil. Kč, 
a  jednak potenciální výtěžek z  prodeje 
obecních bytů (možná až 32 mil. Kč). 
Investiční záměr počítá s  maximálními 
výdaji ve výši 109 mil. Kč, vysoutěžená 
cena je zhruba o  15 mil. nižší. Nemalé 
výdaje si  ještě vyžádá vnitřní vybavení 
novostavby. 
RM pak souhlasila s dlouhodobým pro-
nájmem (na 12 let) obecního pozemku 
vklíněného mezi městskou knihovnu 
v  Jungmannově ulici a  druhou budovu 
MÚ, kde by měl vyrůst modulový objekt 
pro volnočasové aktivity sdružení Roz-
toč, a  také s pronájmem přilehlého po-
zemku, tvořícího budoucí přirozené zá-
zemí činnosti této neziskové organizace.
RM pak ocenila odbornou pomoc archi-
tektů při obnově dětského hřiště v Zao-
rálkově ulici a přiznala jim symbolickou 
finanční odměnu.
RM se znovu zabývala prázdninovým 
provozem mateřských školek a  uložila 
místostarostovi St. Boloňskému tuto věc 
s ředitelkami MŠ projednat ve snaze na-
lézt lepší řešení, než je původní navržené 
ředitelkami (ani jedna ze školek by ne-
byla v provozu od 20. 7. do 31. 8. 2012).

Přijímací řízení do MŠ – nepříjemné 
překvapení
Současně vyslechla informaci místosta-
rosty  o výsledku přijímacího řízení do 
MŠ pro šk. rok 2012/2013, která není 
pro město příliš povzbudivá. Bylo při-
jato celkem 91 dětí (z nich jen 19 před-
školních), ale oproti původním předpo-
kladům nebylo přijato 124 dětí!!!  Toto 

číslo, které je vyšší než před rokem, za-
skočilo všechny zainteresované, neboť se 
předpokládalo, že vybudování nového 
modulového pavilonu v Havlíčkově ulici 
do značné míry zmírní přetlak poptávky.
Poté rada projednala několik záměrů 
převodu pozemků, směny pozemků 
a  zřízení věcných břemen a  doporučila 
zastupitelstvu je akceptovat.  Na zákla-
dě žádosti též souhlasila s  pronájmem 
obecních pozemků pod soukromými 
garážemi za obvyklých podmínek.
RM schválila výsledek výběrového říze-
ní na poskytování právněporadenských 
služeb městu. Byly vybrány dvě advokát-
ní kanceláře, s  nimiž bude město spo-
lupracovat, a to podle jejich odborného 
zaměření. 
RM na základě doporučení redakční 
rady rozhodla o  prodloužení smlouvy 
v tiskárnou  KAVKA na výrobu časopisu 
ODRAZ. Současně vznesla požadavek 
na lepší grafickou úroveň tiskoviny.

Situace s čerpáním dotace na sběrný 
dvůr objasněna
Místostarosta R. Šefr předložil členům 
rady informaci o situaci s čerpáním stát-
ní dotace na výstavbu nového sběrného 
dvora. Stalo se tak na základě interpela-
ce zastupitele Ing. M. Štiftera na jednání 
ZM.
Na závěr pak RM schválila vyplacení 
sociálních dávek vdovám a  přidělení 
2 uvolněných bytů v Domě s pečovatel-
skou službou.

Evidentně složitější problémy si RM po-
nechala na následující jednání 16. květ-
na.

Prázdninový provoz mateřských škol
Po jednání (obou místostarostů) s ředi-
telkami mateřských škol nakonec rada 
akceptovala jejich vysvětlení pro uza-
vření MŠ a souhlasila s navrženým uza-
vřením školek od 16. 7. (MŠ Spěšného), 
resp. 20. 7. (MŠ Havlíčkova a Přemyslov-
ská) do konce srpna. Hlavním důvodem 
kromě nutných údržbových prací je čer-
pání zákonné dovolené (8 týdnů) peda-
gogických pracovnic, které nelze přeložit 
na období v průběhu školního roku.
RM se pak na základě interpelace paní 
zastupitelky Vavřínové zabývala posta-
vením ved. odboru SRMŽP, když upo-
zornila na jeho  možnou kolizi se záko-
nem o úřednících samosprávných celků. 

RM se shodla na tom, že bez právní ex-
pertizy se nelze k této věci kvalifikovaně 
vyjádřit. 
Potom se RM zabývala blokem problé-
mů souvisejících s  bytovou politikou 
města.

Návrh na privatizaci obecních bytů
Jak již bylo řečeno, jednou z  cest dofi-
nancování dostavby ZŠ je získání dal-
ších vlastních zdrojů z prodeje obecních 
bytů. Rada nejprve diskutovala o  tom, 
které byty by měly být k  prodeji na-
bídnuty (stávajícím nájemníkům). Po 
dlouhé diskusi přijala doporučení,  aby 
se jednalo o byty v Masarykově a Brau-
nerově ulici, kde je město minoritním 
členem sdružení vlastníků bytových jed-
notek, což je poněkud nestandardní stav.    
Dále RM rozhodla o  tom, že bude vy-
členěno 5 bytů jako byty tzv. sociální. 
Jejich přidělování bude mít zvláštní re-
žim, stejně jako stanovení výše nájemné-
ho. Právě v této věci však RM nenalezla 
společnou řeč, takže výše nájemného 
v těchto bytech bude předmětem dalšího 
jednání. V  rámci stanovení podmínek 
pro přidělení sociálního bytu  byla též 
stanovena podmínka nejméně pětileté-
ho pobytu žadatele v Roztokách. Naopak  
byly zmírněny podmínky v tom smyslu, 
že žadatelem o  sociální byt může být 
i osoba, která nemá vlastní příjem, ale je 
registrovaná na úřadu práce (tedy aktiv-
ně se snaží zaměstnání najít).

Zvýšení nájemného v DPS
Živější diskuse se rozvinula nad stano-
vením výše nájemného v bytech v domě 
s pečovatelskou službou na Nám. 5. květ-
na 27.  Nakonec bylo většinově schvále-
no výrazné navýšení nájemného o téměř 
50 %, a to s účinností od 1. ledna 2013.
RM pak schválila Smlouvu o spolupráci 
mezi našimi hasiči a hasiči z Velkých Pří-
lep a dílčí změny tržního řádu, týkající se 
zejména farmářských trhů. Veškeré zbo-
ží musí být označeno výrobcem a cenou. 
Rada se též zabývala stavem dvou pa-
mátkově chráněných vil v Tichém údo-
lí, jichž je vlastníkem.  Shodou různých 
okolností nejsou v dobrém stavu a bude 
nutné najít přiměřené řešení této situace. 
Radní též schválili výsledky výběrových 
řízení  na dvě hřiště (u ZŠ v Zaorálkově 
ul. a  v  ul. Obránců míru), úpravy tělo-
cvičného sálku ZŠ Roztoky  a na staveb-
ní práce, jejichž cílem jsou interiérové 



5

INFORMACE Z RADNICE

Veřejná sbírka na dostavbu školy

úpravy budovy našeho městského úřa-
du. Tyto úpravy vypuknou v období let-
ních prázdnin a budou znamenat určitá 
přechodná omezení, o nichž budeme ve-
řejnost informovat. 

Problémy s rekonstrukcí komunikace
Závěrem se RM zabývala též problémy 
s  firmou, která rekonstruuje Jungman-
novu ulici. Došlo k  nedodržení smluv-
ních vztahů s  městem, k  devastaci  ve-

řejné zeleně a k neoprávněnému záboru 
veřejného prostranství – černé skládce 
přímo na komunikaci a  zelené ploše. 
Městský úřad  proto zahájil správní říze-
ní o pokutě. 

Stanislav Boloňský, místostarosta 

Město Roztoky se rozhodlo zřídit ve-
řejnou sbírku za účelem získání dalších 
finančních prostředků na dostavbu bu-
dovy Základní školy Roztoky. V součas-
né době probíhá vyjadřování dotčených 
orgánů k dokumentaci pro stavební po-

volení. Pokud půjde vše podle plánů, 
měla by být dostavba postavena v příštím 
roce tak, aby mohla být žáky i pedagogy 
využívaná od září 2013. Přinášíme vám 
i  aktuální vizualizace budoucí roztocké 
školy.
Celá dostavba by měla stát přibližně 100 
milionů Kč. Kromě peněz, které jsme 
jako město na dostavbu školy prozatím 
našetřili (přibližně polovina výše zmí-
něné částky), hledáme další možnosti 
financování této pro Roztoky velmi vý-
znamné investiční akce. I proto jsme se 
rozhodli, že se s prosbou o pomoc obrá-
tíme i na vás, roztocké občany a podni-
katele, a vyhlásili jsme tuto veřejnou sbír-
ku na dostavbu školy. Ta je zahájena od
1. června 2012.
Přispěním jakékoliv částky se takto mů-
žete spolupodílet na jedné z  nejzásad-
nějších investic, která je ku prospěchu 
celému městu. S vaší pomocí by se nám 
mohlo podařit našetřené prostředky ješ-

tě více navýšit. Věříme, že se najde mno-
ho z vás, kteří budete mít zájem pomoci 
městu Roztoky s financováním dostavby 
školy, která bude sloužit ještě dlouhá léta 
budoucím generacím.
Přispět může každý. Stačí zaslat finanč-

ní obnos na speciálně zřízený bankovní 
účet. Účet, na který můžete posílat své 
dary, je veden u České spořitelny, poboč-
ka Roztoky, a má číslo 2829597389/0800. 

Na aktuální vybranou celkovou částku se 
můžete podívat na webových stránkách 
města. Stejně tak zde naleznete i  pře-
hled dvaceti nejštědřejších dárců. Jejich 
seznam bude zveřejněn také v  samotné 
dostavbě školy, po jejím otevření.

Předem vám velmi děkujeme za vaše 
příspěvky na tuto prospěšnou věc.

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Dita Walterová
vedoucí Odboru financí MÚ

č. účtu: 2829597389/0800
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Květnové zastupitelstvo

Co jsme viděli a slyšeli ve Skawině

se sešlo k svému jednání dne 23. 5. 2012 
a bylo neobvykle krátké. Důvodem bylo 
zkrácení programu o rozpočtová opatře-
ní, což měl být vlastně hlavní bod jed-
nání této schůze. Na stole se sešel jak 
návrh Rady města, tak protinávrh paní 
zastupitelky Roškotové. Oba materiály 
však nebyly včas posouzeny finančním 
výborem, a proto byly odloženy na schů-
zi příští. 
Budeme hasit i ve Velkých Přílepech
ZM schválilo Smlouvu o  spolupráci při 
zabezpečování požární ochrany (našimi 
dobrovolnými hasiči) mezi naším měs-
tem a obcí Velké Přílepy. I další bod se 
týkal našich hasičů, když ZM schválilo 
záměr směny pozemků Sdružení dob-
rovolných hasičů s městem. Jde o obou-
stranně výhodný kontrakt, neboť součas-
ný pozemek hasičů na Lidické je v zoně 
rekonstrukce krajské silnice. Zbytkové 
pozemky města na Solníkách v prodlou-
žení Masarykovy ulice jsou naopak pro 
město obtížně využitelné.

Novela vyhlášky o regulaci hlučných 
činností neprošla
Důležitým bodem květnové schůze bylo 
projednání novely vyhlášky o  nočním 
klidu a regulaci hlučných činností. Nové 
znění mělo omezovat hlučné činnos-
ti o  nedělích a  svátcích (tzn. používání 
hlučných nástrojů a  zařízení) i  různé 
noční hudební produkce. Nejprve po 
delší diskusi prošly jednotlivé formu-
lační změny, vlastní vyhláška pak ovšem 
o 1 hlas neprošla (pro 10 hlasů, 1 proti, 
5 se zdrželo).  Podle vyjádření některých 
zastupitelů se cítili touto vyhláškou po-
tenciálně omezováni ve svých občan-
ských právech. 
ZM pak schválilo bezúplatný převod dů-
ležitého pozemku na Tyršově náměstí 
v  majetku Středočeského kraje do ma-
jetku města Roztoky i  dalších malých 
zbytkových pozemků do vlastnictví obce 
a  zřízení různých věcných břemen na 
některých pozemcích (např. pro provo-
zování plynárenského zařízení). 

Městský úřad bude mít nového 
tajemníka
Starosta pak informoval ZM, že nový ta-
jemník MÚ, pan Ing. Bc. Tomáš Tříska,  
nastoupí do funkce 1. června 2012.  Mís-
tostarosta St. Boloňský podal vysvětlení 
k některým číslům v oblasti vodohospo-
dářské infrastruktury města. Místosta-
rosta R. Šefr pak uvedl na pravou míru 
zprávu o situaci s čerpáním státní dota-
ce na výstavbu nového sběrného dvora. 
Zdá se, že všechna nedorozumění byla 
odstraněna a stavební práce i  jejich do-
kladování SFŽP v pořádku pokračují.
Paní zastupitelka Vavřínová pak in-
formovala zastupitelstvo, že sdružení 
DOST dalo podnět orgánům činným 
v  trestním řízení ve věci úhrady škol-
ného pana starosty Jakoba na soukromé 
vysoké škole z prostředků města.   Mezi-
tím již pan starosta poukázal příslušnou 
částku na účet města, čímž považuje věc 
za vyřešenou.

Stanislav Boloňský, místostarosta

Ve dnech 24. – 27. května 2012 jsme 
v  rámci partnerských vztahů opět na-
vštívili polské město Skawina. Město re-
prezentovali místostarosta St. Boloňský, 
paní radní M. Šlancarová a  zastupitel 
V. Calta. Součástí delegace byla i skupina 
žáků naší základní umělecké školy, kte-
rou vedl její ředitel pan B. Šlégl a obětavě 
doprovázela aktivní maminka, paní Vol-
trová. Vystoupení našich mladých muzi-

kantů vzbudilo zaslouženou pozornost. 
V  jeho závěru při polských „lidovkách“ 
se dokonce sál spontálně přidal svým 

zpěvem. Vystoupení se konalo v  sále 
místního Sokola, což je mimochodem 
zajímavý pozůstatek rakouské „okupa-
ce“ Malopolska v 19. století (a též české-
ho vlivu v této oblasti). V sále byla také 
nainstalována soutěžní výstavka výtvar-
ných prací dětí z  jednotlivých partner-
ských měst na téma Krajina mého města. 
Naši účastníci nijak nezapadli, naopak 
posbírali řadu cen a uznání.

Ve věkové kategorii předškoláků získala 
1. místo Valentina Zwinz z  MŠ Přemy-
slovská, ve věkové kategorii mladších 

žáků získal 1. místo Tadeáš Souček 
z II. A, ve střední věkové kategorii  zís-
kala 1. místo Linda Mládková ze VI. A,
ve věkové kategorii starších žáků  získa-
la 1. místo Kateřina Kašparová z IX. A a 
2. místo Anna Lišková rovněž z IX. A.

