
měsíčník Roztok a Žalova 6/2013

■ Dubnové zastupitelstvo (str. 5) 

■ Problém s poštou na pokračování? (str. 11)

■ Pozoruhodně pestrý život rockera Sodomy (str. 12)

■ Jak je to s tím šetřením (str. 18)

■ Dostavba školy a nová MŠ v Lidické (str. 19)

■ Marie Rottrová zazpívá na benefičním koncertu (str. 24)

■ atd.

Silnice Roztoky-Praha v pondělí 3. 6. 2013 v 16 h



POUKÁZKA
platnost od 8.6. do 8.7.2013 

ROZVOZ ZDARMA  
v Roztokách

pizza z tradiční pece, pasta, 
gnocchi, speciality balkán-
ské kuchyně

U
ZÁMKU

6. do 8.7.2013

DARMA
h

pece, pasta, 
ty balkán-

REST***PIZZERIE
tel.: 220 911 005
       728 416 007

Nádražní 21 (U Zámku) 
252 63 Roztoky 

www.pizzerie-roztoky.cz

objednáte-li 2 pizzy, dostanete 1 zdarma2+1
10. pizza zdarma

platí i pro rozvoz

po získání 9 razítek je 10. pizza zdarma

1

7 8 9

5432

6 10pizza
zdarma

REST***PIZZERIE
tel.: 220 911 005
       728 416 007

Nádražní 21 (U Zámku) 
252 63 Roztoky 

U
ZÁMKU

www.pizzerie-roztoky.cz



3

ÚVODEM

Červen…
Červen je považován za  měsíc veskrze požehnaný, 

takže jeho krátká charakteristika nebudiž tentokrát 

kontaminována popisem politické každodennosti…

Červen bývá klimaticky rozmanitý, střídání prud-

kých dešťů a slunečných odpolední je zpravidla jeho 

běžným a přirozeným obrazem…

Čeká nás i čas třešní, které Roztoky kdysi proslavily…

A hlavně: hrozně se těšíme na dovolenou, resp. prázdniny, protože už 

máme všeho až po krk…

V červnu také zažijeme Den daňové svobody, kdy přestaneme plnit 

státní kasu, a začneme konečně vydělávat jen do vlastní kapsy…

Zkrátka: ať je, jak je, červen je měsíc plný nadějí a šťastných očekává-

ní…

Ladislav Kantor

Co přináší Odraz č. 6?
Do začátku června zbývají pouhé dva dny a můj optimismus z očeká-

vání hezkých dnů notně narušují četné předpovědi počasí. Tak uvidí-

me…

Každopádně nepřehlédněte na  straně 6 překvapivé oznámení 

 ROPIDU o  přesunu nástupní zastávky na  konečné autobusů 340 

a  350 v  Dejvicích. (Městskému úřadu nespílejte, je v  tom nevinně 

a za pozdní informaci nemůže – pánové z ROPIDU ,,laskavě“ poslali 

městu oznámení až ve chvíli, kdy ,,změnu“ realizovali.) 

Již delší čas jsme se věnovali problémům místní pošty. Jak to dopadlo, 

se dočtete na straně 11…

V rubrice Polemiky a komentáře se poprvé dočtete o fiktivním kultu-

ráku a dočkáte se i obvyklých témat: dostavba ZŠ, nová MŠ, konkurz 

na ředitele ZŠ, odpadové hospodářství atd.

Inu názory se musí tříbit v diskuzi… 

Potěší vás jistě i Muzejní noc 8. 6., DEN NA ŘECE 15. 6., Zahradní 

slavnost na Levém Hradci 20. 6., jakož i koncerty ZUŠ a Studia mla-

dých atd.

Přeju všem čtenářům hezké počtení a  hezký předprázdninový mě-

síc…

 Ladislav Kantor
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Dostavba školy 
pokročila

Jsem velmi rád, že akce 

velké dostavby školy vý-

znamně pokročila a  ko-

nečně se přibližujeme k nejdůležitější fázi, 

tedy k  samotné výstavbě. V  tuto chvíli již 

proběhlo výběrové řízení na  zhotovitele 

stavby, jehož výsledky jsou schválené i za-

stupitelstvem města. Ostře sledované sou-

těže se zúčastnilo 13 společností. Vítězným 

uchazečem se stala velká firma Metrostav 

a. s. s  nejnižší nabídkou ve  výši téměř 69 

milionů Kč bez DPH (cca 83,5 milionu Kč 

s  DPH). Oproti limitní ceně zakázky 

(95  milionů Kč bez DPH) se tak podařilo 

dosáhnout významného snížení ceny. Aby 

se v  nových prostorách školy mohlo učit 

od září 2014, byl důležitý i faktor času. Ví-

tězný uchazeč se v  nabídce zavázal v  po-

rovnání s ostatními stavbu dokončit v nej-

kratším termínu. Půjde-li vše podle plánu 

(nedojde k  napadení výběrového řízení či 

nezasáhne negativně počasí), měla by být 

stavba dokončena již koncem ledna příští-

ho roku. Nové kmenové i  specializované 

učebny, kabinety, tělocvičnu i multifunkč-

ní sál pak bude nezbytné vybavit nábytkem 

a dalším vybavením. Je dobře, že budeme 

mít několikaměsíční časovou rezervu, 

aby bylo možné novou část školy pro 

naše školáky i  učitele otevřít v  naprosto 

perfektním a  zcela připraveném stavu. 

K  tomu při stavbě určitě přispěje i  již vy-

soutěžený investorský technický dozor 

a dozor autorský.

Vyznamenání pro roztocké 
hasiče

Další dobrou zprávou je, že roztočtí dobro-

volní hasiči byli v  Přibyslavi vyznamenáni 

za záchranu života. Významné ocenění ob-

drželi za  zásah u  nehody v  Polsku v  roce 

2011. Vyznamenaných hasičů si velmi vá-

žím, gratuluji jim a děkuji.

Tajemník se vzdal funkce

Nepříliš dobrou zprávou je, že se tajemník 

úřadu Tomáš Tříska k  30. 6. tohoto roku 

vzdal své funkce ze zdravotních důvodů. 

Ihned poté jsem vyhlásil výběrové řízení 

na tuto pozici. Přihlášky je možné podávat 

do 21. 6. 2013. 

Podmínky naleznete na  webových strán-

kách města. 

Věřím, že se nám podaří najít kvalitní ná-

hradu. 

Rád bych zde panu tajemníkovi Třískovi 

za  sice poměrně krátkou, ale dobrou práci 

pro město poděkoval. Zároveň mu přeju 

především hodně zdraví.

Pivo se starostou

Dovoluji si Vás pozvat na v pořadí již třetí se-

tkání Pivo se starostou. 

Neváhejte a přijďte mi říct svůj názor nebo se 

mě přijďte na cokoliv zeptat ve čtvrtek 20. 6. 

od  19 h tentokrát do  žalovské restaurace 

Na Růžku.

S přáním slunečných dnů

Jan Jakob, 

starosta města Roztoky
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Jednání se s ohledem na stát-

ní svátek uskutečnilo mimo-

řádně ve čtvrtek 9. května.

Radní se museli s agendou 

vypořádat v oslabené sesta-

vě, bez pana starosty Jako-

ba a radního Pařízka, kteří čerpali toho dne 

dovolenou.

„Kuberův zákon“ 
a úrazy na chodnících

Prvním vážným bodem jednání bylo jednání 

o náhradě škody třem občanům, kteří utrpě-

li vážný úraz na  chodnících našeho města 

v zimním období 2012/2013.

Ačkoliv město i  Technické služby jsou pro 

tento případ pojištěny, nedostali poškození 

od pojišťovny ani korunu bolestného či od-

škodného za ušlou mzdu. Přitom podle tzv. 

„Kuberova zákona“ je za stav chodníků jed-

noznačně odpovědné město, což dále potvr-

dil ve  svém nálezu i  Ústavní soud. Město 

ovšem zatím nemělo žádná pravidla, jak 

v  těchto případech konkrétně postupovat. 

Na  straně druhé musí chodec v  zimním 

období počítat s tím, že bývá sníh a kluzko 

a  tomu je nutné přizpůsobit způsob chůze 

(to je argument pojišťoven). Radní důklad-

ně zvážili argumenty pro i proti a rozhodli 

se pro částečné odškodnění postižených 

občanů. Toto odškodnění je zcela mimořád-

né a pro příští zimní období bude zpracová-

na směrnice pro závazný postup v  podob-

ných případech, aby bylo vyloučeno možné 

zneužití.

Odborné komise musí oživit 
svou činnost

V další části jednání se zabývala RM fungo-

váním svých poradních orgánů – odbor-

ných komisí. Některé – jako stavební a škol-

ská se již téměř rok nesešly, což vnímá 

vedení města i  veřejnost velmi negativně. 

RM proto jmenovala novou tajemnici Ko-

mise stavební a  rozvoje města a  uložila jí 

svolat komisi k  projednání aktuálních in-

vestičních akcí města. RM též vzala na vě-

domí prohlášení pana Roberta Pejši, že re-

zignuje na  funkci předsedy školské komise 

i  na  členství v  ní, a  zvolila novým členem 

a  předsedou školské komise radního Jaro-

slava Drdu.

Radní též doplnili Redakční radu Odrazu 

o  zástupce Sakury (Stanislav Boloňský) 

a Strany zelených (Jiří Macák). 

Svoboda podnikání 
vs. klidný spánek

Na  stole měli radní i  stížnost občana B. H. 

na hluk z nočního baru, který přiléhá k jeho 

nemovitosti. Jde o věc, která se táhne řadu let 

a  s  ohledem na  nejednoznačné ustanovení 

živnostenského zákona nemá jasné řešení. 

Řešením by bylo přijetí obecně závazné vy-

hlášky města o ochraně před hlukem, ale k té 

dosud nebyla většinová vůle v zastupitelstvu.

Slovo starosty

O čem jednala Rada města v květnu

Zleva: René Šmíd (velitel SDH Roztoky), David 

Hercjuk (SDH Roztoky), 

Kamil Valeš (SDH Roztoky), 

Zdeněk Mlejnský (starosta OSH Praha-západ)
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Dále se radní zabývali stavem kultury chování 

úředníků MÚ vůči veřejnosti a přijali usnese-

ní, která by měla vést ke zlepšení současného 

stavu. 

RM též projednala žádost o  pronájem části 

obecního pozemku na  Tyršově náměstí pro 

nově otevřenou kavárnu v sokolovně a vyslo-

vila s ní souhlas s tím, že záměr bude v sou-

ladu se zákonem řádně zveřejněn.

Nahradí dřevní peletky plyn?

Kolizním bodem byla i žádost společnosti 

Komterm, majitele a provozovatele roztoc-

ké kotelny v  Čapkově ulici, o  částečnou 

změnu topného média ze zemního plynu 

na  dřevní peletky. Rada shledala topení 

dřevěnými peletkami v centrální části měs-

ta problematickým, včetně dopravy 

na místo určení a neztotožnila se s navrže-

ným souhlasným závazným stanoviskem 

zpracovaným MÚ.

Na pořadu jednání byla i péče o lesní poros-

ty v majetku města. Z hlediska zákona nále-

ží péče o ně obci III. stupně, tedy Černoši-

cím, které touto činností dále pověřují Lesy 

Nižbor. Naše odd. ŽP jen dává souhlas indi-

viduálním zájemcům o  soušky s  cílem eli-

minovat výskyt škůdců a  chorob na  mrt-

vých dřevinách. Toho však někteří občané 

zneužívají i ke kácení zdravých stromů (tvr-

dé dřevo je výborné pro topení v  krbech). 

Proto radní uložili našemu úřadu vstoupit 

v jednání s MÚ Černošice a hledat možnos-

ti lepšího hospodaření na  lesních pozem-

cích (včetně nové výsadby), a to i za cenu, že 

nás to něco bude stát.

Předmětem delší diskuse byl i návrh na opra-

vu a  rekonstrukci komunikací ve  městě 

v roce 2014. Vzhledem k závažnosti materiá-

lu se radní dohodli, že k němu předloží své 

připomínky a znovu se k němu vrátí na kon-

ci května, kdy zasedne RM v  kompletním 

složení. 

Veřejný zájem a vodovodní 
přípojky

Citlivou otázkou bylo i posouzení dvou žá-

dostí o proplacení nákladů na výměnu do-

movních vodovodních přípojek – ve Smeta-

nově a  Wolkerově ulici. Žádost ze 

Smetanovy ulice se vztahovala k  výměně 

přípojky v  roce 2006 a  ve  Wolkerově šlo 

o havarijní opravu. K tomu je třeba vysvět-

lit, že z hlediska zákona o vodovodech a ka-

nalizacích je majitelem vodovodní přípojky 

majitel připojené nemovitosti, který i finan-

cuje její pořízení, opravy a  údržbu. Naše 

město ve veřejném zájmu financuje výměnu 

části přípojky od hranice pozemku vlastní-

ka nemovitosti k vodovodnímu řadu v pří-

padě úplné rekonstrukce komunikace, aby-

chom neriskovali možnost havárie pod 

novou komunikací či chodníkem. Tuto vý-

jimku zákon umožňuje, ale jinak obci po-

dobnou povinnost neukládá. Nebylo by to 

ani ve finančních možnostech města. 

Na závěr projednala rada též zápisy z kultur-

ní a sociální komise a Redakční rady Odrazu.

Radní se přiklonili k  názoru kulturní ko-

mise, aby v rámci rekultivace parku u po-

mníku na Školním náměstí byla znovu vy-

sazena stálezelená stěna oddělující pomník 

od parkoviště (současná už dosloužila).

Na návrh sociální komise souhlasila RM s vý-

platou sociálních podpor vdovám a vdovcům 

i s dalšími jednorázovými sociálními příspěv-

ky, zejména na zdravotní péči.

S ohledem na objem agendy se radní dohod-

li na  termínu mimořádného jednání rady 

na konci června.

Stanislav Boloňský, místostarosta

Dubnové zastupitelstvo
Zastupitelé se sešli k  jednání dne 24. dubna 

2013.

Agenda spíše naznačovala poměrně svižné 

jednání, ale opak byl nakonec pravdou. Oč 

méně bylo agendy, o  to více bylo diskuse. 

Na straně druhé je třeba přiznat, že obšírná 

diskuse o  některých ožehavých tématech, 

která hýbají roztockou veřejností, nebyla 

na škodu.

Hned na začátek vyslechli zastupitelé pozvá-

ní pana Běhounka na veřejnou diskusi o zá-

kladní škole (v kontextu s konkurzním říze-

ním na místo ředitele). 

„Kostlivec ze skříně“

Po formálních záležitostech (zápis z jednání 

a plnění usnesení) se naplno rozjela agenda. 

ZM vzalo na  vědomí informaci o  zahájení 

správního řízení Úřadu pro ochranu hospo-

dářské soutěže s  městem kvůli poptávkové-

mu řízení na IT služby radnice v roce 2007. 

Jak říká lidové rčení, vypadl nám „kostlivec 

ze skříně“.

Starosta informoval zastupitele o  snížení 

státního příspěvku našemu městu na výkon 

státní správy, a  to téměř o  3 mil. Kč ročně. 

Vedení města na to reaguje dalšími úsporný-

mi opatřeními, zejména snížením stavu za-

městnanců MÚ. V souvislosti s touto realitou 

přijalo ZM několik rozpočtových opatření 

na příjmové i výdajové stránce rozpočtu.

ZM také schválilo dodatek č. 1 ke  smlouvě 

na investiční akci Dostavba ZŠ v souvislosti 

se změnou velikosti tělocvičny (aby vyhověla 

možnosti soutěžních utkání ve volejbale).