Všem oceněným gratuluji, ale i ostatním 
zúčastněným je třeba poděkovat za re-
prezentaci města.
Hlavní náplní naší návštěvy v  Polsku 
byly dvě konference. První se týkala sta-
vu školství ve sjednocené Evropě, druhá 
čerpání finančních prostředků z  fondů 
EU.  Obou jsem se zúčastnil a mohu říci, 
že obohatily můj pohled na tyto proble-
matiky (proto také na tyto akce jezdím).
Skawinské gymnázium (které věkově 
odpovídá 2. stupni naší ZŠ) navázalo 
v rámci projektu Comenius velké množ-
ství kontaktů se zahraničními školami, 
a  to v  Litvě, Rumunsku, Turecku, Špa-
nělsku, Itálii, Maďarsku a  na Kypru. Je 
zřejmé, že pro žáky to byla neocenitelná 
životní zkušenost, která jim napomůže 
snadněji překračovat kulturní bariéry 
a  překonávat různé národní komplexy 
a  předsudky. Pro tuto výměnu získala 
škola cca 20 tis. EU, což je asi 0,5 mil. Kč.  
V  rámci první konference v  knihovně 
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Z deníku Městské policie Roztoky 
V této rubrice bychom rádi občany Roz-
tok informovali o činnosti Městské po-
licie Roztoky, a to za období od  25.4.12 
až  23.5.12: 

-  dne 25.4.12 objevila na Tyršově ná-
městí hlídka městské policie před bis-
trem Pohoda muže, který zkolaboval, 
přivolána rychlá lékařská pomoc, která 
převezla muže do zdravotního zařízení; 
-  téhož dne oznámeno cestou PČR, že 
na silnici mezi Prahou 6 – Sedlcí a Roz-
tokami je na silnici sražený srnec, vyro-
zuměn člen mysliveckého sdružení, kte-
rý si mrtvého srnce převzal;  
-  dne 29.4.12 oznámen nález mobilního 
telefonu zn. NOKIA, nalezen v ulici Ne-
rudova, MP Roztoky zjištěn majitel. je-
muž MT předán; majitel by touto cestou 
chtěl poctivému nálezci poděkovat;
- dne 30.4.12 oznámeno odcizení plasto-
vé popelnice plné odpadu před domem 
v ulici Jungmannova, provedeno místní 
pátrání a  odcizená popelnice nalezena 
v  ulici Palackého, vrácena majiteli, věc 
zadokumentována a  šetřena jako pode-
zření z Pk proti majetku;
- dne 1.5.12 oznámena krádež zboží 
v  prodejně Albert na Tyršově náměs-
tí, provedeným šetřením zjištěno, že si 
podezřelý zboží uložil do svého bato-
hu, zboží nezaplatil, a poté byl zadržen 
ostrahou prodejny u východu z prodej-
ny, věc kvalifikována  a šetřena jako po-
dezření z přestupku proti majetku;  
- oznámeno, že na Školním náměs-
tí v  místě křížení s  ulicí Jungmannova 
vznikla „černá skládka“ zeminy, kterou 

zde navezla firma provádějící rekon-
strukci Jungmannovy ulice, zadoku-
mentováno,  oznámeno na Odboru sprá-
vy a rozvoje města a životního prostředí, 
aby s touto firmou bylo zahájeno správní 
řízení;
 - dne 4.5.12 v nočních hodinách ozná-
meno rušení nočního klidu hudbou z re-
staurace U  Šmucrů – na místě zjedná-
na náprava, věc Pk s odkazem na znění 
OZV č. 4/2011 (rušení nočního klidu) 
vyřešena domluvou; 
- téhož dne v  nočních hodinách ozná-
meno rušení nočního klidu na parko-
višti v ulici Najdrova – výjezd na místo, 
zjištěna podezřelá osoba, na místě zjed-
nána náprava, věc vyřešena domluvou; 
- dne 5.5.12 oznámen volně pobíhající 
pes rasa Yorkshire Terrier v ulici Čapko-
va, kterého oznamovatel donesl na MP; 
pes umístěn do kotce MP, věc kvalifi-
kována jako podezření z Pk s odkazem 
na znění OZV č. 8/2011, dne 7.5.12 při 
krmení v kotci MP došlo k útěku tohoto 
psa, pes nenalezen; 
- dne 6.5.12 v nočních hodinách  ozná-
meno, že na území hlavního města Pra-
hy byla při silniční kontrole zadržena 
policisty PČR podezřelá osoba, která 
ve vozidle převážela věci pocházející 
z  trestné činnosti a  doznala se, že krá-
dež vloupáním provedla do chaty v ulici 
V Chatách v Roztokách – výjezd na mís-
to, jeho zajištění, na místo PČR, která si 
věc převzala;  
- dne 8.5.12 oznámena krádež zboží 
v prodejně Albert, na místě provedeným 
šetřením zjištěno, že podezřelá osoba si 

v  prostoru prodejny zboží umístila do 
kabelky a zboží pronesla přes pokladny, 
aniž by zaplatila, byla zadržena ochran-
kou prodejny u východu, věc kvalifiko-
vána a šetřena jako podezření z Pk proti 
majetku, vyřešeno v blokovém řízení;        
- téhož dne oznámena krádež zboží 
v prodejně Albert, podezřelá osoba byla 
zadržena ochrankou prodejny - na místě 
provedeným šetřením zjištěno, že pode-
zřelá osoba si v prostoru prodejny zboží 
vložila do tašky a pronesla přes poklad-
ny, aniž by ho zaplatila, věc kvalifikována 
a šetřena jako podezření z Pk proti ma-
jetku, vyřešeno v blokovém řízení; 
- dne 9.5.12 v  nočních hodinách ozná-
meno, že v ulici V Úvoze je slyšet rachot 
pletiva u  rekreačních chatek, výjezd na 
místo, zadrženy dvě podezřelé osoby, 
které se vloupaly do jedné z chatek v této 
zahrádkářské kolonii, tyto osoby zajiš-
těny i  s  odcizenými věcmi, předáno na 
místě i s podezřelými osobami PČR k je-
jich realizaci; veřejnosti bychom  touto 
cestou chtěli poděkovat za pomoc při 
zadržení těchto pachatelů; 
- dne 10.5.12 ve večerních hodinách 
oznámena zmatená, dezorientovaná 
žena, pohybující se v  okolí zámečku 
– provedeným pátráním byla žena na-
lezena na panelové cestě u  řeky Vltavy 
a šetřením zjištěno, že utekla z PL v Pra-
ze 8-Bohnicích, přivolán sanitní vůz 
RZP, žena převezena zpět do léčebny; 
- dne 13.5.12 oznámen nález svazku klí-
čů od vozidla tov. zn. Mercedes – ulo-
ženy na MP, zveřejněno na webových 
stránkách MP Roztoky a města Roztoky;

místního gymnázia se konala též jeho 
prohlídka. Škola je velmi dobře materi-
álně vybavená, na vysokém standardu. 
Co mě však trochu zarazilo, bylo celkem 
32 kamer, které sledují (s dvouměsíčním 
záznamem) veškerý provoz v  budově. 
V malém centru potom sedí „velký bra-
tr“, resp. „sestra“ – prostě organizační 
pracovnice školy, která dění na monito-
rech pečlivě sleduje. To by u nás asi na-
razilo…
Zajímavá byla i  výměna zkušeností na 
téma čerpání evropských dotací v rámci 
druhé konference, konané v zasedací síni 
radnice. Zatímco Němci si za evropské 
peníze pořídili autobus s  pohonem na 
vodík (teprve druhý v Německu), Poláci 
vložili obrovské peníze do dobudová-
ní základní infrastruktury. Z  fondů EU 

zafinancovali vodovod, kanalizaci, nové 
komunikace (včetně severního obchva-
tu města), zasíťovali celou průmyslovou 
zónu, rekonstruují centrální náměstí, 
prostě všechny velké investice mají svůj 
základ v těchto dotacích. Jen na doprav-
ní infrastrukturu získali asi 2 miliar-
dy Kč. Získávání dotací je pro ně alfou 
i  omegou, funguje to zřejmě perfektně, 
i  když to pochopitelně znamená dofi-
nancování z vlastního rozpočtu. a s leh-
kým neklidem sledují situaci v eurozóně. 
Z  evropských dotací jsou pochopitelně 
financována i tato setkání zástupců part-
nerských měst a díky tomu jsou organi-
zována opravdu na vysoké společenské 
úrovni. Prostě jiný kraj, jiný mrav.
Velmi úspěšní jsou v tomto ohledu i Slo-
váci z Turčianských Teplic – což je město 

naší velikosti. Získali 1 mil. eur na re-
konstrukci školy, na vlastní vzdělávání 
140 tis. eur, 750 tis. eur na separaci od-
padů.
Zaujalo mě ještě, co uplatňují Slováci při 
správě města.  Je to jakási varianta Baťova 
systému.  50 % všech přímo vybraných 
daní a poplatků vrací město občanům ve 
formě městských poukázek. Mohou jimi 
platit v  městem provozovaných zaříze-
ních, jako je dům s pečovatelskou služ-
bou, v kině, mohou je použít na úhradu 
odvozu komunálního odpadu. Ohlas na 
tento systém je prý obrovský, platební 
disciplína se značně zlepšila.
Stále je možné (a nutné) se učit na pří-
kladech dobré praxe. 

Stanislav Boloňský, místostarosta
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- dne 16.5.12 v  brzkých ranních hodi-
nách oznámeno rušení nočního klidu 
v  prostorách u  Benzinové ČS Papoil 
v Přílepské ulici – na místě zjištěno, že 
dělníci na příkaz majitele firmy za po-
moci pneumatického kladiva vykopá-
vají výkop pro uložení optického kabe-
lu přes příjezdovou komunikaci k BČS; 
vzhledem k noční době  dělníci vyzváni 
k ukončení prací s tím, že budou pokra-
čovat až po 6. hodině ranní, věc Pk s od-
kazem na znění OZV č. 4/2011 (rušení 
nočního klidu) vyřešena domluvou;   
- dne 18.5.12 oznámen nález cestovní-
ho pouzdra pro diabetiky na chodníku 
v  ulici Lidická – uloženo na MP, zve-
řejněno na webových stránkách města 
Roztoky a stránkách MP Roztoky;
- dne 20.5.12  v  brzkých ranních hodi-
nách oznámeno rušení nočního klidu 
stavebními pracemi na domě v ulici Svo-
body – zjištěno, že se jedná o  práci na 
fasádě domu, práce po výzvě ukončeny 
s tím, že budou pokračovat až po 6. ho-
dině ranní, věc s odkazem na znění OZV 
č. 4/2011 (noční klid) na místě vyřešena 
domluvou; 
- dne 21.5.12 oznámeno pokousání psem 
v  ulici Na Valech, na místě zjištěno, že 
zatímco poškozená si na ulici u oplocení 
domu brala od majitelky domu natrha-

né květiny, pes prostrčil hlavu brankou 
a  kousl poškozenou do levého stehna, 
způsobil jí zranění, které si vyžádalo lé-
kařské ošetření, poškozená byla převeze-
na sanitním vozem rychlé lékařské po-
moci do FN Motol, věc předána na místě 
PČR k  jejich realizaci (vážné zranění, 
které si vyžádá delší dobu léčení); 
- dne 22.5.12 oznámeno v  brzkých 
ranních hodinách, že v  ulici Lidická, 
v serpentýně v místě pod schody, chybě- 
jí rošty a hrozí zranění chodců, na místě 
zjištěno, že někdo uvolnil dva rošty za-
krývající otvor a hodil je na dno šachty; 
strážníci vytáhli rošty z  šachty a uložili 
je na své místo, během dne vyrozuměn 
ředitel TS Roztoky, aby tyto rošty byly 
zabezpečeny; 
- téhož dne oznámeno, že v  ulici Ko-
menského se na pozemku domu pohy-
buje silně podnapilá osoba a domáhá se 
vstupu do objektu, s  tím že jde spát na 
ubytovnu, na místě zjištěno, že podezře-
lý vnikl na pozemek domu odemčenými 
vstupními vrátky a poté se snažil dostat 
do domu v domnění, že je na ubytovně. 
Snažil se napadnout majitele domu,  byl 
zjištěn kontakt na osobu, která si pode-
zřelého převzala a odvezla ho na ubytov-
nu, kde skutečně přebývá, věc kvalifiko-
vána jako Pk proti občanskému soužití, 

vyřešeno na místě v  blokovém řízení; 
- téhož dne oznámeno, že neznámý 
pachatel odmontoval hliníkové zábra-
dlí a  následně odcizil hliníkové kotvy 
včetně matic z balkonu bytového domu 
v  ulici Masarykova, zadokumentováno, 
provedeno šetření, věc kvalifikována 
jako podezření z Pk proti majetku. 
                                                                                      
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 
policie ČR Libčice (tel. 974882730 nebo 
974882731) nebo na Městskou poli-
cii Roztoky (tel. 220910468, popřípadě
e-mail: info@mproztoky.cz. Děkujeme 
předem za spolupráci.    

   Petr Vevera
 ved. str. MP Roztoky

Nabízíme vám informaci o nových kni-
hách zakoupených do fondu městské 
knihovny v květnu 2012.

Beletrie
Steel D.: Dědictví  krve (společenský ro-
mán )
Forsyth  F.:  Příběh Biafry (reportážní 
román z  válečného konfliktu na afric-
kém  kontinentu)
Lark  S.: Volání ptáka kiwi (3. díl rodin-
né ságy z Austrálie – V zemi bílého obla-
ku, Maorčina píseň)
Fielding  J.: Až ji uvidíš (napínavý pří-
běh o záhadném zmizení mladé dívky)
Šabach  P.:  Království za story (soubor 
povídek)
Keleová T.: Dva životy (psychologický 
román ze současnosti o  přátelství a  ži-
votních  peripetiích  dvou kamarádek)

Detektivky
Hoag  T.:  Hlubší než hrob
Jengstedt M.: Neviditelný (severská de-
tektivka)

Indridason A.: Oběť (severská detektiv-
ka)
MacNab A.: Průstřel (špionážní  thril-
ler)

Historické romány
Vondruška V.: Podivná svatba na 
Lichnici (královský  prokurátor  Ol-
dřich z  Chlumu přijede na hrad                                                                             
Lichnici jako host, krátce nato se však 
stane zločin)

Cestopisy
Smetanová  P.:  Pod cypřišem se sklenkou 
ouza (zajímavosti o  ostrově Korfu, kde 
autorka trvale žije)

Pro děti
Kinney J.:  Deník malého poseroutky – 6. 
díl 
Richard U.: Indiánské příběhy  (první 
čtení)
Gehm  F.:  Příběhy malé elfky  (první čte-
ní)
Boehme  J.:  Psí trampoty (první čtení)

Blesius  S.: Veselé příhody malého tygříka 
(první čtení)
Bauer  J.:  Doba kamenná  (první čtení)

O  knihách získáte více informací na 
webových stránkách městské knihovny 
http://knihovna.roztoky.cz.

P o z v á n k a 
na literární pořad pro děti v  úte-
rý  12. 6. 2012  v  16.00  hodin                                                                
„DRAKA JE LEPŠÍ POZDRAVIT“ 
podle stejnojmenné knihy D. Kro-
lupperové.  Určeno dětem od 3–5 let.                  
Vstup zdarma.

U p o z o r n ě n í
od 18. 6. do 22. 6.  bude knihovna uza-
vřena. Termín vrácení výpůjček bude 
posunut na další týden. Děkujeme za 
pochopení.  Informace o letním provozu 
městské knihovny naleznete na webo-
vých stránkách knihovny. 
Přejeme všem krásné prožití  léta.

Za městskou knihovnu A. Urxová  
a D. Votavová

Městská knihovna informuje
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INFORMACE Z RADNICE

1912 2012

100 let
SK Roztoky

Srdečně vás
zveme na oslavu

která se koná v  sobotu  23. června 2012,
ve spolupráci s Městem Roztoky, na sportovním 
stadionu SK Roztoky.

Program 
 9.45 Zahájení

Fotbalové zápasy
10.00 Mladší přípravka – SK Motorlet Praha
 10.45 Mladší žáci  – Sokol Klecany
 11.45 Starší žáci – SK Motorlet Praha
 13.00 Stará garda – SK Motorlet Praha
 14.00 Dorost – Sparta Praha, ženy a juniorky
 15.30  „Béčko“ –   bývalí hráči SK Roztoky  (Viger, Siva apod.)
 17.15 „Áčko“ – Slavoj Houslice

 20.00 Vystoupení hudební skupiny TYP
 22.30 Vystoupení hudební skupiny Digestoř
Uvedené časy jsou pouze orientační.

Po celý den bude probíhat bohatý doprovodný program (autogramiáda fotbalistů,
skákací hrad, soutěže pro děti, dětská keramická
dílna apod.) + překvapení.