V  souvislosti s  vícepracemi (a  překročením 

rozpočtu) při interiérových úpravách příze-

mí radnice navrhl kontrolní výbor soubor 

opatření, která by v  budoucnu eliminovala 

možnost podobných pochybení v budoucnu. 

Ačkoliv jednoznačný výsledek hlasování 

tomu nenapovídá, oproti obvyklé praxi se 

rozvinula čilá debata i o smlouvách na zříze-

ní věcných břemen na umístění podzemních 

kabelových vedení pro PRE.

Opozice proti složení 
konkurzní komise

Atmosféra v sále vygradovala při projedná-

vání výzvy opozičního sdružení DOST, aby 

zastupitelé Pejša, Drda a  starosta Jakob re-

zignovali na  účast v  konkurzní komisi pro 

výběr ředitelky ZŠ Roztoky (pro upřesnění, 

starosta Jakob není členem komise). V dis-

kusi vystoupilo celkem 11 účastníků, stano-

viska pro i  proti byla poměrně vyrovnaná, 

vzhledem k  tomu, že konečné slovo při 

jmenování do funkce má Rada města, mož-

ná až příliš emotivní (konkurzní komise jen 

doporučuje). 

Protože není v kompetenci zastupitelstva čle-

ny konkurzní komise jmenovat a odvolávat, 

zůstalo  jen u výzvy, na kterou nikdo ze jme-

novaných již dále nereagoval, mj. i proto, že 

měnit složení konkurzní komise v  průběhu 

konkurzního řízení je velmi neobvyklé, po-

kud je to vůbec právně možné.

Kraj nám dotaci 
na dostavbu ZŠ neposkytne

V  závěru jednání vzalo ZM na  vědomí in-

formaci o úpravách projektové dokumenta-

ce pro provedení stavby – dostavby ZŠ 

Roztoky, vyjádření Krajského úřadu Středo-

českého kraje, že neobdržíme žádnou dotaci 

na  tuto investiční akci, a  v  závěru jednu 

zprávu optimistickou – MÚ zajistí zpro-

středkování elektronické aukce pro domác-

nosti na dodávku elektřiny a plynu. Výsled-

kem by mohlo být zlevnění těchto energií 

pro spotřebitele (více na  webových strán-

kách města).

Stanislav Boloňský, místostarosta



Možnost připojit se k e-aukci elektřiny a plynu 

mají obyvatelé Roztok do 19. června. Potřebné 

dokumenty mohou podepsat v malé zasedací 

místnosti městského úřadu v  pondělí a  ve 

středu od 9:00–12:00 a 13:00–18:00 hod.

Výsledek e-aukce je závislý na aktuální tržní 

situaci a  zájmu dodavatelů, nicméně v  po-

slední e-aukci na Praze 6 došlo k průměrné 

úspoře 31 % na  elektřině a  více než 22 % 

na  zemním plynu. V  první známé e-aukci 

v Říčanech byla úspora obdobná, ale v opač-

ném gardu. Tehdy domácnosti uspořily prů-

měrně 30 % nákladů na zemní plyn a 17 % 

na elektrickou energii.

Jak se zapojit do aukce?

• Na MÚ Roztoky podepíšete smlouvu s orga-

nizátorem e-aukce – společností eCENTRE, 

a. s. a předáte potřebné podklady:

– Kopie stávající smlouvy na elektřinu/plyn 

včetně případných dodatků a  obchodních 

podmínek (smlouva o dodávkách).

– Kopie vyúčtování elektřiny/plynu (souhrn-

ná fakturace + detailní rozpis vyúčtování).

• Organizátor sesbírá podklady od  všech 

domácností.

• Organizátor sdruží poptávku do e-aukční 

síně.

• Organizátor osloví dodavatele a  vyzve je 

k účasti.

• V  aukci soutěží dodavatelé nejnižší cenu 

– zajištěna férová soutěž.

• Organizátor porovná Vaše ceny s  cenou 

vzešlou z aukce.

• Je-li cena z aukce nižší, eCENTRE zajistí 

podpis dvouleté smlouvy mezi Vámi a vítěz-

ným dodavatelem. Je tak zajištěn 100% ad-

ministrativní servis.

Více informací naleznete na  webu města: 

http://www.roztoky.cz/aukce-energie.

Roman Jandík, město Roztoky
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E-aukce elektrické energie a plynu končí 19. června

Městská rada na doporučení kulturní 

komise na svém květnovém jednání přidělila 

granty na podporu kulturních 

a společenských aktivit. Vyhověla všem 

žadatelům s jedinou výjimkou, výsledky je 

možné si přečíst na webových stránkách 

obce. Vyplacení grantu těm žadatelům, 

kteří pořádali kulturní aj. akce také 

v prvním pololetí, rada podmínila 

odevzdáním vyúčtování – prosím proto 

žadatele, aby své podniky vyúčtovali, 

nejpozději vždy do dvou měsíců 

po ukončení akce.

Tomáš Novotný, předseda kulturní komise

Granty na druhé 
pololetí přiznány Upozornění občanům, obyvatelům 

Rýznerovy ulice

Vážení občané, 

prosíme vás, abyste věnovali pozornost parkování svých aut v Rýznerově ulici, 

kde bude v období červen–září probíhat zvýšený provoz nákladních vozidel. 

V rámci akce odstraňování starých ekologických zátěží z areálu VUAB, 

bude v trase Rýznerovy a Nádražní ulice odvážen vytěžený materiál.  

Parkování v rozporu s vyhláškou o provozu na pozemních komunikacích a dopravním 

značením by mohlo pro vás znamenat postih ze strany dopravní policie.

Děkujeme vám za pochopení.

Stanislav Boloňský, místostarosta

Vážení cestující,

od 27. 5. 2013 dochází v souvislosti 

s realizací vyhrazeného jízdního pruhu 

v ulici Jugoslávských partyzánů trvale 

k následujícím přemístěním nástupních 

zastávek linek 340 a 350 na Dejvické. 

Nástupní: 

do stávající nástupní zastávky linek 

161, 312. 

Výstupní: 

do stávající nástupní zastávky linek 

340, 350. 

Věříme, že budete spokojeni. 

ROPID

Změna nástupní stanice autobusů 340 a 350
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Nabízíme vám výběr z  nových knih zakou-

pených do  Městské knihovny v  Roztokách 

v měsíci květnu. 

Beletrie

Valkova T. Arabská žena (příběh mladé ženy 

z  Polska, která následovala svého muže 

do Libye)

Hájíček J. Rybí krev (psychologický román 

získal cenu Magnesia Litera)

Follett K. Zima světa (2. díl románové ságy 

osudů pěti rodin v  různých částech světa 

od 30. let do konce 2. světové války)

Abbnik Spanik Černá kniha (dramatický 

osud plný zvratů prožívá hlavní hrdinka pří-

běhu, židovská dívka, která unikla z  pasti 

na  útěku z  Německa a  v  Nizozemsku hledá 

úkryt a  bezpečí, její vzhled a  schopnosti jí 

však předurčí jinou cestu)

Plus mínus (výbor z izraelských povídek)

Detektivky

Patterson J. Mistrovský tah

Fossum K. Provokatér

Child L. Muž na odstřel 

Bauer J. Zachraňte krále (historická detektiv-

ka ze 14. století) 

Historické romány

Kanakaredes V. Eleonora ze Schwarzenbergu 

(románově zpracovaný životopis šlechtičny, 

která žila v 17. století a  její osud je naplněn 

mnoha tajemstvími) 

Denková M. Markéta Přemyslovna (životní 

osudy sestry Václava II.)

Koch U. Alžběta Durynská (freska středově-

kého života na hradě Wartburg ve 13. století 

s  hlavní postavou princezny Alžběty Uher-

ské)

Naučná-odborná-literatura faktu

Tombak M. Vyléčit nevyléčitelné (ruský bio-

chemik nabízí v  knize alternativní způsoby 

léčby i návody na prevenci)

Davies N. Evropa (kompletní dějiny konti-

nentu)

Polách A. Zločiny českých králů (autor mapu-

je činy významných českých panovníků, zná-

má i méně známá fakta i okolnosti)

Facebook (příručka uživatele)

Cestopisy

Pekárková I. Džungle, tygři, jinovatka (Malajsie)

Pro děti

Williams D. Babička drsňačka (na první po-

hled klasická babička může být i  lupičkou 

diamantů…)

Kinney J. Deník malého poseroutky 7. díl 

(humorné příhody malého školáka) 

Více informací získáte na  webu městské 

knihovny nebo přímo v knihovně. 

POZVÁNKA 
na literární pořad pro děti 3–5 let 

ve středu 19. 6. 2013

na námět knihy E. Petišky 

„Helenka a Princezna“ 

s písničkami a tvořivou mini dílničkou. 

Vstup zdarma.

NABÍDKA
ve dnech 10.6.–24.6. 

bude probíhat odprodej vyřazených knih 

z fondu knihovny. 

Jedná se převážně o staré knihy 

beletrie pro dospělé a pro děti. 

Vše za jednotnou cenu 5,- Kč/kniha.

LETNÍ PROVOZ v  knihovně. V  červenci 

a v  srpnu bude městská knihovna otevřena 

takto:

pondělí 12:00–18:00 h, úterý 9:00–15:00 h, 

středa zavřeno, čtvrtek 12:00–17:00 h, pátek 

zavřeno. 

V  týdnu 29. 7.–2. 8. BUDE KNIHOVNA 

UZAVŘENA z  důvodu probíhající revize 

knihovního fondu.

Příjemné prožití léta přejí všem 

A.Urxová a D.Votavová

Městská knihovna informuje

Vítání dětí 
v Roztokách

Vážení rodiče,

dne 3. října 2013
se pod záštitou starosty města Roztok 

 uskuteční slavnostní akt vítání dětí, které se narodily 

v období od 1. ledna 2013 do 30. června 2013.

Máte-li zájem, aby Vaše děťátko bylo v tento den přivítáno

 mezi občany města Roztok, sdělte prosím jméno a příjmení 

dítěte, datum jeho narození a Vaši adresu na Městský úřad 

Roztoky, a to buď e-mailem na adresu

 posingerova@roztoky.cz, osobně u paní Pösingerové

 nebo telefonicky na číslech 220 400 260, 220 400 226, 

a to nejpozději do 31. 8. 2013.

 

Pozvánka s uvedením místa a času konání 

bude včas zaslána.

Podmínkou slavnostního přivítání je trvalý pobyt dítěte 

v našem městě.

Dagmar Vyšehradská, matrika

Město Roztoky – Městský úřad Roztoky
zastoupené starostou města

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 
pracovního místa

vedoucí úřadu – tajemník městského úřadu.

Přihlášky musí být doručeny do podatelny 
Městského úřadu Roztoky nebo na uvedenou 

adresu Městského úřadu 
do 21. června 2013 do 12:00 hod. včetně.

V obálce výrazně označené 
„VŘ – tajemník úřadu – neotvírat“.
Bližší informace na www.roztoky.cz.

NALEZENÝ PES K ADOPCI

DNE 17. DUBNA 2013 BYL 

V ROZTOKÁCH U PLAVEBNÍCH 

KOMOR NALEZEN VOLNĚ 

POBÍHAJÍCÍ PES A UMÍSTĚN 

V ZÁCHYTNÉM KOTCI. 

DOSUD SE NENAŠEL MAJITEL. 

NABÍZÍME JEJ ZÁJEMCŮM 

K ADOPCI. 

JEDNÁ SE O PSA STÁŘÍ CCA 1,5 ROKU, 

POVAHOU KONTAKTNÍ A ŽIVÝ. JE VHODNÝ SPÍŠE 

PRO ZKUŠENÉHO CHOVATELE SE ZAHRADOU. 

ZÁJEMCI MOHOU KONTAKTOVAT REFERENTA 

ODD ŽP REVÁKOVOU 220 400 262.



Termíny plaveb – středa – 3. 7., 10. 7., 17. 7., 24. 7., 31. 7., 7. 8., 14. 8., 21. 8., 28. 8. 2013
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flexibilně
do 1 000 ks

Jízdní řád osobní lodní dopravy Nelahozeves–Troja a zpět

Tam

přístaviště odjezd

Nelahozeves   9:40

Kralupy n/Vlt. 10:00

Plavební komora Dolánky – proplavení

Libčice n/Vlt. 11:00

Řež u Prahy 11:30

Úholičky 11:45

Plavební komora Roztoky – proplavení

Roztoky-dalby 12:35

Troja-kiosek 13:15

Zpět

Troja-kiosek 13:45

Roztoky-dalby 14:15

Plavební komora Roztoky – proplavení

Úholičky 14:50

Řež u Prahy 15:00

Libčice 15:25

Plavební komora Dolánky – proplavení

Kralupy n/Vlt. 16:15

Nelahozeves 16:30

Ceník

Nelahozeves Kralupy Libčice Řež Úholičky Roztoky Troja

Nelahozeves X 50,- 100,- 120,- 140,- 150,- 200,-

Kralupy 50,- X 80,- 120,- 120,- 150,- 180,-

Libčice 100,- 80,- X 80,- 60,- 100,- 140,-

Řež 120,- 120,- 60,- X 20,- 60,- 120,-

Úholičky 140,- 120,- 60,- 20,- X 80,- 100,-

Roztoky 150,- 150,- 100,- 60,- 80,- X 60,-

Troja-kiosek 200,- 180,- 140,- 120,- 100,- 60,- X

Provozuje: Marina Vltava – Nelahozeves – přístav, Petr Kožený s. r. o., tel. 602 326 261

e-mail:kozeny.petr@volny.cz, info@marinavltava.cz, www.marinavltava.cz. 

Děti do 3 let zdarma. Děti do 10 let 50% sleva. Při koupi zpáteční jízdenky 25% sleva na jízdu 

zpět. Kočárky a kola á 30,- Kč (kapacita omezena).

Pokud nebude objednáno minimálně 6 zájemců z přístavu Nelahozeves, tak se plavba neu-

skuteční.

Objednávka tel.: 602 688 735, 602 688 738, 602 326 261, sledujte naše internetové stránky 

(možnost změn).

Provozovatel si vyhrazuje právo na přerušení plaveb z důvodů oprav zdymadel či z důvodů 

způsobených vyšší mocí.

Dále organizujeme hodinové vyhlídkové jízdy a speciální jízdy podle přání zákazníka.
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V  této rubrice bychom rádi občany Roztok 

informovali o činnosti Městské policie Rozto-

ky, a to za období od 25. 4. až 26. 5. 2013:

• dne 26. 4. v nočních hodinách oznámeno 

rušení nočního klidu z prostoru STK v Pří-

lepské ulici – výjezd na  místo, zjištěno, že 

v  objektu STK probíhá v  budově soukromá 

oslava s  hudbou, zjednána náprava, hudba 

ztišena, věc vyřešena napomenutím,

• dne 28. 4. oznámena krádež zboží v pro-

dejně Albert s  tím, že podezřelá osoba byla 

zadržena ostrahou prodejny – výjezd na mís-

to, na  místě zjištěno, že podezřelá osoba si 

v  prostoru prodejny zboží dala do  kapes 

a toto zboží pronesla přes pokladny, aniž by 

toto zboží zaplatila, u  východu z  prodejny 

byla zadržena ochranou prodejny, věc vyře-

šena v blokovém řízení, 

• dne 28. 4. oznámeno, že v  ulici Haškova 

nereaguje na  bouchání na  dveře obyvatelka 

jednoho z  bytů a  oznamovatel má obavu 

o zdraví této osoby – výjezd na místo, ozna-

movatel nakonec vnikl do domu otevřeným 

oknem, osoba nalezena na podlaze bytu, ne-

mohla se postavit, přivolána rychlá lékařská 

pomoc, tato převezla osobu do nemocniční-

ho zařízení, objekt zajištěn příbuzným zraně-

né osoby, 

• dne 1. 5. v  nočních hodinách oznámena 

pohřešovaná osoba – provedeno místní pát-

rání dle získaného popisu s  negativním vý-

sledkem, věc si převzala PČR k dalším opat-

řením,

• dne 2. 5. oznámeno havarované vozidlo 

Škoda Fabia (služební vozidlo firmy PRE) 

na  parkovišti u  domu v  Jungmannově ulici 

s tím, že pachatel z místa ujel – vyrozuměna 

a vyžádána PČR skupina dopravních nehod, 

která si na místě věc převzala k realizaci, 

• dne 3. 5. v  brzkých ranních hodinách 

oznámena krádež dvou jízdních kol z garáže 

domu v ulici Bořivojova s tím, že podezřelé 

osoby byly vyrušeny oznamovatelem a i s od-

cizenými koly utekly do  ulice Za  Cihelnou, 

provedeno místní pátrání po  podezřelých 

osobách a  odcizených věcech s  negativním 

výsledkem, věc si na  místě převzala PČR 

k  realizaci jako podezření z  trestného činu 

krádeže vloupáním,

• dne 5. 5. oznámen volně pobíhající pes 

v prostoru restaurace Na Růžku v Levohra-

decké ulici – výjezd na místo, pes odchycen, 

zjištěn majitel, tomuto pes předán v  pořád-

ku, vyřešeno napomenutím,

• dne 6. 5. v  nočních hodinách oznámena 

ležící osoba na ulici Horova – výjezd na mís-

to, na místě zjištěn muž v podnapilém stavu 

krvácející z hlavy, přivolána rychlá lékařská 

pomoc, muž po  ošetření převezen do  ne-

mocničního zařízení,

• dne 8. 5. v  nočních hodinách oznámeno 

rušení nočního klidu v ulici Pod Vodojemem 

– výjezd na místo, zjištěn zdroj hluku – re-

produkovaná hudba z  pozemku jednoho 

z  domů, zjednána náprava, hudba ztišena, 

věc vyřešena na místě napomenutím, 

• dne 9. 5. v  nočních hodinách oznámeno 

rušení nočního klidu v ulici Palackého – vý-

jezd na místo, zjištěno, že noční klid je rušen 

zpěvem a  hlasitým hovorem z  prostor uby-

tovny firmy Prokert a  Hynek v  Palackého 

ulici, zjednána náprava, vyřešeno na  místě 

napomenutím, 

• dne 10. 5. v nočních hodinách oznámena 

havárie vozidla Škoda Felicia v  serpentině, 

které havarovalo do sloupu veřejného osvět-

lení, věc si na  místě převzali policisté SDN 

PČR k realizaci, 

• dne 10. 5. v nočních hodinách oznámeno 

rušení nočního klidu v ulici Máchova – vý-

jezd na  místo, zjištěno, že jde o  zahradní 

oslavu s hudbou, zjednána na místě náprava, 

vyřešeno na místě napomenutím,

• dne 12. 5. oznámen nález dámské peně-

ženky v ulici Jana Palacha – zajištěno na MP, 

zjištěna majitelka této peněženky, této předá-

na, majitelka by chtěla touto cestou poctivé-

mu nálezci poděkovat,  

• dne 15. 5. v ranních hodinách oznámena 

krádež věcí z  domu v  ulici Wolkerova, kdy 

neznámý pachatel v  době, kdy obyvatelé 

domu spali, tak odemčenými vstupními 

dveřmi vnikl do domu a zde odcizil elektro-

niku – PČR si věc na místě převzala k jejich 

realizaci jako podezření z  tr. činu krádeže 

a porušování domovní svobody, 

• dne 16. 5. oznámena dopravní nehoda 

v ulici Za Cihelnou, kdy projíždějící dodávka 

České pošty poškodila zaparkované vozidlo, 

bez zranění – výjezd na  místo, orientační 

dechová zkouška u řidiče, vyžádáni policisté 

skupiny dopravních nehod PČR, která si ne-

hodu převzala na místě k realizaci, 

• dne 18. 5. opakovaně oznámeno rušení 

nočního klidu reprodukovanou hudbou, 

provedeným šetřením zjištěno, že zdrojem 

hluku je reprodukovaná hudba z  protějšího 

břehu řeky Vltavy, řešeno cestou PČR Praha-

-venkov

• dne 19. 5. oznámeno, že na  pozemek 

domu v ulici 17. listopadu neznámý pachatel 

hodil dvě plechové popelnice, které pocháze-

ly z pozemku školní jídelny, zjištěn poškoze-

ný sloupek oplocení a plaňková výplň vrátek, 

věc zadokumentována, kvalifikováno a šetře-

no jako podezření z přestupku proti majetku 

dle § 50, odst. 1, písm. a), z. č. 200/90 Sb., 

dalším šetřením zjištěno poškození oplocení 

domu v ulici Havlíčkova, zadokumentováno, 

majitel nezastižen, věc kvalifikována a šetře-

na jako podezření z přestupku proti majetku 

dle § 50, odst. 1, písm. a), z. č. 200/90 Sb.,

• dne 19. 5. ve večerních hodinách oznáme-

na krádež zboží v  prodejně Tesco s  tím, že 

podezřelá osoba byla zadržena ochrankou 

prodejny, podezřelý si odcizené zboží v pro-

storu prodejny strčil pod bundu a  prošel 

pokladnami, aniž by toto zboží zaplatil – vy-

řešeno v blokovém řízení, 

• dne 20. 5. oznámeno ohrožování nožem 

v prostorách dětského hřiště v ulici U Hřiště 

vedle restaurace, na místě zjištěno, že se zde 

pohybuje mladík s nožem v ruce, napadá zde 

dospělé a  děti a  vyhrožuje jim zabitím, 

na místě přítomna i matka podezřelého mla-

díka, která se snažila svého syna zklidnit, ale 

bezúspěšně, v době, kdy se na místo dostavi-

la i  hlídka PČR, tak se podařilo hlídce MP 

Roztoky mladíka přesvědčit, aby nůž odložil, 

ke  zranění žádné osoby nedošlo, věc si 

na místě převzala i s podezřelou mladistvou 

osobou PČR k realizaci jako podezření z  tr. 

činu,

• dne 23. 5. oznámena krádež okapových 

měděných svodů v ulici Legií – věc kvalifiko-

vána a  šetřena jako podezření z  přestupku 

proti majetku dle § 50, odst. 1, písm. a), z. č. 

200/90 Sb., 

• dne 23. 5. ve večerních hodinách oznámen 

nález klíčů od  vozidla tov. zn. Škoda Fabia 

v  ulici Masarykova, nalezené klíče uloženy 

na MP, následující den zjištěn majitel těchto 

klíčů, tomuto předány, majitel by chtěl touto 

cestou poděkovat poctivému nálezci, 

• dne 25. 5. v  nočních hodinách oznámeno 

rušení nočního klidu na  Tyršově náměstí – 

na  místě zajištěna skupina podnapilých osob, 

které byly hlučné a koupaly se v kašně, zjednána 

náprava, věc Pk proti veřejnému pořádku dle 

§ 47 z. č. 200/90 Sb. vyřešena v blokovém řízení.

Aktuální zprávy z  činnosti MP naleznete 

na webových stránkách MP Roztoky:

www.mproztoky.cz. 

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci 

při šetření výše uvedených událostí, obraťte se 

prosím buď osobní návštěvou nebo telefo nicky 

na  Obvodní oddělení Policie ČR Libčice (tel. 

974 882 730 nebo 974 882 731) nebo na Měst-

skou policii Roztoky (tel. 220 910 468, popří-

padě e–mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme 

předem za spolupráci. 

(redakčně kráceno)

Petr Vevera, ved. str. MP Roztoky

Z deníku Městské policie Roztoky 



Elektronické aukce aneb Co vám licitátor neřekne
S elektronickými aukcemi všeho druhu se v poslední době doslova „roztrhl pytel“. 

A tak je možné si vydražit také elektřinu. Co jsou elektronické aukce? 
Dražba čili aukce je forma obchodování zboží nebo služeb, při níž cena není předem sta-

novena, ale určí se během dražby v soutěži několika nakupujících či prodávajících.

Zájemci v průběhu elektronické aukce podávají své cenové 
nabídky a nakonec je zboží či služba licitátorem přiklepnuta 
tomu, kdo nabídl nejlepší cenu, a tento účastník tak získá prá-
vo a povinnost za tuto cenu uzavřít na předmět dražby kupní 
smlouvu. Města se v e-aukcích snaží pro domácnosti tlačit 
ceny energií dolů a to zní zájemcům o tento způsob pořízení 
elektřiny velmi slibně. Je však třeba zvážit i rizika.
Co tedy hrozí zákazníkům, kteří tímto způsobem ukončí smluv-
ní vztah se svým spolehlivým dodavatelem elektřiny? Energe-
tické společnosti mají u elektronické aukce jediný cíl: získat 
klienta za jakoukoli cenu. Zvláště alternativní dodavatelé jsou 
ochotní jít v podobných soutěžích s cenou i pod úroveň nákla-
dů. Nízké ceny však mohou dostat některé firmy až na hranici 
únosnosti, neboť jsou dlouhodobě neudržitelné a mohou vést 
k závažným problémům poskytovatele. Ty se pak v konečném 
důsledku mohou přenést na zákazníka a skončit až dodávkou 
elektřiny v režimu poslední instance (zpravidla finančně nevý-
hodné pro zákazníka!). 
Účastníci elektronické aukce z řad dodavatelů mají snahu získat 
co nejvyšší počet zákazníků, přičemž svou kalkulaci často sta-
vějí na odhadovaném poklesu ceny silové elektřiny na trzích. 
Tato sázka ale nemusí vyjít. Výsledkem bude konsolidace trhu, 
jejíž známky můžeme pozorovat již nyní, kdy dochází k prvním 
prodejům společností, resp. zákaznických portfolií jiným společ-
nostem. V případě ukončení činnosti obchodování s elektřinou 

u původního dodavatele (vítěze elektronické aukce), kdy není 
zákaznický kmen prodán nástupnické organizaci, dochází k na-
hrazení výkonu dodávky elektrické energie tzv. dodavatelem 
poslední instance. Ten je oprávněn účtovat vícenáklady spojené 
s obsluhou a správou odběrných míst dotčených zákazníků. Tito 
zákazníci pak v konečném důsledku zaplatí více. 
Dále na sebe účastník elektronické aukce přebírá riziko, že 
cena, za kterou pro sebe nechá elektřinu v určitý den nakoupit, 
bude platná beze změny po určitou vázací dobu. Zpravidla je 
smlouva podepisována na dva roky. I když v tomto období 
bude jinak na trhu ostatním zákazníkům cena klesat, tento 
odběratel výhodu případného poklesu cen využít nemůže.

Nízká cena není všechno
Velké riziko je také v poplatcích, které si někteří dodavatelé 
energií účtují i za zcela běžné úkony a které samozřejmě ne-
jsou součástí soutěže v rámci e-aukce, kde jde výhradně 
o cenu elektřiny. 
Navíc nízká cena elektřiny sama o sobě nevypovídá o kvalitě, 
postavení na trhu, serióznosti, pověsti, obchodních podmín-
kách a budoucí perspektivě dodavatele. Přechodem k jinému 
dodavateli s velkou pravděpodobností dojde ke zhoršení do-
stupnosti, rozsahu a kvality obsluhy, na kterou je zákazník 
zvyklý – například pobočky Zákaznického centra PRE, Zákaz-
nická linka PRE, Centrum energetického poradenství PRE. 
Jak důležité jsou doplňkové služby dodavatelů potvrdily vý-
sledky aktuálního výzkumu: „Z exkluzivně zveřejněných dat 
výzkumné agentury Millward Brown je spokojeno s dodavate-
lem energií 82 % veřejnosti. V hodnocení důvěryhodnosti pro-
padly především malé společnosti. Menším firmám připisuje 
důvěryhodnost jen kolem 3–8 % dotázaných.“ 

(zdroj: MfD - inzerce - Millward Brown,  5.4. 2013).
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Děsivé a pravidelné fronty na místní poště už 

rozzuřily na sklonku minulého roku 2012 stov-

ky občanů, a tak jsem považoval za svou povin-

nost redaktora a zastupitele vyvolat za pomoci 

starosty jednání s cílem označit příčiny tohoto 

neblahého stavu a  pokusit se nastínit možná 

řešení…

Nemusíme chodit kolem horké kaše. Odpovědný 

může být pouze ten, kdo je vybaven nějakou 

rozhodovací pravomocí: MV, ČTÚ, generální 

ředitel s. p. Česká pošta a šéf odboru České pošty 

Kladno, kam roztocká pošta od 1. 10. 2005 spa-

dá... 

Vždyť přece pošta není žádná moderní vy-

myšlenost – funguje všude na světě třetí sto-

letí!

Vraťme se trochu do historie: 

,,Pošta byla kdysi vymyšlena jako „zařízení k do-

pravě věcí a  osob“. Dělila se na  poštu listovní 

(psaní, noviny, tiskopisy, vzorky zboží, peněžitá 

psaní a  poukázky, balíky atd.), poštu povozní 

(osoby a jejich zavazadla, zboží, peněžní zásilky, 

skvosty, cenné papíry, peněžité zásilky atd.) 

a  poštu mezinárodní. Ta se řídila bernskou 

smlouvou (r. 1874), lisabonskými (1885), vídeň-

skými (1890), washingtonskými (1890) aj. ujed-

náními. Pošta byla úctyhodnou institucí. Stát 

ji považoval za jeden z pilířů své existence. Byla 

řízena ministerstvem pošt a telegrafů a jakékoliv 

pokusy o „úsporný“ přístup, tj. sloučení s minis-

terstvem železnic v  jediné ministerstvo dopravy 

byly ve  20. a 30. atd. letech striktně odmítány. 

Obě instituce také perfektně fungovaly (ostatně 

tam taky nepřijali každého, kdo šel náhodou 

kolem). Např. v  r. 1931 měla pošta 47 708 za-

městnanců, dopravila 998  328  983 listovních 

zásilek a  31  164  088 balíků. To vše převážně 

pěšky nebo na kole, neboť automobilová doprava 

se soustředila hlavně na  dopravu osob (toho 

roku přepraveno 6  574  135 osob) a  pracovalo 

v ní pouhých 920 zaměstnanců. Nezapomeňme 

si připomenout, že v  té době žilo v  republice 

14 726 158 obyvatel. 

V  Roztokách byla první pošta otevřena 

v r. 1858. Jako všude – naproti nádraží, v domě 

č. 22. (Nač tisíce dnešních náklaďáků, když 

mohl denní poštu PŘES ULICI odvézt zřízenec 

na dvoukoláku.)“

Většina roztockých starousedlíků pamatuje ješ-

tě poštu na  konci Nádražní ulice (cca 20 m 

před Kroupkou). Ta se v  r. 1967 přestěhovala 

na  Tyršovo náměstí do  tzv. Illichova domu. 

Byly to podmínky nedůstojné tak velkého měs-

ta, a tak tři starostové, Odraz i Trigema usilova-

ly o  výstavbu nové moderní pobočky. To se 

podařilo v  r. 2009. (Viz článek téhož autora 

v Odrazu č. 11/2007.)