Partneři:

Slavoj Houslice

Vstupné:  100 Kč
děti do 140 cm vstup zdarma

Město
Roztoky

ze seriálu Okresní přebor

Speciální host:
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100 let roztockého fotbalu: současné dorostenecké  
Devětasedmdesátiletý Josef Černý tak 
jako skoro každý zápas sedí pod pergo-
lou restaurace na fotbalovém hřišti, ten-
tokrát sleduje trénink. „Jó, po válce Roz-
toky válely! To byla nejlepší éra, vždyť 
tenkrát hodně našich hráčů odešlo do 
ligových soutěží,“ říká muž, který tehdy, 
ve 40. a 50. letech, hrával levého beka.
Josef Černý tu zrovna popíjí pivo se svou 
manželkou z Německa, s níž se oženil 
po emigraci v roce 1969. Prohlíží si his-
torické fotky a úhledným krasopisem 
psané zápisy z utkání. V době dnešní 
superkorektnosti jsou písemné upřímné 
zápisy (někdo by řekl subjektivní) milým 
osvěžením.
Tak třeba jeden nedatovaný – z utkání, 
v němž Roztoky podlehly tradičnímu ri-
valu Libčicím 4:5: „Hráno v Libčicích za 
rozhodování stranického soudce, který 
zřejmě stranil domácím a pískal dle přá-
ní libčického obecenstva. Celou druhou 
půli hrály Roztoky o deseti lidech.“
Nejen to, už ve válečném roce 1940 
překvapivě najdeme ve fotbalové kroni-
ce slovo „korupce“. Roztočtí fotbalisté 
z „nečestnosti a úplatkářství“ obvinili 
Středočeskou fotbalovou župu, která SK 
Roztoky pozastavila činnost a hráč Běl-
čický byl doživotně distancován – za to, 
že při zápase s AFK Karlín těžce zranil 
soupeřova brankáře, který musel byl od-
vezen do nemocnice...
Černý dál vypráví, prohlíží si nažloutlé 
fotografie a vzpomíná: „A hele, Lojza 
Šarocha! Ten se nám staral o kopačky, 
dneska byste řekli kustod! Ten měl pane 
sílu! A tady Pepa Turek, to byl raubíř! 
Kluci, největší zájem  diváků býval o der-
by, zápasy s Žalovem a Libčicemi. Jiskři-
lo to na hřišti i v hledišti, kde byly tisíce 
diváků,“ popisuje Černý.
Zvýšený zájem o jeho vzpomínky i chy-
bějící údaje z mála kronik vyvolaly roz-
paky současných roztockých fotbalistů, 
jež by vydaly na scénář k dalšímu dílu 
filmového Okresního přeboru. Častá 
otázka z posledních dnů tady pod per-
golou totiž zní: Chlapi, fakt je to sto let, 
jste si jistí!? Aby ty naše oslavy neskonči-
ly nějakým fiaskem...
Potíž je v tom, že fotbalový oddíl se sou-
časným názvem SK Roztoky byl založen 
v roce 1926. Pamětníci však vyprávějí, že 
vznikl jen jako následník Slavoje Rozto-
ky založeného v roce 1912. Tuto spornou 
verzi už před čtyřmi lety zevrubně pro-
bádal a nakonec potvrdil Ladislav Kan-

tor, ačkoliv moc dochovaných pramenů 
neměl k dispozici. Přesto získal několik 
historických dokumentů a výpisů z kra-
sopisně vedených kronik, jež existenci 
Slavoje potvrzují.
Takže si oddechněme: „Mně se zdá, že 
teď to vedete dobře, po letech se roztoc-
ký fotbal zase zvedl na slušnou úroveň. 
Kluci, držím vám palce!“ říká pamětník 
Josef Černý současným funkcionářům.
Poněkud skomírající roztocký fotbal 
se zvedl před čtyřmi lety, kdy se role 
funkcionářů ujali nespokojení otcové. 
Nejprve lidé kolem Tomáše Novotné-
ho a Martina Šťastného začali pomáhat 
s tréninkem žáků a začali pro ně pořá-
dat soustředění na Slapech. A právě tam 
v hospodě padl nápad, jestli to celé ne-
vzít do rukou jako funkcionáři. „To nás 
napadlo v hospodě někdy o půlnoci,“ 
směje se Martin Šťastný.
Po návratu se svolala valná hromada, 
takže dnes už nadšení otcové mají ná-
sledující funkce: Tomáš Novotný je pre-
zidentem klubu, Martin Šťastný a David 
Juráček trénují starší žáky, Pavel Čermák 
mladší.
Za čtyři roky zvládli mnohé: rekonstruk-

ci trávníku, vybudování stometrového 
vrtu a zavlažování, nezbytné občerstvení 
s pergolou, sítě za brankami, nové lavič-
ky pro diváky, umělý trávník na zimu. 
Pořídili si i traktůrek na sekání trávy. To 
dělají sami, dvakrát týdně.
„Hezčí a kvalitnější prostředí přiláka-
lo další zájemce, takže se nám začíná 
dařit po sportovní stránce,“ pochlubí 
se šéf Tomáš Novotný. Když to přebíral 
klub, měl čtyři týmy, dnes je jich sedm: 
A mužstvo, B mužstvo, dorost, starší a 
mladší žáci, příprava a stará garda.
Nejvíc se daří dorostencům, kde se sešla 
skvělá parta – příští sezonu postupují do 
krajského přeboru. Vydrží-li pohroma-
dě, čeká i dospělý roztocký fotbal v nej-
bližších pár letech příznivá budoucnost.
Ted je ovšem třeba oslavit těch uplynu-
lých sto roků. Slavit se bude zápasem 
s filmovým mančaftem z Okresního pře-
boru, Slavojem Houslice. A mnozí se víc 
než na výsledek těší na jediné – na se-
tkání dlouholetého roztockého kanoný-
ra (nyní hráče Staré gardy) Milan Seidla 
s hercem Davidem Novotným alias Jar-
dou Kuželem. Jen je pak rozeznat.

Václav Dolejší

SK Roztoky v roce 2000, první vlevo trenér Josef Jarolímek, foto Jiří Pekárek.
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Kdo byl 
František Davídek
František Davídek ( 1908 – 1973) byl vý-
znamnou osobností roztockého fotbalu 
ve 20. až 40. letech 20. století. Na konci 
dvacátých a ve třicátých letech byl spo-
lu s bratrem Karlem aktivním hráčem 
A mužstva, 1931–1933 jeho kapitánem. 
Po skončení aktivní hráčské činnosti se 
věnoval mládeži, řadu let velmi úspěšně 
vedl družstvo dorostu. Povoláním byl 
pekař, tzn. že v noci (zpravidla od 01 ho-
din) pracoval v rodinné pekárně – údaj-
ně uměl uplést až 100 housek za hodinu 
– přes den holdoval své velké vášni fot-
balu.  Je téměř nepochopitelné, jak si při 
takovém životním rytmu mohl udržet 
sportovní formu.  

St. BoloňskýDružstvo dorostenců s vedoucím Fr. Davídkem, koncem 30. let.

Hráč Josef Turek.Kustod Alois Šarocha, 50. léta.

Petr Kysela při střelbě pokutového kopu, asi r. 2000, foto Jiří Pekárek. 

 úspěchy  slibují příznivou budoucnost
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Bylo nebylo…
Závidím starousedlíkům, že mají na co 
vzpomínat. To my, „náplavy“, jsme, co se 
historie Roztok týče, odkázáni na to, co 
nám kdo řekne. Ale i to bývá docela zají-
mavé. Někdy i mnohem zajímavější než 
to, co se skutečně událo. 
Tak tedy… Bylo nebylo… Né, né, né! Tak 
daleko to zas nebylo. Bylo to jen, co bys 
kamenem dohodil a  zbytek došel. Tedy 
vlastně jen za jedním kopcem a jedním 
potokem…
Tedy bylo nebylo jedno fotbalové muž-
stvo, které hrálo mnohem vyšší soutěž, 
než o které si roztočtí fotbalisté doufají 
celých 100 let i jen snít. A protože tehdy 
ve fotbale patřily okresy „Praha-nějaká 
světová strana“ organizačně pod Prahu, 
zajížděla sem pražská mužstva. Sparta či 
Slavia to sice nebyly, ale i  ta, která sem 
dojížděla, neměla hluboko do kapsy. 
Jedním z  nich byl i  tým pražských do-
pravních podniků. A  právě on tu po-
třeboval kvůli postupu do vyšší soutěže 
vyhrát s nulou a ještě o hodně gólů. Za 
to se tehdy ve fotbale dávalo prase. Kde 
by ale ředitel dopravního podniku se-
hnal za socialismu prase. Nabídka byla 
proto pro místní mnohem lákavější. Za 
patřičný výsledek – půlroční pražská 
tramvajenka.
No neberte to. Vzali to. A zápas se tedy 
vyvíjel zcela přesně podle představ sou-
druha ředitele. Jen jednou všem zatrnu-
lo. To když hráč domácích, který měl tak 
silně vyvinutý smysl pro fair play, že mu 
to všechno raději ani neřekli, trefil břev-
no.  Míč se ale naštěstí od břevna neod-
razil do branky a mohlo se jezdit.
A jak jsem se tuhle příhodu dověděl? Na 
zahrádce nádražní restaurace v Bubenči 
jsem seděl vedle sympatického pána. Po-
vídali jsme si o  Roztokách, o  fotbale… 
a najednou to bylo venku. „To je skvělá 
historka. To se musí otisknou v Odrazu,“ 
zajásal jsem. Můj společník nesouhlasil. 
„To se bude líbit,“ nenechal jsem se jeho 
nesouhlasem odradit. A  měl jsem do-
konce takový pocit, jako by ho mrzelo, 
že se se mnou vůbec začal bavit. Proč 
ale? Vždyť teď už je vše dávno promlče-
né, místo hřiště je dnes skládka vraků. 
A ani případný distanc od disciplinární 
komise by dnes důchodcům jejich život 
nijak nezkomplikoval. Leda by teď, když 
z důvodu věku mohou v Praze v MHD 
jezdit zdarma, chodili po Praze půl roku 
za trest pěšky.                                            

     Vít CaltaZasedání výboru funkcionářů v roce 1942.
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ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ MĚSTA

Kdo to nefláká, má šanci se prosadit 
Ať je to kdokoliv
Z žalovského hřiště přes letenskou Spartu 
do Ligy mistrů. Takový je ve zkratce spor-
tovní úspěch roztockého rodáka Daniela 
Koláře, v  současnosti záložníka FC Vik-
toria Plzeň. Brzy mu bude 27 let a už ho 
znají fotbaloví fanoušci po celé zemi.
Co tě přivedlo k fotbalu, co bylo úplně 
na začátku?
Na začátku bylo žalovské hřiště. V první 
třídě to byla atletika, od třetí třídy jsme 
to začali mydlit v  Žalově před školou. 
Petr Bayer, oba Vágnerové, všichni tydle-
ty... Pak asi ve čtvrté páté třídě nás děda 
vzal poprvé na fotbal na Spartu. Tam 
jsme byli párkrát a  na jednom zápase 
zrovna vyhlašovali, že budou dělat nábor 
žáků. Tak jsme si řekli, že bych to mohl 
zkusit. Děda mě tam vzal, zkusil jsem to 
a vybrali mě.
Napoprvé?
V  podstatě každého, kdo něco uměl, 
vzali. Dostal jsem se do Sparty a  byl 
jsem tam až do staršího dorostu. Před-
tím jsem už teda kopal za jeden ze dvou 
týmů SK Roztoky. Ještě dlouhou dobu, 
co jsem kopal za Spartu, jsem chodil 
hrát načerno za Roztoky. Potom se to 
na chvíli rozpadlo, protože umřel pan 
Mühlberger. Když byl pak čas, tak jsme 
si chodili kopnout jen o víkendu.
Jak se stane, že se kluk z malého města 
dostane do velkého světa?
Těžko říct. Potřebuješ mít štěstí.
A tys měl štěstí?
Já měl štěstí a  zatím ho mám, že jsem 
nebyl nikdy dlouhodobě zraněný (klepe 
na dřevo). Hlavně teď v  chlapech je to 
základ. Já si myslím, že každý, kdo něco 
umí a nefláká to, tak má šanci se prosa-
dit, ať už je to kdokoliv. Zejména dneska 
je talentů nebo lidí, co jsou do toho za-
žraní, čím dál tím míň. Kdokoli, kdo má 
chuť tomu něco obětovat, má šanci.
Co jsi obětoval ty?
Pár lyžáků, pár školních výletů, ale ve-
směs... Všechno, co jsem chtěl, jsem si 
tak nějak dokázal zařídit. Mě to prostě 
bavilo. Nemůžu říct, že bych tomu obě-
toval diskotéky, na ty jsem chodil a cho-
dím. V době, kdy mě fotbal už bral, jsem 
si na něj vždycky našel čas. Nikdy jsem 
to ale nepřeháněl. Koupit si třeba počí-
tač a hrát 24 hodin denně by mě prostě 
nebavilo. Samozřejmě jsem si tím taky 
prošel, spoustu času jsme prohráli na 
počítači, ale pokaždé, když jsem měl tré-

nink, jsem se sebral a šel. A vůbec mi to 
nepřišlo divné. Prostě jsem věděl, že to 
chci dělat. Je to zábava, a ať si každý říká, 
co chce, pro mě je to nejlepší zaměstná-
ní, co může existovat.
Jak se ti vycházelo s Řepkou?
Když přišel z Westhamu, já už ve Spar-
tě vlastně byl. Obrovská persona, hráč, 
co toho měl hodně za sebou. Je na něm 
vidět, že byl dlouho v zahraničí a že ví, 
o  čem fotbal venku je. Léta nezastavíš, 
ale podle mě je to stále jeden z nejlepších 
obránců u  nás. Já byl v  té době docela 
mladý a on se spíš bavil s těma staršíma. 
Je pravda, že občas na ty mladší zařval. 
Na někoho staršího, s kým se bavil, tolik 
neřval, toho spíš chválil. Já bych řekl, že 
na mě byl v  pohodě v  rámci možností. 
Hrálo se mi s ním dobře.
Jak je to s tvým odchodem ze Sparty?
To byla sranda. Tehdy jsme měli za se-
bou mistrovskou sezonu, udělali jsme 
„dubl“. Mně se docela dařilo, jeli jsme na 
mistrovství Evropy jednadvacítek. A  já 
jsem měl tři čtvrtě roku do konce smlou-
vy. Dohodli jsme se s manažerem, že teď 
mám šanci vyjednat si dobré podmínky. 
Do té doby jsem prakticky všechno, co 
mi Sparta nabídla, přijal.
Chtěl sis určovat, co bude dál?
Alespoň jsem si myslel, že jsem v  po-
zici, kdy si ty podmínky můžu trošku 
vyjednat. V té době jsem hrál ve Spartě 
v základní sestavě spolu s Matušovičem, 
Kadlecem, Řepkou, kteří měli třeba pět-
krát desekrát tolik, co já. Říkali jsme si 
s manažerem, že jedu na ME a že je tam 
obrovská šance se ukázat a prodat. Jen-
že já se na ME zranil. Nicméně Sparta 
potom přišla a  nedokázali jsme se s  ní 
shodnout na podmínkách. I  když po-
dle mého názoru jsem chtěl to, co dnes 
dávají každému druhému. Pak už se to 
dostalo do takového stavu, že jsem dva 
měsíce trénoval sám. Dělal jsem stojky, 
kotouly a  vůbec jsem třeba nebyl s  ba-
lonem. Už jsem ani nevěděl, jestli chci 
pokračovat, když takhle jednají.
Jak to skončilo? 
Vydržel jsem to. Půl roku před koncem 
smlouvy ve Spartě mi manažer řekl, že 
pro mě novou smlouvu bude mít, že ji 
podepíšu jinde. Jenže jsme začali přípra-
vu a domluva byla taková, že normálně 
začnu v  Áčku, a  když přijde nabídka, 
tak mě pustí. Tak jsem přišel na trénink 

a  trenér Bílek mi říká: „Co tady děláš? 
Dokud nepodepíšeš, budeš trénovat 
sám.“ Dalšího půl roku jsem stojky fakt 
dělat nechtěl. Nakonec jsem podepsal za 
docela dobrých podmínek a šel jsem do 
Áčka. Když přišel do Sparty trenér Lavič-
ka, řekl mi, že by chtěl, abych tam zůstal. 
Ale že na můj post přišla spousta nových 
kluků a budu to mít těžké. Tři čtyři mě-
síce jsem tam pod ním válčil. On se ke 
mně choval fantasticky a vždy jsem vě-
děl, na čem jsem. Pak už to ale směřova-
lo k tomu, že hrát nebudu. Tak radši hrát 
někde jinde než sedět ve Spartě. Naštěstí 
poslední možný den přestupu se ozvala 
Plzeň. Tím, že tam přišli kluci ze Sparty, 
které jsem znal, mi bylo v podstatě jed-
no, jaké peníze mi tam dají.
Jaké máš ve Viktorce teď podmínky?
Ve Spartě jsem měl lepší, než mám teď 
v Plzni. Ale to nebyl ani záměr. Tehdy to 
byl klub, co hrál střed nebo konec tabul-
ky, ale vypadalo to, že se zvedá. Samo-
zřejmě podmínky Sparta – Plzeň byly 
nesrovnatelné a jsou doteď.
Tvůj vysněný klub je FC Barcelona, že? 
Jak se ti proti nim hrálo v Lize mistrů?
Myslim, že 99,9 procenta fotbalistů by si 
chtělo zahrát v Barceloně. Že bych doma 
chodil v  dresu Barcelony a  koukal na 
každý zápas, na to moc nejsem. Rád se 
podívám na dobrý fotbal, sleduju Ligu 
mistrů i Evropskou ligu, ale nejsem zary-
tý fanoušek toho nebo onoho klubu. Jaké 
to je? Prostě fantastický. Docela se nám 
podařilo se s nima důstojně popasovat. 
A zahrát si ne proti nim, ale s nima, to 
musí být něco.

Martin Tajčman
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POLEMIKY A KOMENTÁŘE

Budou se v Roztokách prodávat městské byty?

Blahodárné ticho

Když se před lety jednalo o prodeji ne-
mocnice v  Tichém údolí, říkalo se, že 
je to poslední větší majetek města. Ono 
to ale není až tak pravda, město vlastní 
celkem 45 bytů a  vzhledem k  problé-
mům s  financováním přístavby školy 
se teď začíná jednat o jejich odprodeji. 
A  samozřejmě, aniž by bylo o  něčem 
rozhodnuto, už to vzbuzuje velké emo-
ce.

Proč se bytů zbavit?
Podíváme-li se na způsob, jakým město 
se svým majetkem dlouhodobě nakládá, 
nezbývá než prodej jednoznačně podpo-
řit v co nejširší variantě. 

1.   Hlavním důvodem je nespravedl-
nost celého systému, kdy existence 

obecního bydlení dělí lidi na privilego-
vané (s nárokem) a neprivilegované (bez 
nároku). Ti neprivilegovaní, kteří tvrdě 
platí tržní nájem, by si měli uvědomit, 
že kromě vlastního nájmu dotují z daní 
nájem těm ostatním. Je to podobné jako 
u  školek, o  nichž jsem psal v  minulém 
Odrazu, taky se dostane jen na některé.

2. Dalším důvodem je fakt, že se 
státní správa neumí a nikdy umět 

nebude o svůj majetek dobře starat. Jed-
notlivé byty jsou různé kvality, ale byto-
vé domy jsou obecně v dezolátním stavu. 
Po volbách dokonce vyplynulo, že úřad 
ani nevidí na účet, na kterém se vybírá 
nájem, natož aby znal detailní stav jed-
notlivých bytů. Mnoho bytů (odhadem 
polovina) s  dotovaným nájemným je 
dokonce dále načerno třetím osobám 
podnajímáno za tržní ceny, čímž se cel-
ková nespravedlnost jenom umocňuje – 
dokázat to „návštěvě“ je ale právně velmi 
složité.

3. Třetím důvodem, v tomto přípa-
dě ryze roztockým a  ekonomic-

kým, vedoucím mě k  podpoře prodeje 
městských bytů, je fakt, že nám stále 
chybí cca 50 mil. Kč na dostavbu školy. 
Z  peněz z  prodeje bychom tuto stavbu 
mohli částečně pokrýt, aniž bychom na-
prosto limitovali všechny ostatní inves-
tiční projekty. 

Bytový fond města
Město má celkem 20 jednotlivých bytů 
v  Masarykově a  Braunerově ulici. Tyto 
byty mají různou kvalitu a  různé ná-
jemníky, ale obecně jsou poměrně hod-
notné. Dále jsou zde dva bytové domy 
v Nádražní ulici, které sice mají pěknou 
fasádu, ale tím to končí. Pak je tu su-
veréně nejzdevastovanější dům hrůzy 
v Jungmannově ulici a nesmíme rovněž 
zapomenout na dvě památkově chráně-
né vily v Tichém údolí, které jsou téměř 
neobyvatelné. Navíc jsou zatíženy soud-
ními spory, proto je dnes irelevantní je-
jich prodej řešit. 
Pakliže byty a domy neprodáme, je po-
třeba počítat naopak s  tím, že to město 
bude něco stát. Laický odhad nákladů na 
opravy domu v Jungmannově ulici je cca 
4 až 5 mil. Kč, podobné je to v Nádražní, 
a opravit vily v Ticháči by stálo desítky 
milionů. Otázka zní, byla by tato investi-
ce nyní prioritou města!?

Ing. Roman Jandík
předseda ODS Roztoky

Také jste si všimli, že v Roztokách a „nad 
námi“ něco chybí? Já ano a  jistě nás je 
víc, ba dokonce většina. A je to dobře.
Asi před měsícem jsem šla po zahradě 
a zjišťuji cosi jiného, neběžného a nemo-
hu si upřesnit, co se děje, zda je to jen 
můj dojem. Přemýšlím, odkud to zvlášt-
no pochází. Chvíli stojím, přemýšlím 
a zvedám hlavu - zjišťuji a uvědomuji si, 
že ono to zvláštno je z nebe. Ano, takový 
malý „zázrak“. Nebe bylo ten den modré, 
čisté, jen sluníčko svítilo a  hřálo. Něco 
tam však chybělo. Byly to dlouhé šňů-
ry letadel, které v  Roztokách celoročně 
brázdí oblohu od časného rána do večera 
v intervalech necelých 2 minut  směrem 
k ruzyňskému letišti; v poslední době to 
bývalo i směrem od letiště do světa.
Při takové letové frekvenci se možná 
jenom hosté či návštěvníci města se zá-
jmem zastaví a  pozorují různé typy le-
tadel, která postupně snižují přistávací 
výšku a budou přistávat na letišti.
Na první dojem zajímavá podívaná, ale 
ten druhý dojem je horší. Především 
u  občanů trvale žijících v  Roztokách 
tento celodenní a  dlouhodobý hluk  až 
rámus  letadel negativně působí na psy-
chiku i  sluch lidí. Mnohdy není slyšet,  

co vám říká druhý na vzdálenost byť jen 
1,5 m. Roztoky je město téměř zahradní, 
od jara do podzimu mnozí tráví venku 
na zahradách volný čas a  po celodenní 
práci v  rušném sousedním velkoměstě 
by rádi relaxovali jinak než počítáním 
letadel přelétajících nad jejich hlavami 
nebo překřikováním jejich hluku. Totéž 
se týká i rodičů s dětmi.
Hluk o  síle nad 55-60 decibelů působí  
škodlivě na všechny živočichy, lidi nevy-
jímaje. Odborníci zjistili, že může půso-
bit na kardiovaskulární systém, snižuje 
imunitu, zvyšuje krevní tlak. Organis-
mus potřebuje pro život ticho. V lese je 
např.  cca 10 decibelů hluku. Nedivte se 
proto, že jsem to ticho nad našimi hla-
vami zaregistrovala pozitivně a  nazvala  
„malým zázrakem“. Prostě jsem ticho 
slyšela. Organismus potřebuje k  životu 
více ticha než rámusu, i  když občasný, 
např. hudební rámus zlepší náladu mno-
ha lidem, ale to pak by se dalo mluvit 
možná o adrenalinu a emocích.
Teď je jen otázka, jak dlouho ještě to 
blahodárné letadlové ticho potrvá. Prý 
asi do konce června, neboť  z  důvodu 
oprav letové dráhy je letadlový provoz 
odkloněn. To však nejsou oficiální in-

formace, ty nám právě chyběly a  chybí 
od vedení města. Radnice všech obcí 
dotčených provozem letiště dostaly 
zprávu o změnách letového provozu od 
Letiště Ruzyně a  informovaly občany, 
jen v Roztokách je  z radnice ticho a ob-
čan neví. Proč asi?
Poněvadž se letiště Praha-Ruzyně bude 
nadále rozvíjet, je důležité, aby vedení 
města důsledně mapovalo všechny jeho 
aktivity rozvoje, které by mohly jakým-
koliv způsobem ovlivnit kvalitu života 
v  našem městě. Před několika lety byly 
závazně stanoveny letové dráhy a  kori-
dory  pro přistání i  start letadel. Týka-
lo se to přeletů přes Roztoky, Únětice, 
Horoměřice atd. Je důležité, aby tyto 
úmluvy byly dodržovány, neporušová-
ny a nebyli jsme jen každoročně uklid-
ňováni nějakými nevelkými finančními 
příspěvky od letiště na rozvoj či aktivity 
města. Je důležité, aby se kvalita živo-
ta v  Roztokách opravdu nezhoršovala, 
a  kromě každého jednotlivce ji může 
ovlivnit především vedení města.

Olga Veselá
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Školné pana starosty

Jak je to s proplacením starostova školného

Věrni svému názvu DOST, kde první 
písmeno značí DŮSLEDNOST, jako 
opozice důsledně sledujeme hospoda-
ření města a zjistili jsme mnoho zajíma-
vých skutečností. 
Pro tento článek se soustředím na fakt, 
že z  rozpočtu města v  roce 2011 bylo 
proplaceno školné v bakalářském studij-
ním programu Politologie a mezinárod-
ní vztahy pro starostu města Jana Jakoba 
v celkové výši 49 tisíc Kč. Ani RM, ani 
ZM tento výdaj pro tento účel z rozpoč-
tu města v roce 2011 neodsouhlasily.
Na základě těchto skutečností jsme po-
dali podnět orgánům činným v trestním 
řízení na podezření ze spáchání trestné-
ho činu zneužití pravomoci úřední oso-
by a podali jsme o tom stručnou infor-
maci pro květnové jednání ZM.
Pan starosta, když to viděl černé na bí-
lém, se zřejmě chytil za nos a ještě před 
jednáním ZM poslal všem zastupitelům 
vysvětlující dopis a doklad o tom, že svo-
je školné uhradil dne 18.5. zpět na účet 
města.
Dovolím si citovat některé pasáže z vy-
světlujícího dopisu pana starosty: V žád-
ném případě jsem neměl v úmyslu zneužít 
svých pravomocí či postavení k vlastnímu 
obohacení či zvýhodnění nebo snad ke 
škodě města. Proplacení školného mi bylo 
nabídnuto tehdejší tajemnicí MÚ v soula-

du s praxí aplikovanou v případě přísluš-
ných vedoucích zaměstnanců MÚ. Nejed-
nalo se tak o  „zvůli“ z  mé strany, nýbrž 
o způsob, jak si zvýšit kvalifikaci v zájmu 
města a jeho náležité reprezentace.
Ponechme stranou, jak souvisí zájem 
města a jeho reprezentace s bakalářským 
studiem politologie a  mezinárodních 
vztahů pana starosty.
Domnívám se, že je vhodné znát i názor 
strany, která dle sdělení pana starosty 
proplacení školného panu starostovi na-
bídla a vlastně „za to může“, tedy bývalé 
tajemnice MÚ. 
Z  jejího vyjádření k  vysvětlujícímu do-
pisu starosty Jana Jakoba, o  které jsem 
ji požádala, cituji: Poskytnout prostředky 
z rozpočtu města (na zvyšování kvalifika-
ce) je možné pouze úředníkům (zaměst-
nancům města),  naopak se nesmí týkat 
volených zástupců (tedy starosty a  mís-
tostarostů). Požadavek pana starosty na 
finanční prostředky na jeho vzdělávání 
jsem konzultovala s odborníky a zamíta-
vý názor na tento požadavek byl jednot-
ný. O všech těchto skutečnostech byl pan 
starosta informován a upozorněn, že po-
skytnout finanční prostředky z  rozpočtu 
města na studium starosty nelze. 
Třeba podotknout, že paní tajemnice 
byla z funkce odvolaná k datu 13. 9. 2011 
a pan starosta Jan Jakob sám sobě schvá-

lil proplacení školného z rozpočtu města 
dne 30. 9. 2011.
Z dikce zákona č. 312/2002 Sb., o úřed-
nících územních samosprávných celků, 
a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
plyne onen rozdíl mezi možností po-
skytnout prostředky z  rozpočtu města 
na vzdělávání úředníků (zvyšování kva-
lifikace) a volených zástupců města (zvo-
lený starosta nemusí mít ani dokončené 
základní vzdělání, je zvolen bez ohledu 
na svoje vzdělání). To, že si starosta měs-
ta Jan Jakob po roce a půl ve své funkci 
plete rozdíl mezi zaměstnancem a vole-
ným zástupcem města a tím obhajuje to, 
že si nechal zaplatit svoje školné z  roz-
počtu města, je zarážející.
Za velmi pikantní považuji, že na jedná-
ní ZM dne 23.5. vystoupil zastupitel pan 
Kantor s  návrhem, aby předložený bod 
jednání – Podezření ze spáchání trest-
ného činu zneužití pravomoci úřední 
osoby – byl stažen z  programu, neboť 
pan starosta již předmětný obnos ve výši 
49 tisíc Kč vrátil na účet města zpět a vše 
vysvětlil.
Zcela na rovinu, logika takové argumen-
tace mě děsí. Ve světle kauzy exhejtmana 
Ratha je třeba si uvědomit, že i on nějak 
začínat musel.

Olga Vavřínová,
 zastupitelka za DOST

Zastupitelka Vavřínová v minulém čísle 
Odrazu a  také na posledním zasedání 
zastupitelstva otevřela otázku proplace-
ní faktur za mé studium ze strany města, 
ke kterému došlo v  roce 2011. Celkem 
se jedná o částku 49 000 Kč za studium 
v  průběhu dvou semestrů. Dovolte mi, 
abych se k této věci vyjádřil.
V  žádném případě jsem neměl v  úmy-
slu zneužít a  ani jsem nezneužil svých 
pravomocí či postavení k  vlastnímu 
obohacení či zvýhodnění nebo snad ke 
škodě města. Naopak jsem měl za to, že 
jednám v  souladu s  potřebami městské 
správy a samosprávy, když bylo ve stejné 

době, u stejné instituce a ve stejné hod-
notě umožněno studium vedoucí Od-
boru kanceláře vedení města a za jiných 
podmínek i jiným vedoucím zaměstnan-
cům úřadu. Tím spíše jsem považoval za 
vhodné a v souladu se zájmy města ab-
solvovat studium oboru vhodného pro 
mou funkci.
Proplacení školného mi bylo nabídnu-
to tehdejší tajemnicí městského úřadu 
v  souladu s  praxí aplikovanou v  přípa-
dě příslušných vedoucích zaměstnan-
ců městského úřadu. Nejednalo se tak 
o  „zvůli“ z  mé strany, nýbrž o  způsob, 
jak si zvýšit kvalifikaci v  zájmu města 

a  jeho náležité reprezentace. Finanční 
prostředky byly použity zcela v souladu 
se zažitou praxí městského úřadu, způ-
sobem, kdy o  jejich poskytnutí věděla 
celá řada osob.
I přes vše výše uvedené jsem se rozhodl 
finanční prostředky městu vrátit. Takto 
jsem učinil 18. 5. 2012.  K tomuto kro-
ku jsem se rozhodl nejen proto, aby se 
situace zklidnila a  nemohla někoho 
znepokojovat, ale zejména proto, abych 
nedával příležitost třetím osobám k ryze 
účelovým útokům na mou osobu.

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Konečně něco krásného
I  když jsem již důchodkyně, navštěvuji 
se zájmem hudební a umělecké akce po-
řádané v Roztokách. Ať už to byla hez-
ká akce hudební skupiny pana učitele 
V. Sloupa, která nám zdarma zahrá-

la jeden květnový večer v  restauraci 
U  Šmucrů   nebo velká a  velmi hezká 
akce ZUŠ (také zdarma) dne 16. 5. 2012 
v Academiku.
Chci tímto vyjádřit obdiv účinkujícím 

dětem a velké poděkování vedení a všem 
učitelům naší ZUŠ a  prosím „jen tak 
dále“. 