Vše svědčilo o tom, že nic nebrání tomu, aby 

nová moderně řešená pobočka sloužila 

na úrovni doby a k spokojenosti roztockých 

občanů. Nějaký čas tomu tak skutečně bylo, 

ale pak přišel podzim 2012 a  vše sklouzlo 

do stavu před jejím otevřením… 

Zdá se, že stát už zdaleka (bohužel) nepovažu-

je Českou poštu za bůhvíjak významnou insti-

tuci. Po  zrušení Ministerstva informatiky 

(2006) ji ,,zaparkoval“ na  Ministerstvo vnitra 

(MV). To má však jistě jiné priority, a  tak by 

další putování státního podniku Česká pošta 

po ,,státním zvěrokruhu“ mohlo pokračovat… 

Poštu ale neřídí jen to, či ono ministerstvo, ale 

i Český telekomunikační úřad (ČTÚ) jako re-

gulátor poštovních služeb: pošta musí např. 

fungovat na celém území státu, musí poskyto-

vat srovnatelné služby a jejich dostupnost atd. 

Česká pošta je státní podnik provozující poš-

tovní služby na  území  České republiky  a  se 

zhruba 33 tisíci zaměstnanci je největší čes-

kou firmou podle počtu zaměstnanců! 

Zdá se ovšem, že stát si moc s Českou poštou neví 

rady, o  čemž svědčí i  fakt, že Česká pošta má 

za posledních devět let pátého generálního ředi-

tele... To vede k  neustálým změnám koncepce, 

nadbytku nových (a) sporných úkolů, které lze 

na pobočce našeho typu (u tří okýnek) zvládnout 

jen s velkými obtížemi. V únoru přesto započalo 

jednání mezi starostou J. Jakobem, ředitelkou 

místní pobočky České pošty Ing. Terezou Tlapa-

lovou a manažerem obvodu Kladno Ing. Pavlem 

Vaníčkem.

Obsahem jednání byly tři okruhy problémů:

• 1) Rozvážení (nerozvážení) zásilek, kdy 

lidé dostávají lístek s tím, že nebyli doma za-

stiženi, ač doma evidentně byli. 

Ing. Vaníček vysvětlil, že je to způsobeno nedo-

statečnou kapacitou rozvozové služby, kdy má 

pošťák v průměru cca 15 vteřin na to, aby jednu 

zásilku vyřídil, což není reálně v  lidských si-

lách. Na  jednání bylo dále panem Vaníčkem 

přislíbeno perspektivní řešení, které by dle jeho 

slov mělo být spuštěno v průběhu následujících 

max. tří měsíců. Tímto řešením měl být nový 

systém rozvozu zásilek ze sběrného depa 

v Rudné. Tento systém by dle jeho slov měl ce-

lou logistiku výrazně zefektivnit jak z hlediska 

jejich nákladů, tak z hlediska lepší služby jejich 

zákazníkům.

• 2) Proč jsou na poště takové dlouhé fronty 

a proč je doba odbavení klientů tak dlouhá? 

Ing.  Vaníček vysvětlil, že se jedná o  ne zcela 

systémové opatření z centra pošty, kdy na zá-

kladě nějakých vnitřních kritérií seškrtali mno-

há tabulková místa. To se dotklo i  roztocké 

pobočky. Pan Vaníček navrhl krátkodobé 

a  dlouhodobé řešení. Krátkodobé spočívá 

v tom, že dal vedoucí místní pobočky volnou 

ruku v tom, kdy si bude brát na výpomoc bri-

gádnice tak, aby pokryla období, kdy je na poš-

tě největší nápor. Z  hlediska dlouhodobého 

přislíbil, že najde tabulkové místo, které převe-

de do roztocké pobočky v termínu cca květen/

červen letošního roku.

• 3) Systém front. 

Nynější systém front (kolik okýnek je otevřeno, 

tolik front se tvoří) je nelogický a vytváří ner-

vozitu mezi čekajícími klienty České pošty. 

Vedoucí pobočky slíbila, že systém front pře-

hodnotí. Pan Vaníček konstatoval, že pošta 

nemá prostředky, aby nakoupila odbavovací 

systém s  pořadovými čísly, proto jsme se do-

hodli, že bude zaveden systém á la odbavování 

cestujících na hlavním nádraží v Praze (jedna 

fronta a  první klient v  pořadí jde k  okýnku, 

které se uvolní).

Je konec května, a  tak je myslím ten pravý 

čas se zeptat, co z příslibů odpovědných zá-

stupců pošty bylo do  této chvíle realizová-

no? Proto jsem se vydal za  vedoucí místní 

pobočky Ing.  Terezou Tlapalovou a  zazna-

menal její odpovědi na řešení výše uvedené 

problematiky.

• 1) Od 1. 7. bude zaveden avizovaný centrální 

svoz zásilek ze sběrného depa v Rudné na jed-

notlivé pobočky.

• 2) Od 1. 7. bude zvýšen počet tabulkových 

míst, takže tento problém by měl být vyřešen.

• 3) Problematika řešení systému front – 

z  nichž oba mají své přednosti i  nevýhody – 

nebyla v této chvíli řešena.

Odpovědi zástupců krajské i  místní pobočky 

jsou jasné – dá se říci, že dostáli svému slibu. 

Dál však jejich pravomoc nesahá – ostatně 

stejně tak momentální vliv představitelů měs-

ta…

Zda tato dílčí opatření přinesou kýžená zlepšení 

bez centrálního ujasnění role České pošty na 

vládní úrovni, je ve hvězdách.

(Zatím můžeme jen např. pochybovat, zda cent-

rální každodenní svoz zásilek z Rudné do Roztok 

(22 km) je opravdu tak ekonomicky výhodný… 

atd. A není na místě se utěšovat, že nám to může 

být jedno – hlavně když to ,,bude fungovat“ – 

pošta je státní a její činnost platíme ze svých daní 

a v poplatcích za služby… A není nikde napsáno, 

že pošťák na cestě z Rudné rozveze všechny balí-

ky na adresu domácností a zmizí obvyklé lístečky 

,,nebyl jste zastižen“, takže vám nezbude nic jiné-

ho, než se vydat na poštu do fronty…atd.)

Obávám se, že příběh Česká pošta zdaleka ne-

končí.

 Ladislav Kantor

Problémy s poštou na pokračování?



Málokdo má to štěstí, že se nemine se svým 

talentem, údělem, povoláním – lépe (možná)

řečeno svým posláním. Doby, kdy se celá 

staletí dědilo povolání z  otce na  syna, jsou 

prostě v nenávratnu…

Viktor měl to štěstí, že jeho tatínek ho na-

směroval v souladu s  jeho talentem i vlast-

ním přáním, což je bohužel stále méně ob-

vyklá varianta vstupu do života…

Viktor se narodil 5. 7. 1945 na  Žižkově 

v  umělecké rodině. Jeho otec byl věhlasný 

český výtvarník, který se svou ženou Vlas-

tou a  skupinou Akord-club způsobili 

v  pražské kultuře nemalé pozdvižení, když 

ve  vinárně Reduta na  Národní třídě (v  le-

tech 1955–1958, kdy nejodvážnější a  nej-

modernější ,,hudební potravou“ byly vedle 

častušek ploužáky Rudolfa Cortése) vyřvá-

vali rokenroly! S  Jiřím Suchým jako texta-

řem, basistou a zpěvákem v jedné osobě se 

stali hvězdami intelektuální Prahy…)

Viktor se  v  r. 1959 stal žákem keramické 

školy v  Bechyni, neboť v  tehdejší ,,bdělé“ 

době nebyl jeho posudek ze ZŠ i místa bydli-

ště nijak ideově zářný natolik, aby si ,,zaslou-

žil“ studovat v Praze…

Viktor toho ale nikdy nelitoval. V Bechyni se 

setkal se stejně kádrově postiženými spolu-

žáky (např. legendárním trampským guru 

Mikym Ryvolou, písničkářem Karlem Kry-

lem aj.) a učili se spolu první akordy a zažili 

i svá první veřejná vystoupení…

• Škola skončila. Měl jsi nějakou předsta-

vu co budeš dělat?

Po maturitě – tedy ještě před vojnou (1963) 

–  mě otec přihlásil do  soutěže Hledáme 

nové talenty, což byl v tehdejším kulturním 

televizním suchopáru pořad velmi sledova-

ný, a díky tomu, že jsem se v soutěži umístil 

na  2. místě, pomohlo mi to k  angažmá 

u  tehdy předního orchestru Zdeňka Bartá-

ka, který obhospodařoval tehdy velmi popu-

lární odpolední čaje v Lucerně a na Slovan-

ském ostrově. Na  zmíněné soutěži si mě 

všiml i tehdy začínající Miloslav Šimek, kte-

rý jen čekal, až půjdu na vojnu, a poté mě 

ihned angažoval do  svého vojenského sou-

boru VOJ se sídlem v Ruzyni, což mě ušetři-

lo mnohých vojenských prostocviků…(Tam 

se také seznámil s jistým kytaristou Petrem 

Porkertem, o  kterém ještě v  tomto článku 

bude řeč…)

• Co druhý rok vojny?

Slávek Šimek šel do civilu, ale soubor existo-

val dál. Vedle toho jsem stihl ještě zpívat 

s Mefistem Karla Svobody, se kterými jsem 

se sešel na  natáčení filmu Pavla Juráčka 

Každý mladý muž, kde jsem hrál po  boku 

budoucích hvězd Jaromíra Hanzlíka, Pavla 

Landovského, Heleny Růžičkové, Václava 

Havla (!) aj. Najednou jsem byl v  jiném 

světě…

• Vojna skončila a Viktor se ocitl po boku 

Petra Nováka a jeho skupiny Flamengo...

To byla moc dobrá kapela i  parta. Ale 

po  třech měsících jsem neodolal nabídce 

skupiny Matadors, která tehdy představova-

la bezkonkurenční vrchol české rockové scé-

ny. Bylo to opravdu těžké rozhodování, ale 

nakonec jsem nelitoval. Byla to šťastná 

doba. Tam jsem byl v letech 1967–68 a ved-

le skvělých koncertů s nimi natočil věhlasné 

supraphonské album… To už bylo po vstupu 

VOJSK VARŠAVSKÉ SMLOUVY a  bylo 

vlastně po HEHE…

Kapela odjela na angažmá v muzikálu Hair 

do  Německa, po  počátečním vzdoru spěla 

společenská atmosféra od  skepse k  letargii. 

Sotva jsme se nadechli ke  svobodě, už se 

přes nás převalila vlna beznaděje ústící 

do masové vlny emigrace. Ta se ovšem nevy-

hnula ani muzikantským kruhům…

Na konci roku 1968 nikdo nevěděl co bude, 

kdo se vrátí, koho už nikdy neuvidíme, jak 

to bude s hraním atd.

• Chápu, že to nebylo lehké, tu atmosféru 

nejistoty si pamatuju…

Moc možností nebylo. Od  září do  prosince 

1968 jsem jezdil s  Apollo-beatem Honzy 

Spáleného, což se nejdřív zdálo jako šťastné 

řešení v  nejistých časech. Dokonce jsem 

s  nimi vyhrál slavný II. Beatový festival 

v  kategorii sólový zpěvák, později se však 

ukázalo, že to asi muzikantsky nebude nic 

pro mne. Vznikal nový projekt SODOMA 

&  GOMORRA pod patronací kapelníka 

Václava Zahradníka s  Hankou Zagorovou 

a  Jirkou Štědroněm, který se mi zdál per-

spektivnější a sliboval pro mne repertoárově 

větší prostor. Celé tři roky jsem v této sestavě 

brázdil republiku a dá se říct, že to nebyla 

marná léta.

• Co Tvoje ,,nejznámější angažmá“ – 

F. R. Čech?

Tam jsem byl v  letech 1972–1974. Šel jsem 

tam s  tím, že budu u rockera Čecha hrát sa-

mozřejmě bigbít, ale Franta už měl asi dost 

chudoby a  začal hrát něco jako dechovku 

na kytary. Což o to, úspěch to mělo, ale samo-

zřejmě to nebyl šálek mého čaje. Bylo to vlast-

ně absurdní. Odzpíval jsem tisíce rockových 

písní, ale díky televizi ode mne lidé znají je-

nom Parní stroj a Papouška Kakadu. Ach jo…

• A co bylo dál?

Vzpomněl si na mne Slávek Šimek a vzal mě 

do  Semaforu (1975). Tam jsem prožil hezké 

čtyři roky ve společnosti Pavla Bobka, Palečka 

s Janíkem, Milušky Voborníkové a tria Šimek- 

Sobota-Nárožný, kteří tenkrát byli v  životní 

formě. Jednou mě Slávek Šimek vzal na něja-

kou besídku do restaurace U Kinských v Žalo-

vě. Tenkrát už totiž bydlel na  faře na Levém 

Hradci. Slovo dalo slovo a za rok jsem se stě-

hoval do Roztok taky. Někdy rozhodují v živo-

tě i náhody…

• Možná, že by bylo lepší se této proble-

matice vyhnout, ale když si to už lidé mo-

hou přečíst v  internetové encyklopedii 

WIKIPEDIA, je asi zbytečné o tom mlčet, 

i  když jsem tomu – na  rozdíl od  jiných 

případů – nikdy nepřikládal žádnou váhu. 

Promiň, ale zeptám se: Jak ses proboha se 

svou dobráckou povahou a  rodinnou vý-

chovou ocitl na seznamu agentů STB?

To je dost zamotaný a  vlastně krutý příběh. 

Na  konci r. 1979 jsem odešel ze Semaforu, 

když se moje žena rozhodla založit si svou 

profesionální taneční skupinu a připravit zá-

jezdový program pro zahraniční publikum, 
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Pozoruhodně pestrý život rockera Sodomy

S orchestrem Zd. Bartáka v Lucerně (1963)
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kde budu v angličtině zpívat světový repertoár. 

Tenkrát měl monopol na výjezd českých uměl-

ců pouze Pragokoncert. Někteří kamarádi mi 

sice říkali, že je to krycí agentura STB, ale já 

jsem to považoval za jakousi zkazku. Byl jsem 

naivní.

Vyjeli jsme prvně na  západ na  4 měsíce 

a  přivezli jsme si starší auto. Dneska je to 

normální, ale tenkrát byl rok 1980 – tehdy 

to byl trestný čin. Auto nad 800 marek se 

dovézt nesmělo, a i když jsem měl potvrzení, 

že to platila sestřenice v SRN, nikdo mě ne-

bral vážně. Jenom křik o  zákazu výjezdu 

a činnosti, kriminále a podobných věcech… 

Byl jsem tenkrát (jako jediný muž) šéfem 

zájezdu, a tak jsem si uvědomoval, že odpo-

vídám i za obživu a budoucnost celého sou-

boru! Bylo to těžké dilema. A  najednou se 

zjevil můj „kamarád“ z  vojny Petr Porkert, 

coby úředník (dokonce vedoucí odboru!) Pra-

gokoncertu. Ještě pořád mi to nedocházelo – 

vždyť jsem mu byl (já pitomec) na  vojně 

za svědka na svatbě… Řekl mi, že ví, jak se 

z toho dostat, a přivedl mi jakéhosi chlapíka, 

kterého jsem předtím nikdy neviděl. Tomu 

jsem bohužel slíbil, že se vždycky po zájezdu 

na  Západ (tj. tak jednou dvakrát ročně) 

 sejdeme na kus řeči. Psát něco písemně jsem 

naštěstí odmítl. To se v  podstatě opakovalo 

i  v  r. 1986, kdy nám emigrovaly dvě členky 

souboru…

Říkal jsem si – budeme většinu roku na zá-

jezdu a zbytek stejně věnuju přestavbě ba-

ráku, o ničem nic nevím, a ani mě nic jiné-

ho nezajímá, tak co bych mohl někde 

vykecat…

Vůbec mě nenapadlo, že kvůli takové lapálii 

má o  mně zájem tajná služba. Měl jsem 

prostě o práci „agenta“ jiné představy a ne-

chápal jsem, že někoho může zajímat např. 