Marie Zámecká
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Drahý benzin, drahá nafta

Podle mé oblíbené definice je ekonomie 
vědou o  lidském chování v  podmín-
kách omezených zdrojů. Baví mě, jak 
při správném pochopení ekonomických 
instrumentů můžeme často pěkně před-
vídat budoucí děje, byť výsledky ne vždy 
odpovídají tomu, co by si třeba kdo přál. 
Demonstrujme to názorně na příkladu 
mateřských škol.
Školky poskytují produkt, který se nazý-
vá hlídání dětí. Dovolím si zde nesměle 
polemizovat s  panem starostou: v  žád-
ném případě nejde o vzdělávání, i když je 
to nejspíš napsáno v nějakých zákonech. 
Nikdy v životě jsem nikoho neslyšel tvr-
dit, že dá dítě do školky, aby se tam něco 
naučilo. Bez výjimky (a  často) slýchám 
pouze: „Potřebuju školku, abych mohla 
jít do práce.“ 
Hlídání dětí je produkt jako každý jiný, 
existuje jeho nabídka a poptávka. Na vol-
ném trhu se nabídka s  poptávkou vždy 
vyrovnají; faktorem, který to umožní, je 
cena. Trh veřejných mateřských školek 
volný není, cena je stanovena adminis-
trativně, a to hluboko pod rovnovážnou 
úrovní, z  čehož pramení přetlak po-
ptávky a  nedostatek míst. A  nabízejí se 
tři řešení: prvním je snaha o  omezení 
poptávky. To už dávno provádíme. Jeho 
roztockou inkarnací je stavební uzávěra. 
Že jde o řešení nefunkční, je zřejmé už 
ze samotné existence celé této diskuse. 
Pak také můžeme stavět další školky 
s cílem zvýšit nabídku. Tato varianta se 
neosvědčila a  nebude fungovat ani do 
budoucna, protože latentní poptávka je 

momentálně mnohem silnější, než jakou 
může město byť jen teoreticky saturo-
vat. Každé zvýšení nabídky vrhne na trh 
další děti, u nichž to rodiče třeba ani ne-
zkoušeli, např. ty, jejichž maminka je na 
mateřské s dalším potomkem; dát první 
dítě do školky by bylo pohodlnější, ale 
obejde se i bez toho. Pak přijdou na řadu 
děti (nebo alespoň jejich část) umís-
těné ve školkách soukromých. Jejich 
ceny jsou nesmyslnou regulací vyhnány 
enormně vysoko a přemístění dítěte do 
městské školky by rodičům ušetřilo dost 
peněz. A tak dále. A  i kdybychom tady 
měli tolik školek, že by tohle všechno 
dokázaly pokrýt, začnou se objevovat 
i děti přespolní. Vím, brání tomu regule, 
ale nedělejme si iluze o schopnosti čes-
kého člověka vymýšlet finty a vyběhnout 
(čtenář si laskavě doplní přiléhavější, 
avšak nepublikovatelný termín) s  jaký-
mikoliv pravidly. Je mi líto, dokud bude 
v naší oblasti vysoká poptávka po škol-
kách daná silnými ročníky, nemůžeme 
tohle vyhrát. Poslední varianta se nabízí: 
nastavit cenu na úroveň, kde se nabídka 
s  poptávkou protne. Ta by byla samo-
zřejmě vyšší než cena stávající, ale ales-
poň by ji platili jen ti, kteří služeb školky 
využívají, zatímco nyní, jak správně píše 
Roman Jandík, na školky vlastně skrze 
daně připlácejí i  lidé, jejichž ratolesti se 
tam nedostaly. Nikdo přitom neříká, že 
by nebylo možné ve výjimečných přípa-
dech konkrétním, sociálně potřebným 
občanům ojediněle na tržní školkovné 
přispět.

Analýzu si zaslouží ještě jedna souvisejí-
cí myšlenka, kterou v lednu na toto téma 
předestřel Stanislav Boloňský. Dovolím 
si ji vyjádřit brutální zkratkou: budujme 
školky (obecněji dělejme propopulační 
opatření), abychom nevymřeli. Účin-
nost pronativních politik je empiricky 
poměrně slušně zpochybněna. Pokud už 
vůbec nějaký efekt mohou mít, pak – zdá 
se – jen v urychlení či oddálení rozhod-
nutí zplodit potomky, nikoliv celkovém 
počtu dětí, které člověk za život přivede 
na svět (to je i případ „Husákových dětí“, 
po jejichž éře následoval v  porodnosti 
volný pád). Vysvětluje se to tak, že zatím-
co kdysi bylo dítě zdrojem (jen co se na-
učilo chodit a mluvit, mohlo aspoň pást 
husy, postupně vykonávalo další práce 
a  dostatečný počet dětí byl také nejjis-
tějším a  vlastně jediným důchodovým 
pilířem), v současné době je tok kapitá-
lu opačný. Pro většinu společnosti ne-
představují děti příjem, ale náklad, a  to 
náklad gigantický, který nemůže žádná 
propopulační politika vč. výstavby ško-
lek kompenzovat. Lidé si zkrátka dnes 
pořizují děti z jiných než ekonomických 
důvodů, a proto je neúčelné snažit se je 
ekonomickými prostředky v  této věci 
pobízet. Můžeme jimi ale ovlivnit něco 
jiného – každá nová školka trochu zvýší 
zájem o bydlení v Roztokách na úkor po-
ptávky po bydlení jinde. Ale to my zase 
nechceme, a  proto tu máme stavební 
uzávěru. Nebo je to jinak?

Tomáš Šalamon

V dubnu 2012 jsem opět zasedl k oknu a provedl obvyklá měření počtu projíždějících vozidel, a to ve třech časech: 11–12 hod., 
14–15 hod. a 15–16 hodin.

                            Po             Út           St            Čt          Pá           So          Ne              Celkem vozidel         Zvýšení oproti 2006
     2012             1140        1246       1305       1220      1503       892        840                        8 146                        +  1616
     2011             1306        1136       1167       1233      1280       938        686                        7 746                        +  1216
     2006             1019        1052       1009       1047      1083       704        616                        6 538                          100 %

Vše bez komentáře.
Michal Janský, Lidická ulice

Proč (ne)stavět další školky?
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Nedbejme opatrnosti ?
Při náhodné procházce, kdy jsem si 
chtěl připomenout svoje dětství, jsem 
prošel  zahradami, které přiléhají k  čp. 
110 a 125. Pořídil jsem tam také fotodo-

kumentaci a  musím konstatovat, že mě 
současný stav naprosto šokoval. Dopo-
ručuji, aby se soudní spoluobčané po-
dívali, jak dnes vypadá stříbro Roztok.  
Nejen lokalita Maxmiliánky a přilehlého 
pozemku, kde je vila památkově chráně-
ná a kde bývaly unikátní stavební prvky, 
ale vily 125 a 110, se snad nejrozsáhlejší 
mi pozemky v Roztokách, které jsou po-
dle mého názoru, opravdu, ale opravdu 
hanbou města. Naše město není vlastní-
kem uvedených pozemků, ale význam-
ným způsobem se naši spoluobčané po-
depsali na tom, že chátrání a zmar zde už 
přesahují únosnou mez.
Chápu, že někteří spoluobčané (zejmé-
na ti, kteří bydlí v  Roztokách relativně 
kratší dobu) nelibě nesou představu, že 
nebudou mít kde parkovat. Jedna věc je 

však jistá. Bezpečnostní parametry měs-
ta,  to není jen Tiché údolí (parametry 
nebezpečí jsou známy). Při seriózním 
posouzení je jasné požární ohrožení 

lokality Tiché údolí jak ze strany dnes 
neobydlených a  nevyužívaných objek-
tů v  oblasti Maxmiliánky, tak zejména 
v oblasti vil ve středu Tichého údolí. Zde 
je takové množství organické hmoty, 
černých skládek k a biomasy, že v přípa-
dě požáru jsou ohroženy nejen přilehlé 
budovy, ale i velká část města (určitě uli-
ce Nad Vinicemi) a  hlavně nemocnice, 

která v případě požáru lesních porostů je 
extrémně zranitelná.
V  době, kdy vodovodní řád v  Tichém 
údolí má sílu rozsvítit průtokový ohří-
vač, až když roztočíte kohoutky napl-
no, je otázka, jak rychle budou schopné 
záchranné sbory reagovat a natáhnout 
vodu z  Únětického potoka nebo ji při-
vést z jiného zdroje.
Tento příspěvek není myšlen jako kri-
tika ani jako polemika, ale jako vážné 
varování, protože stříbro Roztok by 
mohlo díky současnému stavu shořet 
i  s  přilehlými oblastmi, jako se to stalo 
v  minulosti třeba v  Chicagu. A  nebyl 

by ohrožen jen majetek, ale i životy lidí. 
Chtěl bych tímto příspěvkem říci, že my 
dědictví předků nerekonstrujeme ani 
nekonzervujeme, my ho ničíme, a  do-
konce riskujeme velká nebezpečí. Jestli-
pak to stříbro Roztok není pokryté něja-
kou korozí?

                   Martin Štifter
foto: St. Boloňský

Černá skládka v chatrči před vilou čp. 125.

Opuštěná garáž.

Vila čp. 125 v Tichém údolí.
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Kulturní kalendárium - Červen

Krásné nové schody

Trojanův mlýn

Pá 30.3. –
23.9.

Je Ferda nejlepší mravenec? – výstava malíře a spisovatele
Ondřeje Sekory.

Středočeské muzeum, 
Roztoky

Pá 25.5.-2.9. „Ještě jsme ve válce. Příběhy 20. století“ – komiksové příběhy
vycházející ze skutečných osudů lidí.

Středočeské muzeum, 
Galerie/Kabinet,Roztoky

Pá 8.6.- 1.7. Camille Claudel – výstava o významné umělkyni a žákyni
Augusta Rodina.

Středočeské muzeum, 
Roztoky

Ne 10.6. Tichý hlas pro svatou zemi. Od 15.15 hod. 10 ročník festivalu. farní zahrada
v Libčicích n/Vlt.

Ne 10.6. Besídka divadla Sklep 2012 Předprodej vstupenek na obecním 
úřadě Únětice. Začátek v 19.15 hod. Sokolovna, Únětice

Út,St 12.6.-
13.6.

Divadelní loď Tajemství – O Šípkové Růžence, Pytlákova 
schovanka. Předprodej v kanceláři Roztoče Havlíčkova 713, 
více na www.roztoc.cz Od 9.00 a 10.30 hod.

Kotviště U Přívozu, Roztoky

Čt 14.6. Zahradní koncert – účinkují žáci všech oddělení ZUŠ.
Od 17.00 hod. Zahrada ZŠ, Roztoky

Pá 15.6. Nezměrný cit pana P – divadlo Flajšplyš – loutkové divadelní 
představení pro dospělé. Od 20.00 hod. Ateliér Roztoč, Roztoky

So 16.6. Koncert Typáci – vstupné 90 Kč. Od 19.00 hod. Hospoda U Šraněk, Roztoky

So 16.6.
Muzejní noc – připravena bude malá dílnička s tématem k výstavě 
Ferdy Mravence. Zároveň budou do půlnoci otevřeny i výstavy. 
Můžete si opéct i buřtíka a posedět u ohně v zadní části parku.

Středočeské muzeum, 
Roztoky

So 16.6. Myslivecké sdružení  Hubertus  zve na Dětský den – soutěže, 
předváděcí akce, dárkové balíčky pro děti. Od 9.00 hod. Holý vrch, Žalov

Út 19.6. Jarní koncert – účinkuje sbor ROSA.
Od 19.00 hod.

České muzeum hudby, 
Karmelitská 2, Praha 1

Čt 21.6. Zahradní slavnost – pořádá Sdružení Roztoč.
Od 16.00 hod.

Louka u kostela sv. Klimenta, 
Levý Hradec

So 23.6. VOKO – cyklistický závod horských kol, místo startu náměstí 
v Roztokách. Start v 15.00 hod., více na www.vokolo.tk. Tyršovo náměstí, Roztoky

So 23.6. 100 let SK Roztoky – zahájení v 9.45 hod. Sportovní stadion, Roztoky

So 21.7. VOKO – cyklistický závod horských kol, místo startu Tyršovo
náměstí v Roztokách. Start v 15.00 hod., více na www.vokolo.tk. Tyršovo náměstí, Roztoky

Slov poděkování není v  Odrazu nikdy 
dost: doba je neradostná a naše (nejen) 
komunální politika neurvalá. 
Rád proto napíšu pár řádků děkovných, 
protože tu a  tam se přece jen něco po-
vede. Dík směřuji k  našim Technickým 
službám, k  panu Josefu Sládkovi a  jeho 
lidem. V březnu a dubnu instalovali na 
Levý Hradec, jmenovitě k průvodcovské 
věžičce u točny autobusů, nové, kamen-

né schody. Původní dřevěné schodiště 
dosloužilo, nahradily ho kamenné stup-
ně. S  osazením dřívějších žulových ob-
rubníků coby  dnešních schodů na před-
polí národní kulturní památky souhlasili 
památkáři, projekt namalovala paní ar-
chitektka Mašková. 
Všem jmenovaným děkuji, spolupráce 
s nimi byla věcná, rychlá a vedla ke zve-
lebení alespoň malého kousku Roztok.

Pro potěchu nejspořivějšího člena 
městské rady kolegy  Romana Jandíka 
dodám, že zmíněné žulové obrubníky 
ležely skladem v  městském majetku, 
nepovšimnuty, nevyužity snad od dob 
bolševismu.  S  jistou dávkou nadsázky 
lze říci, že nás schody  (vyjma práce TS) 
nestály ani korunu.

Tomáš Novotný
předseda kulturní komise

Minulý týden jsem zcela nezávisle viděl 
dva filmy s  námětem Trojanova mlýna, 
a tak bych chtěl  roztocké veřejnosti toto 
téma připomenout. Trojanův mlýn ad-
ministrativně nepatří k  Roztokám, ale 
k Suchdolu, ale proč si ho trochu nepři-
vlastnit, když patří do Tichého údolí.
Zcela nejslavněji tu kdysi řádili pánové 
Horníček a  Sovák jako dva jeho dáv-
ní obyvatelé – dva písaři. Jejich humor 
pobavil svými příhodami nejednoho te-
levizního diváka, i když M. Horníček tu 

tenkrát tragicky ztratil syna (utopil se při 
epileptickém záchvatu, pozn. red.). 
Často jsem se v minulosti toulal kolem 
mlýna, lezl po stráni a  občas nahlé-
dl i  do dvora, viděl tu vznikající sochy, 
znal jsem se v  70. letech i  s  jeho maji-
teli.  Osud tehdejších mlynářů jsem ne-
sledoval, ale osud mě pak postavil před 
sledování obrazovky a  díky tomu jsem 
viděl spoustu dalších filmů natočených 
v  tomto prostředí. Jakmile se objeví ta-
kový film, hned vím, že ten kousek zdi, 

dvorku, chléva patří přímo sem, nikdy se 
nespletu. To místo u Únětického potoka 
je zaslíbeno filmařům – našim i  zahra-
ničním. Jen jsem si nikdy nepozname-
nal, že v 19. století sem chodíval cestou 
ze Suchdola na Holý vrch i Mikoláš Aleš. 
Navrhuji vyhlásit pro občany jakousi 
soutěž, kdo objeví nejvíce filmů z  pro-
středí Trojanova mlýna. Domnívám se, 
že je snad nejvíce využívaným objektem 
pro film v české zemi. 

             Michal Janský
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Koncert pěveckého sboru ROSA v Husově sboru CČSH 

Jarní bleší trh 

se konal v  neděli odpoledne 29. dubna 
2012.
Program citlivě sestavil dirigent Lukáš 
Kovařík vzhledem k místu i velikonoční 
době. Jako první zaznělo pět postních 
motet na latinské pašijní texty od An-
tonína Tučapského. Po duchovní hudbě 
zazněl  cyklus slunečné hudby Antonína 
Dvořáka V přírodě.
Navázaly Ukvaldské písně v  typické 
úpravě Leoše Janáčka. Koncert uza-
vřely chrámové  chorály  Johanna Se-
bastiana Bacha. Rozdílné žánry zvládl 
pěvecký sbor s  intonační a  rytmickou 
jistotou a respektem k hudebnímu stylu. 
Emocionálně přednesený zpěv vyvolal 
u  posluchačů nadšený potlesk. Koncert 
prohloubil prožívání velikonočního ta-
jemství ukřižování a  vzkříšení Ježíše 
Krista. Znovu připomněl, jak nádherný 
je sborový zpěv, provozovaný milovníky 
hudby jako jejich zájem a radost. Se sbo-
rovým zpěvem je i spojeno prohloubení 
národního sebevědomí v minulosti, vy-
jádřené heslem „V hudbě život Čechů“. 

Jarmila Kučerová  

To sobotní ráno jsme na sebe mrkli a ve 
čtvrt na devět se definitivně rozlouči-
li s  postelí. Sbalili jsme předpřipravené 
blešiny, zběžně přečetli všechny pokyny, 
zhltli ranní kávu a něco k tomu a vyda-
li se na místo. Upřímně přiznávám, že 
i kdybychom našli nějaký ten dvoukolák 
v  našich panelákových sklepích, asi by-
chom ho nevyužili a stejně jeli autem.
Přijeli jsme, vyložili na zastavení, přepar-
kovali, zaregistrovali a chtěli najít místo. 
Ale kam s  námi? Loni jsme přece taky 
nikterak nepředháněli čas a přijeli mezi 
půl a celou, jenže letos je nás tu nějak víc. 
A na první pohled o dost víc. 
Našli jsme ho, místečko pro náš sto-
lek: ono strategické mezi pískovištěm 
a  okrasným keřem. Nebo taky na cestě 
mezi stánkem s  výbornou kávou a  nej-
chutnějšími koktejly a zmrzlinou z Cafe 
Del Rio. Podle doporučení jsme se vyba-
vili množstvím igelitek, které jsme pečli-
vě připravili pro naše zákazníky pod sto-
lek, a vzpomněli si na ně tak asi v jednu 
hodinu. Měli jsme dost drobných a ceny, 
na které se dobře vrací. Zkrátka, už jsme 
vcelku ostřílení prodejci.

Loni na podzim jsme sem přišli s něko-
lika malovanými tričky, abychom zvolna 
okoukli, jak to chodí. Tentokrát jsme se 
odvázali a přinesli i něco opravdu bleší-
ho: knihy po dětech i po nás, různě dět-
ské oblečení a trochu z hraček, přes které 
se doma už opravdu nesmyslně dlouho 
přerážíme.
Je krátce po deváté a  rej právě začíná. 
Lidé lehkým krokem procházejí tržiš-
těm, očima přejíždějí a rukou prohlížejí, 
a nám se občas zachce teatrálně přilákat 
jejich pozornost. Velmi tenká je hranice 
mezi prodávajícím a kupujícím, stačí stát 
na té správné straně. Bezva hra.
Odcházíme ve stejném sledu, jako jsme 
přišli – mezi posledními. A jsme bohatší 
o  spoustu zážitků: poklábosili jsme do-
sytosti, něco dobrého pojedli a  popili, 
náš byt i sklep se provzdušnil a my si od-
nášíme dvě knihy a dvě praktické piks-
ly od kávy. Zatím nevíme, co do nich 
dáme, ale určitě se budou časem hodit.
Nic naplat, roztocký Blešák se nenápad-
ně stal nepostradatelnou součástí života 
mnohých z nás. A každý si ho užije po 
svém. Někdo prodává svoji minulost, 

jiný kameny, co našel na výletě. Prodávat 
může kdokoliv cokoliv. K  dostání jsou 
tu věci, které už v obchodech nesežene-
te. Každý předmět tu má svoji specific-
kou hodnotu, kterou mu propůjčí právě 
atmosféra blešího trhu. Nejde jen o  to, 
něčeho se zbavit nebo pořídit, od toho 
máme jiné virtuální bazary, je ale taky 
víc než prima potkat se s přáteli, které už 
tak často nevidíte. Když k  tomu všemu 
ani neprší a  ještě si můžete dát kávič-
ku přímo od farmáře nebo třeba vystát 
s mírem v duši a sluncem v srdci frontu 
na palačinku, tak je to opravdu příjemně 
strávený den.

Michaela A. Gabrielová
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Roztoč na začátku léta
Milí čtenáři, přejeme vám krásné slu-
nečné léto, odpočinek a spoustu nových 
zážitků. Děkujeme za podporu  a zájem 
o  naši činnost v  tomto školním roce.  
Jsme rádi, že jsme vám vedle již tradič-
ních kurzů a akcí mohli nabídnout řadu 
novinek (Dílna animace, Kurz francouz-
štiny, Jóga atd.). Tento rok byl též ve zna-
mení intenzivního hledání nového místa 
pro naše kroužky a  dílny. Doufáme, že 
vás budeme moci  v září přivítat v našich 
nových prostorách.
Srdečně zveme na akce, které na závěr 
školního roku a během léta pořádáme.

Divadlo Flajšplyš uvádí představení  
Nezměrný cit pana P
Loutkové divadelní představení pro 
dospělé v  pátek 15. června od 20:00 
v ateliéru Roztoč, budova školní jídelny. 
Divadlo Flajšplyš je pražsko-středočeská 
teatrální úderka balancující na hraně so-
fistikované postmoderny a drzého svévol-
ného punku. Od svého vzniku v létě roku 
2010 vytvořilo dva díly loutkové trilogie 
na téma „Co je to život?“, ve které kon-
frontuje základní otázky života, vesmíru 
a vůbec s bezútěšnou banalitou současné-
ho světa a jeho pop-kultury.

Mezinárodní loutkářská dílna
 „Cibule a Kabát“
Sdružení Roztoč je v  roce 2012 orga-
nizátorem tvořivé dílny v  programu 
Grundtvig – Celoživotní vzdělávání do-
spělých. Účastníci se na týdenním kur-
zu (17. – 21. 6. 2012) seznámí s tvorbou 
klasických marrionet a s vytvářením ori-
ginálního autorského loutkového před-
stavení. Výsledky práce  mezinárodního 
týmu (21 účastníků, z  toho 19 cizinců) 
můžete zhlédnout na zahradní slavnosti 
na Levém Hradci 21. 6. Dílnu povedou 
čtyři  zkušení lektoři: Milada a  Szilárd 
Boraros, Zuzana Vítková, Matěj Pospíšil. 
Sdružení Roztoč akci pořádá ve spolu-
práci s Únětickým pivovarem.

Zahradní slavnost na Levém Hradci
Srdečně vás všechny zveme na Zahrad-
ní slavnost sdružení Roztoč, kterou po-
řádáme ve čtvrtek 21. června na louce 
u kostela sv. Klimenta na Levém Hradci.
Tradičně se můžete těšit na vystoupení 
dětí i  dospělých z  celoročních umělec-
kých kurzů, které  doplní divadelní a hu-
dební představení zvaných hostů, výbor-

né domácí občerstvení, tvořivé dílny pro 
děti a  další překvapení. Program bude 
ještě upřesněn. Začátek pravděpodobně 
v 16 hodin.

(další informace na str. 29)

Závěrečná výstava výtvarných kurzů
Závěr školního roku je vždy spojený 
s  bilancováním a  zúročením celoroční 
práce. Všechny zveme na výstavu  vý-
tvarných kurzů Ateliéru JoE, Semišová 
myš a  Keramika. Slavnostní vernisáž 
proběhne v úterý 26. června 2012 v 17 
hod. v  ateliéru Havlíčkova, v  18 hod. 
slavnostní vernisáž v  ateliéru Roztoč 
v  budově družiny ZŠ Roztoky. Výstavy 
budou otevřeny do 20 hodin. 

Tvůrčí prázdniny na statku
Letos nově proběhne v  srpnu týdenní 
tvůrčí pobyt pro děti na statku na Vy-
sočině.  Děti budou společně tvořit pod 
vedením zkušených lektorů, objevovat 
okolní přírodu a  chod venkovského 
statku se zvířaty.  Moc nás potěšil zájem 
o akci, kapacita se rychle naplnila, v bu-

doucnu pro vás budeme připravovat dal-
ší podobné pobyty. 

Nejvyšší ocenění v mezinárodní 
výtvarné soutěži 
Sára Farfánová (4 roky), žákyně Lady 
Krupkové Křesadlové z Ateliéru JoE, zís-
kala za svou výtvarnou práci medaili 
Lidická růže – nejvyšší ocenění na 40. 
ročníku Mezinárodní dětské výtvarné 
výstavy Lidice 2012 (viz obr.). Meziná-
rodní odborná porota posuzovala více 
než 26 064 prací od dětí z 67 zemí světa 
a udělila přes 1400 ocenění. Další žákyně 
z Ateliéru JoE, Anna Lebedová a Karo-
lína Koutenská, získaly v soutěži čestná 
uznání za ilustrace k  pohádce Slavík 
a růže. 
Všem třem úspěšným autorkám blaho-
přejeme. Lektorce Ladě Krupkové Kře-
sadlové děkujeme za výborné vedení 
dětí a nemalou práci se zasíláním děl do 
výtvarných soutěží, ve kterých pravidel-
ně získávají významná ocenění. 

Za sdružení Roztoč
Jitka Čechová
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Jazykové kurzy, kroužky a  doučování 
v Lexiku jsou v plném proudu, ale co se 
bude dít v létě? 
Na poslední srpnový týden připravuje-
me tábory pro děti, úplnou novinkou je 
Novinářský tábor.
Co potřebují každé noviny nebo časo-
pis? Šikovný tým, který vymyslí, jak se 
bude jejich časopis jmenovat, vytvoří 
mu logo, promyslí obsah, zajistí ilustrace 
a  fotografie, napíše články, zkontroluje 
pravopis a vše graficky upraví do atrak-
tivní a čtivé podoby. Pod vedením zku-
šené publicistky a  pedagožky Martiny 
Bittnerové se jistě táborový tým svého 

Poslední srpnový týden se děti v Lexiku 
mohou stát novináři

úkolu dobře zhostí, děti se něco nového 
naučí, nahlédnou do mediálního záku-
lisí, vyzkouší si možná své budoucí po-
volání nebo jen příjemně stráví týden 
plný her, zkoumání, vymýšlení a tvoření 
v dětském kolektivu.
Paní Bittnerová zdůrazňuje, že její tábor 
není určen jen pro hotové spisovatelské 
talenty, je pro všechny, kdo mají chuť 
prožít konec srpna jinak než obvykle. 
Kromě mediálního vzdělávání a nenásil-
ného procvičení českého jazyka a slovní 
zásoby v  rámci jazykových her je sou-
částí tábora každý den i akční program 
– vycházka do přírody, pohybové hry, 

příprava a realizace ankety. Dvě exkurze 
do míst, kam se děti běžně nepodívají, 
budou námětem pro část textů, v časo-
pise bude i místo na vyjádření vlastních 
názorů a nápadů dětí.
Roztocké děti se konečně dočkají vlast-
ního místního časopisu, jistě ale bude 
zajímavým počtením i pro dospělé.
Více informací najdete na www.lexik.cz 
nebo na telefonu 739 035 000. Doufáme, 
že se letošní první roztocký Novinářský 
tábor vydaří a  stane se tradicí, tak jako 
SOS tábor s angličtinou.

Marcela Marková, Lexik

Město Roztoky – Městský úřad Roztoky
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

vedoucí úředník – vedoucí Odboru správy, rozvoje města a životního prostředí

Předpoklady pro výkon funkce podle ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků

Další požadavky stanovené pro uchazeče:

       - ukončené vysokoškolské vzdělání nebo probíhající studium na vysoké škole,
       - znalost zákona o obcích, správního řádu, zákona o veřejných zakázkách, zákona o odpadech, zákona 
             o životním prostředí, zákona o komunikacích,
       - praxe ve státní správě a samosprávě výhodou,
       - ochota dále se vzdělávat, časová flexibilita,
       - řídící, organizační a komunikační dovednosti,
       - schopnost samostatné práce, komunikativnost, odolnost vůči stresu.

Zájemce podá písemnou přihlášku v souladu s § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ke které přiloží tyto doklady:
a) životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
    a dovednostech týkajících  se správních činností,
b) výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad 
    osvědčující   bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává,
    doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) čestné prohlášení a osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů
e) v případě probíhajícího studia na vysoké škole aktuální potvrzení o studiu.

Platové zařazení do platové třídy 10, platový stupeň podle délky započitatelné praxe

Přihlášky musí být doručeny do podatelny Městského úřadu Roztoky nebo na uvedenou adresu Městského 
úřadu do 29. června 2012 do 12:00 hod., a to v obálce označené „VŘ – vedoucí OSRMŽP – neotvírat“

osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu: 
Městský úřad Roztoky, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky.

Plné znění výzvy je na webových stránkách a úřední desce města.

Ing. Tomáš Tříska, tajemník



22

ŽIVOT V OBCI

Tak máme za sebou v  pořadí šesté Ča-
rodějnice v  Roztokách, které tentokrát 
proběhly za krásného počasí a  s  jistě 
rekordní návštěvou, jen registračních 
lístků pro soutěže těch nejmenších bylo 
rozdáno více než 250. Tato akce patří 
především dětem a věříme, že je nezkla-
mala a přinesla jim zábavu a radost, stej-
ně jako nám všem, kteří jsme ji připravili 
s  podporou všech následujících spolu-
pracovníků a sponzorů, kterým chceme 
touto cestou poděkovat. 
Děkujeme za finanční pomoc
Městu Roztoky a  následujícím společ-
nostem:  stavební firmě Pohl, prodejně 
francouského nábytku Interiér de l´Art 
– paní Černické, tiskárně Kavka, auto-
servis Prokos – panu Procházkovi, Top 
One Reality – panu Žačkovi .
Za sladké odměny pro děti následují-
cím sponzorům
Immokar – autoservis – panu Bohatému, 
Outlet Stopka, Autu Bílek – Papírenská, 
Via Vestra – paní Trmalové, Auto Holý 
STK, Autoopravně Čermák, paní Kejma-
rové, Hospodě u Hřiště – panu Myškovi, 
Cafe Del Rio – paní Mülbergerové, Dary 
přírody – paní Čabelkové, paní Jáčové.
Za opravdu hodnotné dary pro vítěze 
tomboly následujícím dárcům
Nokian Tyres – panu Líbalovi, Autu 
Šídlo, Řeznictví  Tyršovo nám., Renově 
– panu Těšíkovi, Hračky-Papírnictví – 
paní Maixnerové, Elektro - Domácí po-
třeby Žalov – panu Müllerovi, Lékárna 
– paní Svobodové, Nikis – paní Pírkové, 
Ostoj – panu Vojtěchovskému, Chova-
telské potřeby Roztoky – paní Jirákové, 
Magdala – paní Lainové, Chovatelské 
potřeby Žalov – panu Frýbortovi, Že-
lezářství Roztoky – panu Gotchalkovi, 
panu Martinovi Pastyříkovi, Oděvy – 
paní Růžičkové, Stavební firmě Pastyřík.
Děkujeme paní Musilové, která nám 
darovala elektrickou pánev (na přípravu 
bramboráků).
Panu Sládkovi – za tradičně výbornou 
technickou realizaci. 
Paní Lešnerové – za rovněž tradičně 
skvělou přípravu občerstvení.
Panu Růžičkovi - za profesionální posta-
vení hranice, bez které by Čarodějnice 
nebyly Čarodějnicemi
Sboru dobrovolných hasičů – za podpo-
ru a zpestření programu pro děti.
Panu Šídlovi, který se postaral o zábavu 
pro ty nejmenší řidiče.
Mladým kolegům, kteří zajistili prů- 

běh a asistovali při jednotlivých aktivi-
tách pro nejmenší návštěvníky: Hana 
Blažková, Jiří Blažek ml., Míša Korábo-
vá, Erika Uvarovová, Nela Uvarovová, 
Aneta Caithamlová, Jana Sloupová, Jiří 
Sloup, Pavel Jonáš, Petr Jonáš, Tereza 
Kromíchalová, Jiří Kalina, Petra Bílková, 
Marie Richterová a  Daniel Kolář – fot-
balista špičkového celku naší nejvyšší 
fotbalové soutěže Viktorie Plzeň, který si 
ve svém nabitém programu našel čas pro 
děti z Roztok.
Našim milým pomocníkům z řad žáků 
ZŠ Roztoky: v tomto roce to byli Lukáš 
Maršík, Michal Roškot, Filip Vondra, 
Tomáš Bělohlávek, Štěpán Buchta, Mar-
kéta Polívková, Veronika Heřmánková, 
Doreen Prittsová, Hana Roškotová, Ga-
briela Gaislová.
Děkujeme za nezištnou a  ochotnou 

spolupráci s  přípravou, vymýšlením 
a realizací aktivit pro děti, s průběhem, 
likvidací a úklidem všem, kteří se po-
dílejí na organizaci akce opakovaně od 
jejího počátku nebo se k realizačnímu 
týmu přidali v tomto roce. Je jich stále 
více a to je to, z čeho máme stejnou ra-
dost jako ze zájmu dětí a rodičů v Roz-
tokách. Už dnes přemýšlíme o tom, co 
připravíme pro příští rok.
Děkujeme všem, kteří v krásném páteč-
ním počasí dali přednost naší akci a na-
vštívili ji. Udělali tím možná radost svým 
dětem a  zcela určitě i  nám. Zachovejte 
Čarodějnicím v  Roztokách svou přízeň 
a  přijměte naše pozvání na čarodějnice 
2013 – těšíme se na vás.