že v  Bari byla zima, v  Neapoli sluníčko 

a v Římě lilo. Nechápu dodnes k čemu jim to 

bylo…

Přesto je mi jasné, že mě to nijak nectí, ale 

utěšuje mne jistota, že jsem nikomu – ať vědo-

mě, či nevědomky – nikdy neublížil.

• To už byl rok 1990 a začalo Tvé roztocké 

období…

Po Sametové revoluci se hrálo ostošest málem 

na každém rohu. Ale bohužel zadarmo a člo-

věk se musí taky nějak živit. Tak jsme se 

s ženou rozhodli zas chvíli podnikat. Koupili 

jsme si dole v  Roztokách penzion a  později 

i výčep a viděli život zase z jiné strany. Potře-

bovali jsme si taky duševně odpočinout 

od všech těch stresů, které provázely náš zá-

jezdový život.

• Neříkej mi, že Ti nechybělo zpívání…

Kupodivu z  počátku ani moc ne. Nebyl čas, 

a já jsem ani neměl chuť chodit mezi lidi. Až 

v r. 1995 se ozval jeden z klasiků českého rock 

'n´rollu kytarista Pete Kaplan, který obnovil 

Mefisto. Hrál jsem s nimi až do jeho předčas-

né smrti v r. 2007. Vedle toho jsem paralelně 

hostoval s  Cadillacem Pavla Sedláčka, což 

trvá dodnes.

Dneska se hlavně věnuju skupině GEORGE 

& BEATOVENS, kterou jsme s Karlem Ka-

hovcem zdědili po  Petru Novákovi. A  to je 

paráda.

Patřím mezi ty mnohé, kteří vždy oceňovali 

Sodomovy pěvecké schopnosti i interpretač-

ní výkony. K  tomu, abyste se stal opravdu 

pěveckou superstar, to ale nestačí. Musíte mít 

v  sobě nezřízené ambice toho dosáhnout 

a podřídit tomu celý život, včetně spojenec-

tví s lidmi, kteří nepoužívají pouze elegantní 

manažerské postupy.

To však není cesta pro lidi mající rádi rodinu, 

děti, vnuky a kamarády…

Vždycky, když jsem ho za posledních čtyřicet 

let potkal, nikdy nebyl naštvanej, ale usmíval 

se…

A to je dar za všechny peníze…

Ladislav Kantor 

S Karlem Kahovcem 

a skupinou George & Beatovens (2013)

Slavná éra Matadors (1968)

zleva: Ota Bezloja, Viktor Sodoma, Radim Hladík, Tony Black, Jan Farmer Obermayer



Se zájmem jsem si v  minulém čísle Odrazu 

přečetl vzpomínky na  konec války v  Rozto-

kách. Osobní vzpomínky pamětníků jsou vel-

mi cenným svědectvím a jsou vesměs i čtivější, 

než suchá historická pojednání. Tato tzv. "orál-

ní historie" má ovšem své limity, dané subjek-

tivním pohledem pamětníka, jeho často vypja-

tými emocemi a osobním zaujetím. Pokud vám 

politický režim či válečný konflikt zabil či 

existenčně zničil někoho z  blízkých, těžko si 

uchováte objektivní nadhled. Každá generace 

pamětníků tak žije svými předsudky i iluzemi 

(o Září 1938, o tzv. Pražském jaru 1968, o Lis-

topadu 1989 atd). Naopak historikové, kteří 

nejsou přímými pamětníky, ale znají události 

s  odstupem času v  souvislostech, jsou často 

schopni objektivnějšího pohledu a hodnocení. 

Je dobře, že byl opět zmíněn případ hromadné 

popravy německých zajatců 12. května 1945 

v Roztockém háji (mělo jít nejméně o 29 mužů). 

Není to nic, s čím bychom se mohli chlubit, ale 

nemá smysl historii retušovat. Nebyl to akt hr-

dinství, ale odvety a pomsty. Na straně druhé se 

neodvažuji hodnotit pohnutky členů popravčí 

čety a je nutno vidět tento nezákonný akt v do-

bových souvislostech. To, že 2 týdny před tím 

viděli Roztočtí na  vlastní oči polomrtvé (či 

dokonce mrtvé) oběti nacismu v tzv. Transpor-

tu smrti, který zastavil na roztockém nádraží, 

mělo bezpochyby svůj vliv. V každém případě 

jde o  kapitolu z  historie Roztok, s  kterou se 

budou muset autoři 2. dílu publikace o Rozto-

kách ještě pořádně "poprat". 

K této části textu jen malé upřesnění; je svě-

decky doložen jeden případ zastřeleného 

vězně z transportu, který se šel napít k pum-

pě u východu z nádraží. 

Je třeba uvést na pravou míru i některá další 

tvrzení.

Pan Dudák se např. kriticky zmiňuje o  ná-

vštěvě mjr.  Viktora Kašlíka (byl povýšen 

do hodnosti majora coby velitel vojenského 

letiště ve Kbelích) v Roztokách v roce 1990.

Vyčítá vedení radnice, že neumožnila setkání 

pamětníků a  přátel s  tímto hrdinou bitvy 

o Anglii. 

K  tomu je třeba dodat, že šlo o  čistě soukro-

mou, krátkou návštěvu, o níž tehdejší radnice 

(starosta V. Sedláček, tajemník J. Burda) nemě-

la potuchy. Dramatický životní příběh V. Kašlí-

ka (1914–1994) mě fascinoval, a  proto jsem 

s ním také pro Roztocké noviny (Odraz tehdy 

ještě neexistoval) udělal rozhovor. Lépe řečeno 

torzo rozhovoru. Většina témat, na která jsem 

se vyptával nebo chtěl zeptat, zůstala bez jasné 

odpovědi. Byl jsem zvědav na vzpomínky z bo-

jových akcí při bitvě o  Anglii, podrobnosti 

o sestřelení nad Atlantikem, na okolnosti jeho 

druhého útěku z  Československa v  prosinci 

roku 1948. Řekl mi tehdy, že na válku nechce 

vůbec vzpomínat, že se mu bojové scény vrací 

ve snu nebo v nemoci. Že i nechápe lidi, kteří 

jsou schopni o podobných zážitcích do neko-

nečna hovořit. "Utěšoval jsem se tím," řekl mi 

tehdy při procházce Tichým údolím, "že střílím 

na  uniformu, ale vím, že to byli lidé jako já 

nebo ty." I tomu, že nechtěl mluvit o příkořích 

po Únoru 1948, se dnes nedivím. Když se ne-

podařilo StB dopadnout jeho osobně ani jeho 

manželku a  synka Johna, zchladil si režim 

"žáhu"na jeho sestře, kterou ve vykonstruova-

ném procesu odsoudil za vlastizradu na doži-

votí, odseděla si 11 let. Přitom poprvé musela 

do internačního tábora ve Svatobořicích u Ky-

jova i  se svou matkou už za  války poté, co 

okupační orgány zjistily, že Viktor Kašlík upr-

chl do Francie a vstoupil do zahraničního voj-

ska. Po  obsazení Francie se Gestapu dostala 

do rukou kompletní databáze čsl. zahraničních 

vojáků ve  Francii, což mělo fatální následky 

v  protektorátu (to je zajímavý příběh sám 

o sobě, příběh neuvěřitelného selhání naší roz-

vědky v Paříži). M. Kašlíková se dostala na svo-

bodu koncem dubna 1945 a znovu se po čty-

řech letech opět ocitla v  kriminále. Měl jsem 

tehdy pocit, jakoby Viktor Kašlík pociťoval 

trochu jakousi spoluvinu za tento její těžký ži-

vot. Viktor Kašlík byl bezpochyby silnou osob-

ností, ovšem nepostrádající určitou vnitřní 

křehkost. Nebyl to žádný pseudogenerál, který 

se vyšplhal k lampasům průběžným povyšová-

ním v době hlubokého míru. V Anglii dosáhl 

hodnosti štábního kapitána letectva. Bohužel 

mi toho mnoho neřekl ani o svém dalším pů-

sobení v  R.A.F. po  druhém exilu. Myslím, že 

jeho opatrnost i  v  tomto směru dnes chápu, 

bylo přeci jen ještě příliš krátce po  sametové 

revoluci a nemohl si být ničím a nikým jist.

Říkal jsem si tehdy, že "nemá smysl tlačit 

na pilu", že není všem dnům konec. Bohužel to 

bylo poslední setkání s ním, v polovině května 

1994 náhle v  Anglii zemřel. Jediné, co jsem 

ještě mohl pro jeho památku udělat, bylo to, že 

jsem navrhl pojmenovat po  něm novou ulici 

v Solníkách. Jsem moc rád, že se to podařilo.

Podobně blesková byla i návštěva Roztok pana 

Stanislava Mareše s  manželkou v  roce 2000. 

Přijel kvůli převzetí rodinného majetku, zejmé-

na rozsáhlých polností bývalého velkostatku. 

Městu tehdy za  rozumné peníze (100 Kč/m2) 

prodal pozemek Na Ovčíně (nám. 5. května). 

Bohužel zbývající pole obratem prodal společ-

nosti Ekospol, a. s., což jsme zjistili až poté, co 

se vrátil zpět do Austrálie. Pokud by tehdy svou 

nabídku adresoval obci, mohli jsme dnes být 

jedním z  nejbohatších měst v  republice. Tož, 

stalo se jinak...

Stanislav Boloňský

Viktor Kašlík

před vilou čp. 125 v Tichém údolí, 

kde v letech 1945–1948 bydlel.

Historie není černobílá

Stanislav Mareš se zdraví se starostou města Martinem Štifterem.
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V  Nádražní ulici se chystá 

developerský projekt, v  je-

hož rámci má dojít k rekon-

strukci budovy bývalého 

Kvítka. Má být zbourána 

a znovu postavena. Jeden by mohl spekulo-

vat, zda rozhodnutí investora vložit peníze 

do  takové záležitosti bylo zcela dobrovolné. 

To je nicméně především jeho problém. 

Na rozdíl od faktu, že se část radniční koalice 

chystá vydat 9,5 mil. našich korun, novou 

budovu se sálem za  ně koupit a  na  útraty 

města (které mohou být značné a časem ne-

pochybně překonají samotnou pořizovací 

cenu) tam provozovat zhruba něco, čemu se 

kdysi říkalo „kulturák“.

Ne, že by nebylo v Roztokách za co utrácet. 

Na školu jsme vlastní peníze z více než velko-

rysého rozpočtu našetřit nedokázali, takže si 

nejspíš budeme muset půjčit. Stále máme 

řadu ulic bez kanalizace či zpevněného povr-

chu, čistička odpadních vod se chýlí k  limi-

tům své kapacity atd. Bohužel, politikovi to 

zpravidla více sluší při stříhání pásky u čeho-

koliv než s poklopem od kanálu. Oprava sil-

nice je také záležitost nevděčná. Poděkuje 

vám možná pár lidí, jež bydlí kolem, zato 

naštvete všechny obyvatele  ulic, na  které se 

momentálně nedostalo a těch je z logiky věci 

vždycky podstatně víc.

Míst, kde se provozuje kultura, je přitom 

v Roztokách habaděj. O některých z nich lze 

dokonce říct, že si je lidé skutečně přejí, 

vznikly spontánně, nikdo o nich nerozhodl, 

nikdo do nich nemusel lít cizí peníze. Např. 

přinejmenším ve  třech roztockých restaura-

cích se konají kulturní podniky, nezřídka 

velmi slušné úrovně. Prostě je „dobrej kšeft“ 

tam ta představení občas mít. Lidé přijdou, 

jsou ochotni zaplatit vstupné, přitom i něco 

zkonzumovat – spokojenost na  všech stra-

nách. Naopak, roztocké kino blahé paměti 

chcíplo, protože o  něj lidé nestáli. Nejméně 

posledních pár let před demolicí tam člověk 

o  diváka nezavadil. Pokud by bylo bývalo 

věčně narvané, měli bychom jej na  náměstí 

dodnes nebo by běžně fungovalo třeba jako 

součást Akademicu. Tomu se říká trh: per-

manentní kolektivní hlasování, ve  kterém 

rozhodujeme, co opravdu chceme, a  co ne, 

nejdokonalejší alokační mechanismus, který 

máme. O  kulturák v  Nádražní zájem (mys-

lím ten opravdový, koupěschopný) evidentně 

není. Pokud by tomu bylo jinak, už by tam 

dávno stál i  bez veřejných peněz. Bohužel 

existují lidé, kteří ostatními a jejich svobod-

nou vůlí pohrdají, a od těch potom slyšíme, 

že trh selhává, nefunguje, musíme jej napra-

vovat... To v překladu znamená: „Vy, blbečci, 

víte houby, co je pro vás dobré, a rozhodujete 

se špatně. Co potřebujete, určím já.“ Oč 

menší množství vlastních prostředků, které 

by mohl k realizaci svých přání použít, tako-

vý dobrodinec zpravidla disponuje, o to větší 

přilnavost prokazuje k  všelikým veřejným 

funkcím, kde má příležitost hrábnout do pe-

něz, které nám všem odcizil finanční úřad. 

Bohužel, výskyt takových byl zaznamenán 

i  mezi členy rady tohoto města a  výsledky 

podle toho vypadají.

Tak například, ačkoliv vyhazujeme miliony 

za leccos, co by si konec konců mohl každý, 

kdo o to stojí, zaplatit sám, na školu se musí 

pořádat veřejná sbírka. Architekti tohoto 

vychytralého nápadu si správně odvodili, že 

zatímco na  upomínkové předměty, dary, 

různé akce, dotace, autobus do Solník nebo 

již zmíněný kulturák by jim nikdo dobro-

volně nedal ani zlámanou grešli, sbírka 

na školu je jiné kafe, na tu se možná nějaká 

kavka chytí. Na její podporu se údajně do-

konce chystá benefiční koncert (nutno pro 

spravedlnost říci, že v  tomto případě jde 

o  soukromou aktivitu). Nové paradigma 

veřejných financí je tedy nastoleno. Až bu-

deme potřebovat opravit kanalizaci a zjistí-

me, že na  ni nemáme, protože jsme před 

časem všechno rozfofrovali třeba za  měst-

ský cirkus, uspořádáme sbírku a hlavně be-

nefiční koncert. Aby byla produkce kvalitní, 

samozřejmě jej zadotujeme. Tím se takříka-

jíc spojí příjemné s užitečným. No řekněte: 

od čeho bychom jinak měli rozpočet na kul-

turní granty?

Tomáš Šalamon

Součástí developerského 

projektu v Nádražní ulici je 

i  budova, ve  které by měl 

být pavilón školky pro 

20 dětí a divadélko se záze-

mím. V  některých obča-

nech teď možná vzbudily předchozí věty 

nadšení a  jásot. Já tuto radost nesdílím 

a  v  následujícím komentáři se pokusím vy-

světlit proč.

Projekt v  Nádražní ulici řešíme už více než 

dva roky a  počáteční špatnou komunikaci 

s developerem zlepšil až odsouhlasený záměr 

na tvorbu regulačního plánu pro toto území. 