Jménem realizačního týmu 
„Čarodějnic“  Eva Uvarovová

Šesté Čarodějnice - duben 2012
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Rožálek
Ve čtvrtek 5. dubna odpoledne se v MC 
Rožálek rozezněla hudba kapely Beruš-
ka Band, která zahrála k poslechu a tan-
ci našim nejmenším. Oblíbené dětské 
písničky byly proloženy soutěžemi, do 
kterých se dětičky se zájmem zapojo-
valy. Pro maminky s  nejmenšími ná-
vštěvníky, kteří ještě netančili, bylo již 
tradičně připraveno zázemí mateřského 
centra a drobné občerstvení. Nálada již 
byla přímo jarní a  věříme, že si odpo-
ledne plné zábavy všichni užili. Děkuje-
me manželům Drdovým za krásně při-
pravený program a  městu Roztoky za 
podporu akce. 
Další poděkování patří paní Poláčkové, 
která členy MC Rožálek i ostatní zájem-
ce společně s  agronomkou Martinou 
Maršíkovou provedla ve středu 18. dub-
na farmou v  obci Hole. Účastníci měli 
možnost seznámit se s  plemenem krav, 
které je zde chováno na mléko, s  pod-
mínkami chovu, s  přípravou krmení 
a  dalšími informacemi. Dále zde byla 
možnost zakoupení čerstvého mléka, 
které farma dodává i do roztockého mlé-
komatu, a  v  neposlední řadě měly děti 
k dispozici dva poníky ke svezení. 
Díky nápadu Vendulky Bromovské na 

uspořádání této akce, vlídnému přijetí 
paní Poláčkové, zajímavému výkladu 
paní agronomky, dobré náladě všech 
přítomných a  pěknému počasí se pro-
hlídka farmy velmi vydařila. 
Pro více informací o  akcích a  krouž-
cích v MC Rožálek sledujte naše webové 
stránky a městské nástěnky. 
Příjemné prožití jarních dnů vám přejí 

Eva Tluková,Vendula Bromovská a  Si-
mona Mádlová. 

Simona Mádlová za celý tým 
MC Rožálek. 

Mateřské centrum ROŽÁLEK 
Roztoky u Prahy 

Mobil: 773 245 147 
www.rozalek.cz

MS HUBERTUS 
vás zve na 

DĚTSKÝ DEN,
který se koná 16. 6. 2012

na střelnici na Holém vrchu  

v Úněticích.

Jsou zde připraveny hry a soutěže,

za které budou děti dostávat ceny.

Zápis od 9.00 – 9.30 hod. do věku 12 let.

Občerstvení zajištěno v místě konání.

                                                                                                                                      Těšíme se na Vaši hojnou účast 
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Představení tanečního oddělení v hotelu Academic
Taneční oddělení základní umělecké 
školy v Roztokách u Prahy mělo ve stře-
du 16. 5. opět po roce vystoupení, kde 
jsme ukázali celoroční práci. Zájem ve-
řejnosti je tak veliký, že těsně před začát-
kem byl kongresový sál plný a nebyla již 
volná místa. Tato podpora, z řad rodičů, 
přátel školy nebo náhodných návštěvní-
ků jdoucích za kulturou nás velice těší. 
Letošní program byl rozšířen o novinky 
typu tanečních výstupů z  daleké fran-
couzské Bretaně. A  to nejen formou 
folklorní, ale také moderně zpracované. 
Náš nejstarší ročník již dospěl letošním 
rokem do úrovně, kdy si mohly naše stu-
dentky vyzkoušet poprvé úlohu a pozici 
choreografa a postavily dvě taneční čís-
la. Při této příležitosti se s námi loučila 
naše dlouholetá žákyně Tereza Svobo-
dová, která úspěšně vykonala talentové 
zkoušky a  odchází na taneční konzer-
vatoř Duncan centre v Praze. I všechny 
naše mladší ročníky ukázaly vzestup své 
taneční úrovně v  choreografiích, jako 
byla bossa-nova, nebo v čísle s názvem 
Rychlost aut. Máme tu také ty úplně nej-
menší, kteří si mohli vyzkoušet, jaké to 
je stát na jevišti a rozdávat radost nejen 
sobě, ale i rodičům. Děti celé představe-
ní tančily s nadšením a velmi disciplino-
vaně. Je vidět, že do tance také vkládají 
své srdíčko, což je nejdůležitější. A to mě 
jako pedagoga těší nejvíce. Skvělou hru 
na různé hudební nástroje předvedli žáci 
z  hudebního oddělení a  obohatili tím 

celkový program večera. Nezbývá než 
popřát našim dětem hodně chuti a elá-
nu do další práce v následujícím roce. Je 

to práce, která povznáší nejen tělo, ale 
i tvořivost a ducha. 

Petr Muric

Státní vyznamenání pro paní Hanu Hejdánkovou
V den státního svátku 8. května 2012 převzala občanka našeho města paní Hana Hej-
dánková vyznamenání Zlatá lípa z rukou ministra obrany ČR A. Vondry. Stalo se tak 
při slavnostním aktu v pražském pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje, kde se 
po atentátu na Heydricha ukrývali parašutisté. 

Paní Hejdánková dostala toto vysoké vyznamenání za svou odvahu a obětavost při 
záchraně vězňů z tzv. transportu smrti, který 29. dubna 1945 zastavil na roztockém 
nádraží, a to s nasazením vlastního života. Riziko tehdy bylo dvojí. Při prvním po-
kusu o nakrmení vězňů polévkou zahájila ostraha transportu do davu střelbu. Přesto 
tehdy šestnáctiletá Hana Beranová neutekla jako někteří přítomní muži, ale dál po-
kračovala se snaze ubožákům pomoci. Druhým rizikem byly nakažlivé nemoci, jimiž 
trpěla většina vězňů a které mohly být (a často též byly) smrtelné. 

Paní Hejdánková se skromností jí vlastní říká, že toto vyznamenání převzala i  za 
všechny ostatní tehdejší dobrovolníky, kteří se již dnešních dnů nedožili. 

Paní Hana Hejdánková si zaslouží naši úctu a obdiv.

Stanislav Boloňský
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Šance pro všechny aneb rovný přístup ke vzdělání

Jaro v Základní umělecké škole

Jak jsme vás již informovali na strán-
kách ODRAZU, Základní škola Roz-
toky od března 2010 realizuje projekt 
Šance pro všechny aneb rovný přístup 
ke vzdělání, který si klade za cíl navázat 
na dlouhodobou činnost školy v oblasti 
poradenství a  odborné péče pro žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami 
vytvořením komplexního systému pod-
pory. 
Naše práce zahrnuje nápravu specific-
kých poruch učení a  poruch soustře-
dění pod vedením speciálních pedago-
gů a  asistentů pedagoga, poradenství 
v oblasti profesní profilace žáků a volby 
odpovídající střední školy. Důležitou 
součástí projektu jsou podpůrné vol-
nočasové aktivity směřující ke zlepšení 
prospěchu a  motivaci ke studiu, kte-
ré probíhají jak na půdě školy, tak ve 
vzdělávacím centru Lexik, kde po celou 
dobu projektu pracovalo téměř 80 žáků 
v sedmnácti skupinkách.
Velký důraz jsme po celou dobu realizace 
projektu věnovali vytvoření funkčního 
vztahu s rodiči žáků, kteří často nemají 
potřebné informace, jak s  dětmi s  po-
ruchami učení doma pracovat. Poruchy 
učení (např. dyslexie, dysgrafie, dyskal-
kulie apod.) nejsou lehce rozpoznatelné, 
často je jejich jediným projevem horší 
prospěch a  poruchy koncentrace.  Na-

pravování těchto poruch a  zmírňování 
jejich projevů je během na dlouhou trať, 
který vyžaduje trpělivost a  vytrvalou 
práci nejen v rámci aktivit ve škole, ale 
i v domácím prostředí.
Čas plyne a náš projekt je u konce. Práci 
žáků jsme po celou dobu průběžně vy-
hodnocovali, sledovali jsme jejich po-
kroky, potřeby, radosti i  trápení, které 
měly na prospívání velký vliv, a  snažili 
jsme se být dobrým průvodcem na jejich 
cestě za vzděláním.
Výsledky závěrečného hodnocení v kon-
textu uplynulých dvou let ukázaly, že 
intenzivní cílená péče prováděná spe-
ciálními pedagogy v  rámci reedukace 
a  možnost zúčastnit se dalších aktivit 
prováděných mimo školu v Lexiku při-
náší velmi pozitivní výsledky. Zlepšení 
prospěchu žáků, jejich motivace a sebe-
důvěry, lepší spolupráce s rodiči, spolu-
práce celého pedagogického kolektivu 
jsou cíle, kterých jsme dosáhli a  které 
nás upřímně těší.
Jak konstatuje odborná garantka projek-
tu, paní docentka Olga Zelinková, přes-
tože výsledky hodnocení vyznívají op-
timisticky, je třeba zamyslet se nad tím, 
proč někteří žáci uvádějí negativní vztah 
k  učení, ke konkrétním předmětům. 
Příčinou není pouze neúspěch, ale celá 
řada faktorů, které ovlivňují pozitivní 

motivaci dítěte, zejména situace v rodi-
ně. Dobré rodinné zázemí přináší pocit 
bezpečí, podněty pro další rozvoj, ovliv-
ňuje celkové vnímání dítěte, jeho postoj 
k životu. 
Rodiče jsou nejdůležitějším článkem na 
cestě pomoci žákům školy – jejich dě-
tem. Praxe nás naučila tuto skutečnost 
neustále zdůrazňovat a v budoucnosti jí 
věnovat ještě větší pozornost. Pouze in-
formovaný a  spolupracující rodič může 
být pro školu dobrým partnerem a  pro 
dítě tak potřebnou oporou.
Za dva roky práce na projektu, který 
umožnil naší základní škole rozšířit 
a  zkvalitnit celé spektrum odborných 
služeb, jsme se mnohému naučili. Je za 
námi mnoho práce a nových zkušeností, 
které jsou pro školu a její rozvoj nesmír-
ně cenné.  
Všechno, co jsme udělali pro děti, obo-
hatilo i nás samotné a utvrdilo nás v pře-
svědčení, že naše práce má smysl. Proto 
hledáme způsoby, jak na tyto zkušenosti 
navázat a  vytvořený systém podpory 
žáků se speciálními vzdělávacími potře-
bami na základní škole udržet.
Za celý realizační tým projektu

Ing. Silvia Jirásková,
manažerka projektu

Začátkem května se uzavřelo účinkování 
našich žáků v  soutěži ZUŠ v  České re-
publice. A  nutno dodat, že to byla pří-
mo bronzová tečka.  V celostátním kole 
soutěže obsadila Markéta Gotschalková 
skvělé třetí místo! Tímto mimořádným 
výsledkem potěšila nejen sebe, ale také 
mě jako pedagoga. Jen zasvěcení vědí, 
kolik úsilí a hodin strávených cvičením, 
modelováním skladby, korepeticemi 

se za tím vším skrývá. Ale povedlo se, 
fanfáry dozněly a my jdeme dál, v živo-
ta běhu potěšeni tím, že to úsilí má tak 
ušlechtilý smysl. 
    Na 14. června připravujeme naši po-
slední veřejnou akci Zahradní koncert 
a pak už se všichni rozejdeme na prázd-
niny. Letošní školní rok i  umělecká se-
zona byly opět velmi vydařené. Vzpo-
meňme Roztocký podzim, Vánoční 

koncert, Roztocký Babylon, Veřejný 
koncert a  řadu třídních koncertů. Na 
všech akcích byli naši žáci připraveni 
podat vždy co nejlepší výkon – a tak to 
má být. Jakou lepší přípravu do života 
a  vzpomínky na smysluplně strávené 
dětství a  dospívání si mladí lidé, když 
jim o něco jde, mohou přát?

 MgA. Bohumír Šlégl
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Školní okénko

Poděkování

Milí rodiče,
slyšíte to taky? To už prázdniny klepou 
na dveře a  každý jistě již plánuje něja-
kou tu dovolenou a  řeší tradiční otáz-
ku – Kam všichni letos pojedeme? My 
jsme na pár míst v květnu vyjeli na školy 
v přírodě, tak se příště dozvíte kam, pro-
jdete se naší „minigalerií“ navštívených 
míst a třeba to bude pro vás i jakási in-
spirace na „domácí“ dovolenou nebo vý-
let. Dnes nabízíme Beckiland na Zličíně, 
Zoo Liberec a zámek Sychrov. 
Samozřejmě se blíží závěr školního roku 
a  vysvědčení, což znamená, že se ještě 
naposledy v první polovině června otes-
tujeme z různých předmětů a napíšeme 
pár závěrečných testů, včetně těch avi-
zovaných ministerských, které mají letos 
svou premiéru. Týkají se jen pátých a de-
vátých ročníků a mají sloužit škole k in-
formaci o  tom, jak žáci daného stupně 
zvládli tzv. výstupní standardy či jinak 
očekávané výstupy v  RVP ZV. Předpo-
slední týden v červnu nás ještě čeká pro-
jektový den na téma „Svět kolem nás“, na 
který se můžete přijít podívat i vy – ro-
diče. V  úterý 26. června se rozloučíme 
s našimi deváťáky v Academiku, popře-
jeme jim mnoho úspěchů v dalším stu-
diu a pak už jen v pátek rozdáme všem 
dětem závěrečné vysvědčení. A  zase je 
jeden školní rok za námi. 
Hodně sluníčka o  prázdninách a  šťast-
nou ruku při výběru dovolené vám všem 
přeje

Věra Zelenková

V Beckilandu je prima zábava 
Zábavní centrum Beckiland ve Zličíně 
nás přivítalo v  celé své kráse. Děti byly 
nedočkavé a moc se těšily, jak si zasko-
tačí a zadovádí. Rozběhly se na všechny 
strany a začala ta pravá zábava. Dvě ho-
diny utekly jako voda a  nikomu se ne-
chtělo jet domů. Budeme vzpomínat na 
odpoledne plné radosti a  smíchu. Těší-
me se na příští návštěvu Beckilandu. 

Školní družina

Výlet školní družiny do Zoo Liberec a na 
zámek Sychrov 
Tak jako každý rok i  letos jsme my, vy-
chovatelky ŠD pečlivě rozmýšlely, kam 
vzít děti ze školní družiny na výlet. Děti 
hodně cestují a mnoho zajímavých míst 
už znají. Volba pátého a šestého oddělení 
nakonec padla na Zoo v Liberci a blízký 
zámek Sychrov.
Ve čtvrtek 26. 4. 2012 jsme hned ráno 
nastoupili do přistaveného autobu-

su a  vyjeli plni očekávání do nejstarší 
zoologické zahrady na území bývalého 
Československa (zal. 1919), proslavené 
chovem bílých tygrů, takinů čínských 
a dalších unikátních druhů zvířat. Uká-
zalo se, že to byla šťastná volba. V zoolo-
gické zahradě bylo kromě nás jen málo 
návštěvníků. Zvířata se nerušeně vysta-
vovala jarnímu sluníčku a  dováděla ve 
výbězích. Děti měly dost času i prostoru 
si je prohlédnout a třeba i vyfotit. Ani se 
nám nechtělo odcházet. Ale čekal nás 
oběd a další program. 
Oběd byl pro mnoho dětí zlatým hře-
bem programu. V  restauraci v  Sych-
rově nás čekala na stolech připravená 
malinovka. Vzápětí přibyl i  kuřecí ří-
zek s  bramborovou kaší, po kterém se 
olizovali i  ti nejvybíravější mlsouni. Po 
obědě jsme se pěšky přesunuli na zámek 
Sychrov, kde nás už očekávala velmi milá 
a trpělivá paní průvodkyně. Ukázala dě-
tem nejzajímavější místnosti v  zámku 
a  vysvětlila nám, jak a  k  čemu sloužily 
v  běžném zámeckém životě. Okouzlily 
nás příjemné interiéry zdobené krásnou 
řezbářskou prací a plně vybavené funkč-
ním zařízením.
Děti ani po tak náročném programu 
nejevily známky únavy, ale domů se už 
všechny těšily. Byly plny krásných zá-
žitků. Fotografie z výletu si můžete pro-
hlédnout na webu školy. My už plánuje-
me, kam se vypravíme příště. 

Vychovatelky ŠD
 

Roztocké turistické oddíly děkují všem sponzorům, kteří přispěli finanční částkou či věcným darem na pořádání tradiční akce 
pro děti Pohádkový les v Tichém údolí.
Jmenovitě jsou to tito sponzoři:  firmy RENOVA, PROKOS, Kuchyňské studio HOBR, Autoservis Náhlovský,  Jan Pavel – 
provozovatel hostince Na Vrškách, firma Kaněra, odborová organizace VÚAB Pharma.
Ještě jednou srdečně děkujeme za podporu.

Zuzana Antošová

Chtěli bychom tímto poděkovat paní vedoucí Labutové a celému kolektivu kuchařek Školní jídelny v Roztokách za dobrou, 
zdravou a rozmanitou stravu, kterou nám denně připravují. Jsme spokojeni nejen s jejich chutnou kuchyní, ale i s milým a přá-
telským přístupem, který mají jak k velkým, tak  k malým strávníkům. Přejeme jim krásné a slunečné prázdniny a budeme se 
tešit na shledanou v září.

K. Musil, S.Vokál, Vencovi, Z. Ajmová, F. Hrubý, H. Novotná, J. Švecová, 
Rozkydalovi, Pásztorovi, Kačírkovi, Macounovi, Kratinovi

Nejen Roztoky, ale i žalovská škola má svou jídelnu, kde pro nás s láskou vaří paní Boubelíková, Šestáková, Flórová, Šmídová. 
Těm všem patří náš dík.

 Schuhmeierovi a Bartošovi
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Malé dětské hřiště v areálu TJ Sokol Roztoky

Přebor škol v orientačním běhu

Naší TJ se podařilo dle plánu realizovat 
malé dětské hřiště. Zatím  je to několik  
herních prvků, betonový stůl na stolní 
tenis a  čtyři lavičky. Postupně budeme 
prvky rozšiřovat  za  laskavého přispění 
sponzorů. 
Celkové náklady dětského hřiště činily 
96 894 Kč. Z toho TJ Sokol Roztoky zís-
kala  dotaci 87 204 Kč na zařízení hřiště 
od SZIF, MAS Přemyslovské střední Če-
chy, z.s.p.o.
Návštěvníci od malých po starší by se 
měli seznámit s  provozním řádem, 
který je umístěn u dětského hřiště a na 
našich internetových stránkách www.
sokol-roztoky.wgz.cz a  je závazný pro 
všechny návštěvníky a uživatele hřiště.
První „zatěžkávací zkouška“  byla začát-
kem května, kdy počasí opravdu přálo. 
Pod dohledem rodičů si malí návštěvníci 
vyzkoušeli jednotlivé prvky a větší děti si 
zahrály stolní tenis. 
Nejvíce se těšily děti ze sportovního 
kroužku Sporťáček, kde pod vedením 
Martiny Saskové probíhají sportovní 
dopoledne pro děti od 3–5 let (více na 
www.neposedna-pastelka.wz.cz).
Pokud bude pěkné počasí, jsou vítáni 
v našem areálu ukáznění návštěvníci.

           Renáta Kolářová
jednatelka TJ SOKOL

Ve středu 16. 5. 2012 proběhlo v pražské 
oboře Hvězda krajské kolo Přeboru škol 
za účasti více než tří stovek dětí praž-
ských a středočeských škol. Přebor škol 
je celorepubliková postupová soutěž zá-
kladních a středních škol v orientačním 
běhu. Roztocké děti soutěžily jak za ZŠ 
Roztoky, tak za školy pražské. Nejúspěš-
nější škola, v  níž startovaly naše děti, 
byla ZŠ Roztoky. V kategorii 4. a 5. roč-
níků ZŠ skončila mezi Středočechy na 
výborném druhém místě, a obhájila tak 
umístění z  roku 2011. Kromě soutěže 
škol byla vyhodnocena i  soutěž jednot-
livců. V  ní jsme získali spoustu výbor-
ných umístění. Nejlépe z našich skončili 
druhý Kryštof Jirásek, třetí Aneta Cha-
lupová, Jaroslav Sedláček, Hana Voltrová 
a Tomáš Jíra.

František Pašek
OK Roztoky (oddíl orientační běhu)

TENTO PROJEKT
„VENKOVNÍ ZÁZEMÍ PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
DĚTÍ I DOSPĚLÝCH V AREÁLU TJ SOKOL ROZTOKY“

JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA

v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR.
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ANGLICKÝ JAZYK - VÝUKA / DOUČOVÁNÍ
pro žáky základních škol již od 2. třídy, pro studenty středních škol 
i během letních prázdnin. Tel.: 604 914 799 (po 18 hod.). 

Daruji štěňata kříženců pravděpodobně vlčáka s jezevčíkem, oba ro-
diče podobní kříženci malého vzrůstu (cca 35 cm a 8 kg), barva černá 
s hnědými znaky, resp. tmavě hnědá s černými znaky. Oba rodiče vel-
mi chytří, učenliví a hodní. Jeden pejsek a jedna fenka. Odběr koncem 
června 2012. Roztoky-Solníky. Tel.: 603 549 424.

Hledám spolehlivou paní na úklid bytu 1x týdně, v Roztokách-Žalo-
vě. Tel.: 777 285 466.

Hledám pronájem bytu v Roztokách 1+1, 2+kk, 2+1. Tel.: 775 604 707 
(česky), 776 605 148 (rusky).

Hledáme na léto k doplnění nadšence, kteří by chtěli pravidelně (re-
kreačně) hrát beach volejbal na hřišti v Sokole Roztoky, prosím pište 
na aquiline@seznam.cz případně na tel.: 775 519 420.

Koupím dřevěnou kolébku na kolečkách - Scarlet, cena do 1000 kč. Za 
zaslané nabídky předem děkuji. Tel.: 777 285 466.

Koupím kovářskou výheň. Případně i další vybavení kovárny. Martin 
Daníček. Tel.: 724 764 541.

Kvalitní výuka angličtiny a francouzštiny. Tel.: 608 633 319.

Levně prodám sportovní kočárek značky Knorr, kvalitní potah, od-
pružení, polohování, nastavitelné madlo. V ceně nánožník, pláštěnka, 
taška. Cena 1800 Kč. Tel.: 737 766 665.

Nově zrekonstruovaný zateplený byt 1+1, částečně zařízen  49 m2  
v  činžovním domě Masarykova ul. 3. patro 8000 Kč bez poplatků.  
Tel.: 728 701 133.

Prodám byt 3+kk v Roztokách u Prahy, Tyršovo náměstí ve 2. patře 
nad Albertem. Rohový, slunný, s komorou, výhled na náměstí a do 
parku, 73m2 + balkon 5m2. Orientace JZ. K bytu náleží garážové stání 
v suterénu a sklep 3m2. Novostavba z r. 2006. Výtah a venkovní rolety. 
Cena 4 300 000 Kč. Přímý majitel tel.: 732 500 411.

Prodám dívčí sandály Adidas-nové nenošené č. 23, růžovobílé s pev-
nou patou. Pův. cena 800 Kč nyní 500 Kč. Tel.: 777 282 720.

Prodám chlapecké sandály Adidas-nové, nenošené č. 27, hnědobéžo-
vé s pevnou patou. Pův. cena 800 Kč, nyní 500 Kč. Tel.: 777 282 720.

Prodám kompletní, málo hranou bicí soupravu Tama Imperialstar. 
Souprava obsahuje: basový buben, virbl, kotel, toms. Dále pak činely 
zn. Zildjian: Rock Crash 40 cm, Splash 20 cm Thin 45 cm, Rock Ride 
51 cm, Rock HiHat Top 36 cm. Cena 25 000 Kč. V  případě zájmu 
dotazů volejte tel.: 606 925 536.  

Prodám 2 nové postele pravé smrkové dřevo, možno dát i  na sebe, 
i  s  matracemi. Pův. cena 3500 Kč nyní 600 Kč. Prodám nové kolo 
pro dospělé, zn. Olpran, přehazovačka. Pův. cena 4000 Kč, nyní 1000 
korun. Nutno vidět. Prodám zavařovací hrnec na 10 sklenic, cena 
30 Kč. Prodám skoro novou rozkládací pohovku pro dvě osoby za 
300  Kč. Stěhování. Tel.: 776 340 421.  

Prodám 7m2 maringotku, vhodná jako chata nebo na stavbu. 
Tel.: 602 230 773.

Prodám levně kuchyni (bílé skříňky) včetně desky a dřezu. 
Tel.: 311 260 933.

Prodám moderně zařízený byt 3+kk v Roztokách (Felklova ul.) o roz-
loze 81m2. K bytu náleží dva rohové balkóny a 9m2 sklep. V případě 
zájmu volejte 724 252 615.

Prodám novou nepoužívanou filtrační konvici na vodu „Hyundai 
Galia“ 2,25 l + 4 ks filtrů. Původní cena 1100 Kč, nyní 500 Kč (ne-
vhodný dar). Tel.: 777 282 720.

Prodám používaný kočárek X-Lander XA (černo-vínový), trojkom-
binace – hluboká korba, sporťák, autosedačka – vajíčko + příslušen-
ství: 2x pláštěnka, 2x moskytiéra. Zdarma nosítko X – Carrier a slu-
nečník Babypoint. Pův. cena 14 000 Kč, nyní 3500 Kč. 
Tel.: 777 282 720. 

Prodám pěkný byt 2+kk v centru Roztok s velkou terasou a před-
zahrádkou v  bytovém komplexu „Na Ostrohu“. Cihlová novostav-
ba z  roku 2002, výměra bytu 55m2, terasa s  předzahrádkou 33m2, 
sklep 8m2. Kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči. Parkování před 
domem, klidná lokalita s  výbornou dostupností k  metru Dejvická 
(MHD i vlak). Cena k jednání 3 490 000 Kč, volný ihned. 
Tel.: 734 646 599.

Prodám pokojovou rostlinu Monstera Deliciosa. Výška 2 m, vhodná 
do reprezentačních prostor. Cena 2000 Kč. Tel.: 733 282 871.

Prodám rodinný domek 3+1, garáž, zahrada, v dolních Roztokách. 
K nastěhování ihned, cena 5,5 mil. Kč. Tel.: 773 555 901.

Prodám samonosnou polohovací cyklosedačku Hamax Sleepy 
s uchycením na sedlovou trubku (bez nutnosti nosiče), pro děti do 
22 kg, tříbodový pás s bezpečnostním zapínáním, váškově stavitelné 
kryté opěrky nohou, polohování sklonu sedačky. Barva skeletu šedá, 
polstrování modré, perfektní stav, navíc další držák cyklosedačky 
v hodnotě 500 Kč je zahrnut v celkové ceně – 1400 Kč. 
Tel.: 737 766 665.

Prodám samostatný byt 4+1 větších rozměrů v pěkném stavu, jako  
ideální polovinu RD s garáží pro 2 auta a pozemkem 778 m2  v Roz-
tokách  - Žalově na pěkném a klidném místě.  Tel: 603 705 944 

Prodám stavební pozemek na dům v Roztokách - Žalově o velikosti 
700 m2 s výhledem na  Vltavské údolí. Telefon.: 736 674 553.

Prodám stavební parcelu 1400 m2 s platným stavebním povolením 
v Tichém údolí, 252 63 Roztoky. Parcela je zasíťovaná, voda, kanali-
zace, plyn, elektřina 380 V, telefon. K parcele patří vinný sklep o plo-
še 150 m2. Tel.: 602 291 001. Ne R.K.

Prodám kočárek X-Lander - trojkombinaci: korba, sportovní kočá-
rek, autosedačka, s aluminiovou konstrukcí, nafukovacími kolečky 
a předním otočným kolečkem, který lze zaaretovat. Součástí výbavy 
je nánožník, pláštěnka na hlubokou korbu, 5-bodový pás, nastavitel-
ná rukojeť, plynulá regulace zádové opěrky, slunečník, taška s pře-
balovací podložkou. Kočárek je ve velmi dobrém stavu. PC 3000 ko-
run. Dále nabízím elektrickou  odsavačku mateřského mléka Philips 
Avent, možno používat i jako manuální, PC 900 Kč. 
Tel.: 605 716 494.

Prodám téměř nový bidet včetně stojánkové baterie. Cena
1000 Kč. Tel.: 608 334 209.

Prodám téměř novou kuchyňskou linku včetně spotřebičů, celková 
délka cca 245 cm. Skládá se z elektrického sporáku se sklokeramic-
kou deskou, digestoře, nerez. dřezu s  odkapovou plochou vč. sto-
jánkové baterie, 2 ks spodních skříněk s dvířky, 1 spodní skříňky se 
4 zásuvkami, 1 horní skříňky nad digestoří, 1 horní skříňky proskle-
né dvoudveřové, 1 horní skříňky s mřížkou, 1 horní skříňky s dvířky. 
Barva vanilka – třešeň. Vše za 7000 Kč, možno i samostatně. 
Tel.: 608 334 209.

Prodám téměř nový sprchový kout, 80x80, vstup zakulacený, dveře 
posuvné čiré, vanička bílá. Cena 1000 Kč.
Tel.: 608 334 209.
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SOUKROMÁ INZERCE / INZERCE

Prodám nosítko na miminko Baby Bjorn - téměř nepoužité za 1500 
korun, monitor dechu  Jablotron BM-02 ještě 2 roky v záruce za 1500 
Kč. Tel.: 731 848 014.
  
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 ne-
volat! Tel.: 731 848 014.

PRONÁJEM MALÉ MÍSTNOSTI: hledám pronájem čisté a  suché 
místnosti na uskladnění šatů, cca 3-4 stojany.  Tel.: 603 545 205.

Pronajmu byt 2+1 na Masarykově ulici  63 m2 2. patro celkem za 
10 500 Kč, 2 balkony, zahrada. Tel.: 728 701 133.

Pronajmu garáž v Žalově v ul. Levohradecká, na konečné autobusové 
zastávky. Tel.: 602 230 773.

Pronajmu levně garsoniéru pro dva v  rodinném domku. Garsonka 
má samostatný vchod (pokoj, kuchyňka, koupelna). Tel.: 777 609 491.

Pronajmu rodinný dům v Žalově 5+1+garážové stání pro 4 auta, za-
stavěná plocha domu je 160 m2 a parcela o rozloze 900 m2.
Tel.: 602 230 773.

Prodám velice pěkný byt 3+kk, 87m2 s velkou terasou (210 m2) v no-
vostavbě na Tyršově náměstí, Roztoky. K bytu náleží kuchyňská linka 
s vestavěnými spotřebiči, sklep. Cena 4 190 000 Kč. Pro více informací 
volejte 777 686 857.

Pro zrekonstruovaný Pivovarský výčep v  ÚNĚTICKÉM PIVOVA-
RU hledáme KUCHAŘE/KUCHAŘKU, ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU 
a  POMOCNÝ PERSONÁL do kuchyně. Upřednostňujeme zájemce 
s  praxí, nabízíme dlouhodobou spolupráci a  nadstandardní ohod-

nocení. Nástup ihned. Strukturovaný životopis posílejte prosím na 
vycep@unetickypivovar.cz.

Včelí med přímo od včelaře obdržíte na adrese Vidimova 607, Roz-
toky. Vhodné předem zavolat na tel.: 220 911 665, možno i večer. 

Za symbolickou cenu 200 Kč prodám golfový kočárek. Možnost 
výběru ze dvou typů - jeden s  polohováním zádové části, druhý 
s nánožníkem. Tel.: 737 766 665.