V posledních týdnech proběhlo několik jed-

nání, která vyústila v kompromisní dohodu 

na  dopravním řešení území, celkové výšce 

a hmotě objektů a rovněž i na občanské vy-

bavenosti. Právě budova “občanské vybave-

nosti” se stala dalším jablkem sváru v rámci 

koalice. Jako obvykle jde o  páchání “dobra” 

za cizí (veřejné) peníze ze strany našich koa-

ličních partnerů, ale tentokrát těch peněz je 

poněkud více než obvykle. Dle znaleckého 

posudku má celá budova hodnotu necelých 

17 mil. Kč, což je ve  stavebních nákladech 

přibližně 13 mil. Kč. V rámci komplexní do-

hody o celém projektu nabízí investor městu 

tento objekt za 9,5 mil. Kč, což je proti sta-

vebním nákladům sleva ze strany investora 

3,5 mil. Kč. 

S ODS prosazujeme, aby se tato sleva vztaho-

vala pouze na školku pro 20 dětí, kterou by 

tak město získalo téměř zadarmo. S divadél-

kem za 9,5 mil. Kč si ale prosím nezahrávej-

me! K  tomuto postoji mám několik argu-

mentů. 

1) Buduje se sál ve školní 
tělocvičně

Součástí projektu výstavby nové školní tělo-

cvičny je i multifunkční sál s pódiem, který 

má krom školy sloužit právě neziskovkám, 

ZUŠ, Kvítku a  dalším kulturním spolkům 

působících na  území města. Kvůli tomu je 

zde budována i drahá akustická stěna slouží-

cí k odhlučnění prostoru. Takže prostor pro 

nekomerční radovánky a  řádění všech kul-

turních spolků v  Roztokách určitě bude 

a  ODS tuto úpravu nikdy nerozporovala. 

Navíc je další sál v  Academicu, využít lze 

objekt Sokola nebo Husova sboru.

2) Provoz a využitelnost

Několikrát jsem se koaličních partnerů ptal, 

zda mají vůbec představu, kdo, jak a za kolik 

bude budovu provozovat. Bude zde někdo 

zaměstnaný? Kdo bude platit provozní ná-

klady - hrubým odhadem cca 500 tis. Kč 

ročně? Bohužel konkrétní odpověď na  tuto 

otázku jsem nedostal, žádný materiál rada 

ani zastupitelstvo města k  posouzení nedo-

staly. Pan Boloňský tvrdí, že objekt bude sa-

mofinancovatelný a  pan Jakob mluvil o  ja-

Kulturák

Nejdřív se musí točit kolotoč, pak až vybírejme vstupné



Nemine měsíc, ve  kterém by pan Tomáš 

Šalamon roztocké občany nevzdělával. 

Ve  svém posledním příspěvku „Pokrok 

konzervativců“ uvádí některé pozoruhodné 

formulace, které stojí za to si připomenout. 

Objevně opakuje standardní – a  mnohým 

z nás vlastní – základní liberální východis-

ka. Pozoruhodné však je, čím je jeho opako-

vané demonstrativní přihlášení se k liberál-

ním hodnotám završeno: daně totiž charak-

terizuje jako něco, co je státem ukradeno 

(cituji: „…nebo jsme na  tom lépe, když je 

nám státem ukradena téměř polovina vý-

dělku…?“).

Stabilní pilíře demokratického systému jsou 

založené na  moci zákonodárné, výkonné 

a soudní a ty jsou, jak jinak, hrazeny z daní. 

Podle T. Šalamona jsou ale vlastně financo-

vány z peněz ukradených státem. Obvykle se 

stoupenci takového názoru řadí mezi anar-

chisty a  ti obvykle nemívají malé ambice. 

Stopa, kterou takto výjimeční jedinci v histo-

rii zanechali, když se rozhodli stavět „svět 

z hlavy na nohy“, je často hodně hluboká. 

Vnitřní světonázor T. Šalamona sice nevychází 

z Ústavy ČR, ani nereflektuje postuláty demo-

kratického státu, ale nezbývá mi, než ho vzít 

na vědomí. Nemyslím si ale, že tyto úvahy patří 

do měsíčníku Roztok a Žalova. Ostatně je má 

poznámka možná zbytečná – z jeho pohledu je 

tento měsíčník financován z kradených peněz, 

a tak pravděpodobně už v takovém periodiku 

publikovat své názory nadále nebude.

Ale vlastně která obec má to štěstí (?), aby ji 

byl spoluobčan ochoten po generacích koneč-

ně (a včetně starosty) postavit z hlavy na nohy? 

Někteří se tomu budou možná zpěčovat, on 

ale určitě nepoleví a v budoucích vzdělávacích 

seriálech na  různých serverech nám bude 

naše omyly trpělivě osvětlovat. 

Jaroslav Kubečka, zastupitel za Sakuru

kémsi generálním nájemci. Tak na  to jsem 

rovněž zvědavý, leda by byl již předem vy-

braný. Navíc je uvedená cena bez vybavení, 

což může činit dalších několik milionů ko-

run, ale o  tom rovněž nepadlo ani slovo. 

Prostě pánové jsou rozhodnuti divadlo vlast-

nit za každou cenu – ať to město stojí, co to 

stojí, takže řešit provozní otázky před podpi-

sem smlouvy je pro ně asi zbytečné.

3) Veřejný vs. soukromý sektor

Je potřeba velmi výrazně zdůraznit, že diva-

délko bylo v projektu nakresleno od samého 

počátku, a  to z  vůle investora. Bylo to jeho 

rozhodnutí a  my budeme samozřejmě rádi, 

když v Roztokách další podobný prostor fun-

gující na komerční bázi vznikne. Myslím, že 

je to naprosto v pořádku a že se o něj bude 

soukromník starat mnohem lépe a efektivně-

ji než městský úřad.  Nerozumím, proč se 

tomu TOPka, SAKURA i  NETŘESK brání. 

Jediné, co mě napadá, že jejich elektorát je 

z  řad kulturních spolků, takže si chtějí 

za  městské peníze postavit hnízdečko pro 

sebe a své podporovatele. Jestli tam investor 

sál nechce, protože si myslí, že tento projekt 

je odsouzený k nezdaru, tak ať projekt počítá 

jen se školkou. Umístění školky není sice 

ideální, situaci maminek to také nevyřeší, ale 

dejme tomu.

4) Nejdřív se musí točit 
kolotoč, pak až vybírejme 
vstupné
Jinými slovy, nejdřív soustřeďme finance 

tam, kde obec neplní základní povinné funk-

ce pro své obyvatele. Pro ilustraci uvedu, co 

všechno bude nutné v brzké době zafinanco-

vat a co všechno má podle mého před kultu-

rákem přednost.

Na  prvním místě je to samozřejmě škola. 

Vysoutěžená nabídka od Metrostavu bez vy-

bavení je za 83,4 mil. Kč s DPH. Pak zde jsou 

investice, které sice nenesou politické body, 

ale jsou rovněž potřeba. Jedná se například 

o  „kalovou koncovku“ čistírny odpadních 

vod v hodnotě cca 15 mil. Kč, která je v ha-

varijním stavu, urgentní opravu vodojemu 

za 9 mil. Kč. Dále pak kanalizaci v Třebízské-

ho, Na Valech, Pod Řivnáčem, Za Cihelnou 

a dalších ulicích v hodnotě několika desítek 

milionů korun. Navíc je zde ještě poměrně 

mnoho ulic s prašným povrchem, revitalizaci 

by si zasloužilo celé Školní náměstí, městská 

zeleň nebo lesy – v součtu další desítky mili-

onů, a tak bychom mohli pokračovat. 

Tyto odkládané investice jsou vnitřním dlu-

hem města a  čím déle je budeme ignorovat, 

tím bude tento dluh vyšší. Z těchto uvedených 

důvodů ODS nepodpoří žádnou smlouvu, 

která bude obsahovat obdobný závazek.

Roman Jandík, 

místostarosta a předseda ODS Roztoky

V minulém Odraze na můj předchozí článek 

reagovali tři autoři polemickými články. Budu 

krátce reagovat jen na  jejich nepřesnosti 

a spekulace, které uvedu na pravou míru.

Je zřejmé, že místostarosta Jandík doposud 

nemá praktické zkušenosti se sestavováním 

městského rozpočtu. Ve  svém článku se za-

bývá rozpočtem na rok 2012. Píše, že „většina 

návrhů na snížení, které tehdy rada města dne 

30. listopadu 2011 schválila, byly návrhy 

ODS.“ To je skutečně pravda. Celková výše 

úspor odsouhlasených radou města oproti 

předloženému návrhu byla téměř 600 tisíc 

Kč (z toho např. 170 tisíc Kč se škrtlo škole, 

40 tisíc Kč z péče o zeleň, 40 tisíc Kč dobro-

volným hasičům). Sám pan Jandík v  témže 

článku píše, že provozní náklady se snížiliy 

o  celých 7 milionů Kč (dle mých výpočtů 

ještě více). Kde se tedy vzala úspora téměř 

6 a půl milionů Kč? Samozřejmě při samotné 

přípravě návrhu rozpočtu. To však kolega 

Jandík patrně nezaznamenal, protože v  této 

fázi na  rozpočtu ještě nepracoval, začal se 

jím zabývat až před samotným jednáním 

rady města. Návrh rozpočtu byl vypracován 

pod mým vedením ve spolupráci s jednotli-

vými správci kapitol. Sám jsem se pečlivě 

zabýval každou rozpočtovou položkou. Jiný-

mi slovy má přípravná práce (samozřejmě 

s  přispěním úředníků a  tehdejších mís-

tostarostů, za  což jim opět velmi děkuji) 

přinesla více než 90 % z uspořených peněz. 

Pozměňující návrhy kolegů z  ODS pouze 

zbývající část. Nejsem samolibý, proto 

za tyto výborné výsledky ještě jednou děkuji 

všem, kteří se na nich podíleli.

Ve  dvou článcích byla místní (i  celostátní) 

TOP 09 osočena z toho, že navrhuje zvyšování 

daní. Není tomu tak. Po diskusi v rámci naší 

místní organizace jsem otevřel tolik propírané 

téma zvýšení daně z  nemovitosti, které by 

však bylo kompenzováno zrušením většiny 

místních poplatků. Nikdy před tím jsme žád-

né zvyšování daní nenavrhovali. K  diskusi 

o zvýšení daně z nemovitosti jsme byli ochot-
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Liberál, nebo anarchista?

Jak je to s tím šetřením



ni přistoupit jedině v případě, že by nedošlo 

k navýšení příjmů města díky změně rozpoč-

tového určení daní. K tomu nakonec díky ce-

lostátní TOP 09 naštěstí došlo.

K účelové manipulaci s čísly v článku paní 

zastupitelky Roškotové uvedu jedinou sku-

tečnost. Započítáme-li i  plán rozpočtu 

na  rok 2013, tak se v  souhrnu za  naše 

funkční období oproti funkčnímu období 

bývalému (v radě města DOST a ODS) již 

na provozních nákladech ušetřilo víc než 

20 milionů Kč. 

Mohl bych vyvracet postupně většinu argu-

mentů paní Roškotové, ale dnes již ne, mož-

ná někdy příště.

Jan Jakob, 

starosta města Roztoky
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Vítězem výběrového řízení na  dostavbu ZŠ 

se stala společnost Metrostav za cenu 69 mi-

liónů korun bez DPH.

Pro město je to opravdu skvělá zpráva, proto-

že tato cena je zcela bezkonkurenční a v tom 

je pravděpodobně to čertovo kopýtko.

Rozpočtově v  rámci projektu činila cena 

dostavby necelých 130 miliónů Kč a v rámci 

zadávací dokumentace pro výběrové řízení 

město zadalo cenu limitní 95 miliónů ko-

run.

Z  11 uchazečů o  dostavbu byla společnost 

Metrostav s cenou 69 miliónů Kč jasným ví-

tězem.

Na jednání ZM se vedla velká diskuze ohledně 

smlouvy, kde jsme jako opozice navrhovali, 

aby se podpis odložil o měsíc a ve smlouvě se 

vyprecizoval předmět díla a standardy prove-

dení. Domníváme se totiž, že takhle nízká 

nabídková cena může mít původ i  ve  vágně 

definovaném předmětu díla ve  smlouvě. 

Smlouva byla na  jednání ZM předložena 

na  stůl a  zastupitelům byla poslána mailem 

5 hodin před jednáním ZM. Většina zastupite-

lů si tedy smlouvu nestihla ani přečíst.

Ve smlouvě je sice odkaz na zadávací doku-

mentaci, ale zadávací dokumentace se bě-

hem výběrového řízení několikrát doplňova-

la, protože v dokumentaci byly chyby, chyběl 

například souhrnný rozpočet a některé dílčí 

rozpočty.

Odložení podpisu smlouvy o  jeden měsíc 

by sice stálo dost peněz za  právníky, ale 

pravděpodobně by do  budoucna ušetřilo 

mnoho peněz z rozpočtu města na milióno-

vé vícepráce za dostavbu ZŠ. Tyto argumen-

ty nenašly v  zastupitelstvu odezvu a  tak 

smlouva byla nejtěsnější většinou 11 hlasy 

schválena. Obáváme se toho, že si z  nás 

žralok – společnost Metrostav udělá trhací 

kalendář.

Financování dostavby dosud není vyřešeno, 

na dostavbu máme zatím jen 55 miliónů ko-

run v rozpočtu, zbytek chybí. Kolik bude stát 

vnitřní vybavení dostavby ZŠ se také neví, 

zřejmě to ještě nikdo nespočítal. Nové územní 

rozhodnutí a  stavební povolení také není, 

takže důvod ke  spěchu s  podpisem smlouvy 

nebyl a  nic by se nestalo, kdyby o  smlouvě 

zastupitelstvo jednalo až na svém červnovém 

jednání.

Podrobnosti o  dostavbě ZŠ z  jednání ZM 

najdete na našem webu dost-roztoky.cz.

„Skvěle“ také dopadlo financování nové MŠ 

v Lidické ulici v domě služeb u Tesca v býva-

lých prostorách po Lexiku.

Zastupitelstvo vznik nové MŠ v  těchto pro-

storách doporučilo jako nejvhodnější, nej-

rychlejší a nejlevnější řešení a v rozpočtu pro 

tuto akci bylo vyčleněno 400 tisíc korun.

Skutečnost je následující, smlouva o  proná-

jmu je podepsaná za nájem 25 tisíc měsíčně 

po dobu 15 let, děti jsou přijaté a co čert ne-

chtěl, podle projektové dokumentace ta akce 

vyjde na  950 tisíc korun, takže v  rozpočtu 

města 550 tisíc korun chybí. K tomu je třeba 

ještě přičíst zhruba 300 tisíc na vybavení.

O navýšení rozpočtu jednalo poslední zastu-

pitelstvo a  někteří z  nás se opravdu nestačili 

divit, zvlášť když jeden z  místostarostů při-

znal, že když se připravoval rozpočet na tento 

rok, vedení města vědělo, že akce nová MŠ 

v Lidické byla odhadnuta na oněch 950 tisíc, 

přesto bylo do rozpočtu dáno jen těch 400 ti-

síc. V nynější situaci, kdy už je všechno při-

pravené, jen peníze chybí, se opravdu těžko 

zvedají ruce proti navýšení rozpočtu pro tuto 

akci. Myslím si a v průběhu starostování pana 

starosty je to pravidlem, že všechny plánované 

investice jsou v rozpočtu podhodnoceny, pro-

tože když se ukáže, že to je podstatně dražší, 

málo zastupitelů má odvahu hlasovat proti.

Na MŠ se peníze z rezervy rozpočtu našly, ale 

rezerva rozpočtu není bezedná a  rezervu 

v miliónech nemá.

Příští jednání ZM bude zajímavé, protože se 

snad už konečně bude jednat o tom, kde vzít 

peníze na dostavbu ZŠ, a velmi se obávám, že 

to bude ve finále velmi podobné jako finan-

cování nové MŠ v  Lidické, jen o  mnoho 

horší.

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

Byl jsem jedním z lidí, kteří kritizovali Radu 

města za vypsání konkursu na místo ředite-

le základní školy. Rada města návrh na vy-

psání konkursu na  místo ředitele základní 

školy schválila jednomyslně. V  minulém 

Odraze toto obhajuje pan Drda (str. 18) 

i pan Jakob (str. 4). Jejich hlavní argument 

je totožný: „Důležitou součástí výběrového 

řízení je koncepce rozvoje a  řízení školy, 

kterou všichni uchazeči musí předložit. 

Rozhodně není na škodu, když jsou takové 

základní materiály po čase předloženy a re-

flektují aktuální situaci dané instituce. Mů-

žou tak vzniknout nové impulzy a  náměty 

pro další pozitivní rozvoj školy.“ Jak řekl 

pan Jakob. Na  závěr svého příspěvku pan 

Jakob dojemně dodává: „Vždyť nám všem 

jde o to samé, aby roztocká škola byla mi-

nimálně tak kvalitní jako doposud a nebo 

dokonce ještě lepší.“  

I když jsem s vypsáním konkursu nesouhla-

sil, uznávám, že argument předložení kon-

cepce rozvoje školy má svůj význam. Nevě-

řícně jsem proto četl zprávičku na  str.  5 

minulého Odrazu. „Horkým bodem jedná-

ní bylo rozhodnutí o  vyhlášení konkurzů 

na ředitelky mateřských škol v Roztokách 

(v ulici Spěšného a v Přemyslovské v Žalo-

vě). Po zevrubné debatě, při níž radní zva-

žovali pro i  proti takového kroku, došlo 

na hlasování, které ovšem nevedlo k žádné-

mu pozitivnímu výsledku. Radní postupně 

hlasovali o  třech variantách usnesení, ale 

ani jedno nebylo přijato. Nakonec tedy mu-

seli konstatovat, že není možné v  této věci 

dosáhnout konsenzu, a  proto nebudou 

konkurzy vyhlášeny.“

Žádám tímto radní, kteří jednomyslně 

přijali návrh na  vypsání konkursu 

na  místo ředitele základní školy, o  vy-

světlení, proč tak neučinili v případě ma-

teřských škol. „Vždyť nám všem jde přece 

o to samé...“

Lukáš Křístek

Dostavba školy a nová MŠ v Lidické 

Kocourkov u Prahy



Nejprve, co taková jízda au-

tobusu stojí. Dopravci mají 

vyčísleny náklady v tzv. vozo-

kilometrech. Jsou to náklady 

na jeden kilometr jízdy auto-

busu. Promítá se sem zejmé-

na cena nafty, platy zaměstnanců a amortizace 

vozového parku. Tato částka se v  současné 

době blíží 40,- Kč. Linka 340 má celkovou dél-

ku 21 km. Jedna cesta autobusu z  konečné 

na konečnou tedy stojí téměř 840,- Kč.

Pokud by tedy v  autobuse sedělo 35 cestují-

cích a každý z nich zaplatil za jízdenku 24,- Kč 

a cestoval výhradně tímto autobusem, je tedy 

autobus rentabilní. Autobusy ale jezdí ve špič-

kách v protisměru téměř prázdné. Rentabilitu 

spoje by tedy zajistilo téměř dvojnásobné 

množství cestujících. Pokud jede v  autobuse 

více než 60 cestujících, je považován za přepl-

něný. Naprostá většina cestujících ale platí 

za  přepravu zcela jinou cenu. Co si vlastně 

zakoupíme při koupi jízdenky v ceně 40,- Kč? 

Dvě hodiny cestování v pásmech PID P, O, B 

a 1. O těch 40,- Kč se tedy musí tento „náš“ 

spoj podělit s metrem a tramvajemi, na které 

na  Dejvické přesedneme. Naprostá většina 

cestujících ve špičce si ale nezakupuje jedno-

směrné jízdenky. Cestující, který si kupuje 

roční jízdenku MHD po  Praze a  čtvrtletní 

kupony pro vnější pásmo (celkem 7 790,- Kč), 

tak za  jednu cestu do  práce, kdy mj. využije 

i náš autobus, zaplatí (při čtyřtýdenní dovole-

né) jen necelých 17,- Kč. A to už by se muselo, 

aby byl autobus rentabilní, sedět i na střeše. 

Ztrátu autobusů na území Prahy dotuje Praha. 

Tady je třeba vysvětlit jeden obecně oblíbený 

omyl. Praha nedotuje náklady na jízdu našich 

autobusů po  svém území z  nějaké lásky 

k okolním obcím či jejím obyvatelům. Ani tak 

nekompenzuje to, že se tyto obce musí ze zá-

kona postarat o  školní docházku dětí těchto 

přespolních zvyšovatelů hrubého produktu 

vznikajícího na území Prahy prostřednictvím 

zaměstnavatelů i plátců daní. Dělá to ve svém 

vlastním zájmu. Do  těchto autobusů cestou 

nastupují i  občané Prahy. Především tak ale 

reguluje počet automobilů přijíždějících ze 

Středočeského kraje na její území. 

O  ztrátu na  území kraje se dělí kraj a  obce. 

Počítá se od poslední zastávky v Praze a u linek 

350 a  604 do  poslední zastávky v  Roztokách. 

Zde se pracuje s termíny „základní“ a „ostatní“ 

dopravní obslužnost. Základní obslužností je 

doprava do škol, k lékaři a na úřady. Tu by měl 

platit kraj. Protože není možné určit, kdo jede 

do  práce, kdo k  lékaři a  kdo jede do  Prahy 

za  jiným účelem, dělí se kraj a obce o dotace 

odhadem. Roztoky zálohově dotují autobusy 

částkou 1,3 milionu ročně. Platíme si tedy 

32,5 tisíce kilometrů. Jeden spoj linky 340 jede 

po území Roztok z konečné do první zastávky 

v Praze či opačně 11 km denně a jezdí-li denně, 

pak 4 015 km za rok. Jeden spoj linek 350 a 340 

ujedou mezi poslední zastávkou v Praze a po-

slední zastávkou v  Roztokách kilometrů 9. 

Linka 350 tedy 3 285 km. Platíme si tedy zhru-

ba 10 spojů denně.

Jaká by tedy byla reakce na to, že by naše měs-

to odmítlo dotovat autobusy? Rozhodně by 

touto odpovědí nebylo to, že by cestující v lin-

kách 340, 350 a  604 platili za  každou jízdu 

o  0,82  Kč více. Odpověď by zněla: „A  které 

autobusy tedy škrtneme?“ Linka 604, která je 

celá v „ostatní“ obslužnosti, by se zrušila úpl-

ně. Já jsem touto linkou nikdy nejel, jsou ale 

mezi námi tací, kterým by docela chyběla. 

Těch spojů by se ale muselo zrušit ještě víc, 

protože jen část cestujících by se ze zrušených 

spojů přemístila do spojů provozovaných.

Vít Calta

Jedno březnové či dubnové úterý psal Ludvík 

Vaculík (ano, ten Vaculík: Dva tisíce slov, Čes-

ký snář, Sekyra, Morčata atd.) ve svém Posled-

ním slovu v Lidových novinách o naší obci. 

Pro laskavého čtenáře, kterého snad klasikův 

článek týkající se maloměsta R. minul, uve-

du, že k nám Ludvík Vaculík tu a tam zajede 

na výlet, naposledy však zřejmě před notně 

dlouhou dobou. Při tom posledním, jarním 

výletě, užasl nad sídlištěm nad serpentinou, 

nad Ostrohem. Zdá se, že v dobrém. Jinak už 

vcelku pochopitelně viděl a hodnotil zboře-

niště Maxmiliánky a  spáleniště Koliby. Na-

psal doslova: Tedy přijeli jsme: a ta Maxmili-

ánka, kdysi krásná, potom pustá, je spálená! 

A  ta druhá restaurace za  potokem je také 

hromadou černých trosek. Lidé nám řekli, co si 

o  tom myslí: že to zařídil ten, kdo tam chce 

postavit sídliště. Neznámý developer: říkám 

neznámý, aby mě nežaloval. Lidé vědí, kdo to 

je. Ale městský úřad nesouhlasí. Jak dlouho 

bude ten úřad odporovat? A čemu všemu odo-

lávat, umíme si představit. 

Konec citátu.

Přečetl jsem si páně Vaculíkovu glosu se 

zájmem, a protože by mne mrzelo, aby jeho 

hlavní dojem z našeho maloměsta byla na-

pětkrát zapálená Maxmiliánka, poslal jsem 

mu do redakce Lidovek naši slavnou publi-

kaci o  Roztokách. Ludvík Vaculík nezkla-

mal a  za  deset dní odpověděl. Poděkoval 

za  krásnou a  užitečnou knihu (rád tlumo-

čím autorům i  radnici, která mi publikaci 

poskytla) a odpověď opatřil i razítkem s ko-

zičkou. 

A proč to celé píšu? Tak. Aby Roztoky věděly, 

že na nás bezmála devadesátiletý nestor české 

literatury myslí. A  snad i  proto, že stručná 

odpověď přišla na originálním dopisním pa-

píru, totiž prezidentském volebním lístku 

kandidáta Jana Fischera. Jen pevně doufám, 

že jiným lidem píše můj oblíbený autor na líst-

cích Bobošíkové či zavirovaného Zemana.

Tomáš Novotný

Po delší odmlce, kdy jsem si myslel, že psát 

do Odrazu již nebudu, protože na argumen-

ty, které uvádím ve  svých článcích, nikdo 

nereaguje nejen nápravou, ale ani diskusí, 

jsem se rozhodl zase napsat.

V Masarykově ulici nám udělali nový chod-

ník ze zámkové dlažby. Chodník je celkem 

pěkný, jen nám v  zimě více klouže. Je také 

trochu křivý, protože se nevyrovnaly do rovi-

ny obrubníky. No nechme to tak, jak to je, 

a buďme rádi i za tuto ne moc kvalitně odve-

denou práci. Ale na  tento chodník někdo 

nechal udělat pruh cihlové barvy asi 80 cen-

timetrů od obrubníku směrem do chodníku. 

Ať jsem hledal v  dopravním značení, jak 

chtěl, nikde jsem tuto barvu nenašel. Barvy 

na  příčné nebo vodorovné čáry jsou pouze 

žluté a  bílé, na  označení parkovišť se musí 

používat barva pouze bílá!! A zároveň musí 

být takto označené parkoviště označeno do-

pravní značkou IP 11g (částečné parkování 
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na chodníku podélné). Pruh v cihlové barvě 

není nic jiného, než ozdoba jinak šedého 

chodníku. Na takovém chodníku smí zasta-

vit a stát pouze sanitka, hasiči a státní nebo 

městská policie, pokud uvedená vozidla mají 

zapnutá výstražná světla (majáky). Zkuste 

takhle zaparkovat v Praze nebo někde jinde. 

Pokuta vás určitě nemine. U nás v Roztokách 

se vše toleruje. A  i  když jsou parkoviště 

prázdná, tak stejně skoro všichni raději za-

staví na chodníku. Přeci nepůjdou o 3 metry 

dál. Je to pouze a pouze v nás a naše pohodl-

nost.

U těch nových chodníků ještě chviličku zů-

stanu. Máme tady jednu novou perlu a  to 

v  Masarykově ulici u  domu popisných čísel 

772 a  773. Z  tohoto domu svedli dešťovou 

vodu na  chodník (ze zákona se to nesmí). 

V zimě se tam dělala louže, která zamrzala, 

a  lid roztocký na  ní krásně padal. Tak nám 

někdo koncem dubna na tom novém chod-

níku udělal dva příčné žlábky (kanálky) širo-

ké asi 25 cm hluboké asi 8 cm (vizte foto). 

U obrubníku jsou kanálky zakončené tak, že 

se v nich drží voda a začne odtékat teprve až 

se kanálek naplní, a to přepadem přes obrub-

ník na  silnici. Velice by mne zajímalo, kdo 

tohle povolil. A  kdo bude zodpovědný 

za úrazy, které se tam mohou stát. Takto byla 

v  minulosti svedená dešťová voda u  jiných 

domů v Masarykově ulici. Tam se to ale mu-

selo zrušit. A  proto se ptám: „Tady se to 

smí?“ a „Proč?“

Dále se nám propadá nový chodník před 

bývalou samoobsluhou pana Blažka. Jezdí 

na něj dost středně těžkých nákladních vozi-

del a skládají na něm zboží pro dvě prodejny 

(levné zboží a masna). Kdysi se zboží do této 

prodejny vozilo zadem. Je tam rampa na 

skládku zboží a  nikdy jsem neviděl nikoho 

skládat zepředu. Dnes pro zvětšení prodejní 

plochy prodejny Levné zboží si z rampy udě-

lali obchod a zboží vesele skládají z chodní-

ku. 

A já se ptám: „Proč se toto toleruje?“

No nechme chodníky a  pojďme se podívat 

na místní komunikace. A začnu komunikace-

mi obousměrnými. Na nich se má podle záko-

na o  pozemních komunikacích stát pouze 

ve směru jízdy, pokud to není dopravní znač-

kou upraveno jinak. U  nás se ale parkuje 

v protisměru a nikomu a hlavně policii to ne-

vadí. I když kolikrát sami policisté stojí mezi 

takto v  protisměru postavenými vozidly oni 

sami správně. Je to zase v lidech, „přeci já se 

nebudu někde otáčet, abych se postavil správ-

ně, vždyť to nikdo neřeší“. No a nakonec jednu 

perličku o  ulici jednosměrné. V  Jeronýmově 

ulici každý den i  několikrát jezdí vozidlo 

z domu číslo 716 v protisměru. Když tohoto 

člověka potkáte a  slušně mu řeknete, že jede 

obráceně, tak Vám vynadá a  jeho manželka 

Vám smetákem ještě mlátí do  auta (na  to 

mám svědky z této ulice).

Stanislav Čáslavka
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ka v  minulých vydáních 

časopisu ODRAZ nabídli 

svůj názor k  akci členů 

místního sdružení ODS 

a k mnou nadnesené kon-

cepci odpadového hospodářství. Rád bych 

toto téma posunul směrem ke  konkrétní 

alternativě k současnému modelu fungová-

ní svozu a třídění směsného komunálního 

odpadu.

Jak jsem již psal ve svém předchozím článku, 

obchodování s  odpadem je dobrý byznys. 

Dokazuje to i současné intenzivní rojení vý-

značných hráčů na českém trhu, skupin Pen-

ta, PPF a ED Industries, kolem prodeje české 

pobočky společnosti AVE CZ. Odpad bude 

do  budoucna velmi lukrativní komoditou, 

protože bude neustále produkován, a  jako 

zdroj dalších peněz bude ve  své podstatě 

velmi stabilním a dynamicky se rozvíjejícím 

odvětvím. Jednak slouží jako zdroj druhot-

ných surovin pro další výrobu, jednak jako 

potenciální zdroj energie. 

V současné době se v České republice využí-

vá k výrobě energie cca 11 % odpadu, celkem 

55 % končí na skládkách a zbytek se recyklu-

je. Cílem vlády je do  roku 2020 recyklovat 

více než 50  % komunálního odpadu, což 

potvrzuje ve svém příspěvku i kolega Boloň-

ský, zbytek využít pro výrobu energie 

a na skládky již prakticky nic neukládat. Bo-

hužel, v současné době chybí k této koncepci 

potřebná infrastruktura výrobců energie 

a  zpracovatelů tříděného odpadu. Problém 

s umístněním spalovny v rámci našeho regi-

onu byl již dostatečně popsán, nicméně neo-

pomněl bych zmínit existenci spalovny ne-

bezpečného odpadu v  blízkých Kralupech, 

kterou je stále možné rozšířit či konvertovat 

na  jiný typ. Na  druhou stranu, co plánuje 

centrální vláda, je věc jedna, jak si se situací 

poradí trh, je věc druhá. Energie je dobrá 

komodita s rostoucími výnosy, pokud ji bude 

možné získat spalováním odpadu či metanu 

vzniklého kvašením bioodpadu, najde se ur-

čitě řada podnikatelských subjektů a  obcí, 

kteří tímto směrem budou investovat.

Trend do budoucna je zřejmý, a pokud i my 

v  Roztokách se zaměříme na  odpadovou 

koncepci motivující a  podněcující k  vý-

znamnějšímu třídění, je jisté, že budeme 

kráčet správným směrem. To, že se nejedná 

jen o plané fantazie, dokazují obdobné pro-

jekty v dalších městech ČR. Například v Aši 

umožnila radnice občanům kromě třídění 

do  plastových kontejnerů takzvané pytlové 

třídění a  za  vytříděné pytle, které svozová 

firma sváží od  domů a  bytů, občanům do-

konce platí. Pytle jsou opatřeny čárovými 

kódy, které radnice přidělí každému zájemci. 

Podle počtu vytříděného odpadu pak posky-

tují občanům slevy z poplatku za svoz komu-

nálního odpadu. Adresnost odpadu zvyšuje 

i kvalitu jeho třídění, jelikož do pytlů ozna-

čených čárovým kódem si málokdo dovolí 

dát jiný než určený odpad. Takový odpad má 

přirozeně mnohem vyšší prodejní hodnotu.

Podobnou disciplínou je soutěž o nejlepšího 

třídiče, kterou například zavedli v  Novém 

Boru. Každý účastník pytlového svozu může 

na webových stránkách radnice on-line sle-

dovat, kolik již vytřídil a jak si vede v porov-

nání se sousedy. Jednou za rok radnice stav 

vyhodnotí a předá nejlepším třídičům cenu. 

Obliba zvoleného systému stoupá a  dnes je 

v  systému zapojena již přibližně ¼ obyvatel 

města. Vzhledem k faktu, že mezi donáško-

vou vzdáleností do kontejneru a mírou třídě-

ní existuje přímá závislost, je pytlový sběr 

přímo z domácností jasným krokem k větší 

výtěžnosti tříděného odpadu z celkového ob-

jemu směsného komunálního odpadu vytvo-

řeného na území obce.

Ve výše zmíněných obcích měli odvahu a vůli 

změnit zavedené pořádky a  jejich snaha při-

náší ovoce. Přeji i nám, abychom měli obdob-

né odhodlání. Kde je vůle, tam je i cesta.

Tomáš Pařízek, člen Rady města za ODS

Kde je vůle, tam je cesta
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Údržba NEMOVITOSTÍ

Pavel Čermák

– malování

– instalatérské práce

– topenářské práce

– zámečnické práce

– stavební a sádrokartonářské

   práce

– veškeré drobné údržbářské

   práce doma i na zaharadě

E-mail: 75cmelak@seznam.cz

tel.: 728 326 039

OBCHODNÍ PROSTORY  
K PRONÁJMU
53,3 m2

Tyršovo Náměstí roztoky  
Vstup Nerudova ul.
Přízemí bytového domu
Vlastní sociální zázemí

15.000 / měsíc

Eva Klamertová / m. 739 588 601 / e. klamertova@trigema.cz 



23

ŽIVOT V OBCI

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Roztoky se stávají velkým městem. Máme tu 

dva supermarkety, na  náměstí vodotrysk, 

hospodu s obsluhou nahoře bez a od 1. dub-

na i modelové kolejiště.

Najdete ho na nádraží v budově, která v le-

tech 1985 - 2002 sloužila při rekonstrukci 

tratě jako provizorní výpravní budova. Zde, 

v bývalé dopravní kanceláři, je celkem 160 

metrů kolejí, po kterých jezdí několik desí-

tek lokomotiv a  vozů, z  větší části vlastní 

výroby.

Pokud Vám bude hlavní budova modelového 

kolejiště něco připomínat, není to náhoda. Je 

to skutečně kopie nádraží Praha-Vysočany. 

Dále je tu k  vidění odbočka Skály a  budova 

bývalého nádraží Praha-Libeň dolní nádraží 

z dnes již zrušené trati z Vysočan na Těšnov. 

A jaké tu jezdí vlaky? „Bobinky“, „Brejlovci“, 

„Zamračené“, „Banáni“ a další mašinky, zná-

mé z  našich tratí, tahají osobní i  nákladní 

soupravy mezi jednotlivými nádražími dle 

pokynů obsluhy.

Kolejiště má otevřeno nejméně jeden víkend 

v měsíci. Členové klubu se na termínu otevření 

vždy domlouvají podle toho, kdy jich má větší 

počet čas, aby se vystřídali při řízení kolejiště. 

Proto není velká naděje, že se jim někdy podaří 

dostat se do kulturního kalendáře našeho časo-

pisu. Doporučuji tedy sledovat jejich stránky:

http://kzmroztoky.webnode.cz/,

Vít Calta

Letošní školní rok proklouzl a  my ve  školce 

prošli kus cesty k samostatnosti, s dětmi jsme 

doslova od  plen, vznikla kamarádství mezi 

dětmi a snad i mezi rodiči, prošli jsme spoustu 

témat a lecčemu se naučili. Měli jsme maškar-

ní dopoledne, barevné týdny dle zeleniny 

na podzim a bude dle ovoce v červnu, posled-

ní duben byl čarodějný rej. Každý den chodí-

me na procházky, na hřiště, na zahradu, letoš-

ní zima přála hojnému bobování. Byli jsme 

na výletech – v Mořském světě, za pravěkými 

monstry a v zrcadlovém bludišti v Holešovi-

cích, na výstavě Ferdy mravence a na Motý-

lech ve Středočeském muzeu, na mašinkovém 

divadle na Masarykově nádraží, na výstavách 

v Husově sboru, kterých jsme se aktivně zú-

častnili společnými díly, oblíbili jsme si herní 

centrum Lefík na Praze 7. Každý měsíc jsme 

se sešli s dětmi i s rodiči na tematických díl-

ničkách, kde děti ukážou, co se k  projektu 

naučily a  společně s  rodiči si něco vyrobí. 

Hojně navštěvované bývají zářijové seznamo-

vací dílničky, povedená byla lampionová, vá-

noční a velikonoční.

Pestrý školní rok zakončíme Rozlučkovou 

zahradní slavností 24. června. Budeme tradič-

ně opékat buřty, děti si zaskáčou na skákacím 

hradě, projdou několika soutěžemi po zahra-

dě, s rodiči si natisknou svojí plátěnou tašku 

na památku a předvedou se všemi hlídacími 

tetami, co si pro rodiče připravily – pásmo 

písniček s klávesami, tanečky s kytarou a ně-

kolik básniček. Na rozloučenou dostanou veš-

keré výkresy a  výrobky za  tento školní rok 

a malý dárek. Bude se nám stýskat!

V červenci se chystáme na výlet do pražské 

ZOO, při hezkém počasí se vykoupeme v ba-

zéně na zahradě a v srpnu už nabízíme zvy-

kání novým klientům.

Od září se těšíme na nové dětičky i jejich rodi-

če, kterým nabízíme každodenní péči, kroužky 

flétny, výtvarky, angličtiny a muzicírování. Pra-

videlné exkurze na  farmu ke koním, plavecké 

kurzy v  Roztokách, pro maminky – večerní 

pletení z pedigu a seznámení s metodou scrap-

bookingu. Pro menší děti s rodiči bude pokra-

čovat středeční Yamaha a nově otevřeme ang-

ličtinu pro nejmenší Mortimer English Club. 

Více na webu hlidanivaclavka.webnode.cz. 

Pěkné léto za kolektiv hlídacích tet ☺

Mgr. Irena Čermáková

Klub železničních modelářů

Další rok ve Václavce
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Jóga se v Roztokách cvičí už mnoho let, pod 

vedením různých lektorů a na různých více 

či méně vhodných místech. Pro pořádek 

dodejme, že pod pojmem „jóga“ si většina 

lidí představí specifický druh tělesného 

cvičení, tzv. ásany, avšak jóga v  pravém 

slova smyslu zahrnuje kromě protahování 

a posilování těla také morální, etický a du-

chovní aspekt. Ty pak dohromady tvoří tak 

zvanou „osmidílnou stezku“. Teprve propo-

jením všech aspektů jógy se adept posunuje 

po „stezce“ žádoucím směrem.

Pro praktikování jógy není v zásadě potřeba 

nic jiného než čistá podlaha a  přiměřená 

teplota pro cvičení na boso. Z potřeby tako-

vého prostoru vzniklo v Solníkách nové jó-

gové „cvičiště“. 

Je to malé studio na  samém konci Roztok, 

v  ulici Nad Vltavou 2164a, kam můžete 

v  ranních i  večerních hodinách přijít ztišit 

mysl a protáhnout tělo.

Od půlky května jsou pondělní rána vyhra-

zena Vipassana józe, kterou vede známý Jo-

seff Michálek – a to v češtině a/nebo anglič-

tině. Chystáme i  tzv. satsang, což je jakési 

posezení (s  občerstvením), na  kterém 

„guru“, v tomto případě Joseff, osvětlí někte-

ré aspekty z jógové praxe, na což nebývá při 

cvičení dostatek času. 

Ve středu ráno je jóga s hlídáním dětí, odpo-

ledne pak jóga pro děti ve  věku přibližně 

3–6 let pod vedením zkušené lektorky a pe-

dagožky Mgr. Kateřiny Duškové.

Čtvrteční podvečery jsou vyhrazeny medi-

tativnímu cvičení Čchi Kung, které jemný-

mi pohyby aktivuje proudění životní ener-

gie (čchi) v  těle. Tradiční čínská medicína 

říká, že harmonické proudění „čchi“ v  těle 

je prevencí proti všem neduhům. Ze stej-

ných principů vychází i  masáž shiatsu, 

na kterou je také možné se objednat: masér 

nejprve hmatem diagnostikuje množství 

„čchi“ v  drahách (meridiánech) jednotli-

vých orgánů a  následně jemnými pohyby, 

tlakem a dalšími technikami energii správ-

ně „rozproudí“.

Další masáž, kterou po domluvě nabízíme, je 

dvouhodinová holistická masáž a terapie Ji-

řího Maříka.

Více informací rádi poskytneme na  tel.: 

723  278  061 nebo joga.nad.vltavou@gmail.

com nebo na facebooku Jóga nad Vltavou.

K. Kabešová

Kdo přišel 13. dubna 2013 do  Sukovy síně 

Rudolfina, nelitoval. Leda ten, kdo dorazil 

na poslední chvíli a marně hledal místo. Snad 

tři stovky návštěvníků síň beznadějně obsadi-

ly. Roztockých nepočítaně – aby taky ne. 

Vystupovala Muzička. 

Muzička je dvanáctičlenné hudební těleso stu-

dentů z celé republiky, ve kterém potkáte hned 

čtyři mladé Roztočáky: bratry Marcela, Davida 

a Adama Ramdanovy a jejich sestru Emu. Hra-

jí na basu, cimbál a flétnu a také dobře a nadše-

ně zpívají, což platí samozřejmě i  o  zbytku 

souboru, najmě o zpěvačce Marcele. 

Souboru velí Pavel Koplík, který celý večer 

dramaturgicky připravil. 

Mladí muzikanti hrají folklor ze Slovácka, 

zejména z  Uherskohradišťska. Oživují ho 

pijáckými písněmi a  melodiemi z  divokého 

Balkánu, ale hlavně osobitým podáním a ne-

změrnou chutí, která publikum namačkané 

v Sukově síni zrovna zvedala ze židlí. Ke své-

mu rudolfínskému muzicírování přizvali 

i  dívčí sbor Babihněv a  dvojici kamarádů 

M+M, kteří nadchli třeba svérázným podá-

ním ústřední Weillovy melodie z  Žebrácké 

opery Bertolda Brechta. Tóny jarmarečního 

popěvku v  podání veselých kumpánů ovlá-

dajících tarogáto, trubku, klarinet a basu se 

nesly starobylým Rudolfinem zrovna neuvě-

řitelně!

Zdařilý dubnový koncert Muzičky v Rudol-

finu byl generálkou na letní americké turné. 

Ve  svět kumštu jde ledascos rychle: před 

dvěma lety přišla na koncert Muzičky mladá 

Američanka, která v  jejich repertoáru 

a  v  muzikantech samých nalezla zalíbení 

a začala s nimi vystupovat – a letošní léto už 

je bude vítat americký Pitsburg, Nový York, 

Boston, představí se na rodeu v Texasu…. 

Kdo by nebyl hrdý na takové spoluobčany?

Tomáš Novotný

V neděli 29. září od 17 hodin proběhne v ho-

telu Academic benefiční koncert, jehož výtě-

žek bude věnován na dostavbu základní školy. 

Iniciátorem a  pořadatelem je ve  spolupráci 

s městem občanské sdružení Roztoky – město 

pro život.

Účinkovat budou umělci, kteří mají nějaké 

spojení s Roztokami. S velkou radostí mů-

žeme oznámit, že svou účast přislíbily 

mimo jiné paní Marie Rottrová a světozná-

má houslistka Shizuka Ishikawa. Dále vy-

stoupí mimo jiné zpěvačka skupiny Aso-

nance Hana Horká či Viktor Sodoma, žánr 

vážné hudby budou zastupovat sestry Kosi-

novy a Jan Valta.

S dalšími známými umělci o  jejich případné 

účasti jednáme. Všichni vystoupí buď zcela 

zdarma nebo za symbolický honorář.

Vstupenky na koncert v hodnotě 1000 (před-

ní řady) a 500 Kč lze objednávat na tel. čísle 

606  893  292 nebo přímo zakoupit ve  stříbr-

nictví na Tyršově náměstí. 

Před koncertem proběhne dražba děl roztoc-

kých výtvarníků, z  nichž jmenujme Karla 

Marxe či Josefa Ryzce. Také prostředky získa-

né prodejem těchto děl půjdou na dostavbu či 

vybavení roztocké školy. 

Benefice i  dražba představují příležitost při-

spět aspoň symbolicky ke zdaru společné věci, 

na které máme všichni zájem, a prokázat, že 

v důležitých věcech umíme táhnout za jeden 

provaz (a týmž směrem).

Další podrobnosti přineseme v  prázdnino-

vém vydání Odrazu.

Vlaďka a Jaroslav Drdovi

Husitská diakonie Církve československé husitské 
v Roztokách

organizuje v pátek 21. června od 15–17 hod. v Husově sboru humanitární sbírku.

Jako konkrétní pomoc českých občanů města Roztoky konkrétním občanům ukrajinského 

města Ťačiv/Tyachiv/Užhorod, Zakarpatská oblast. 

Sbírku se šatstvem převezme za pravoslavnou farnost tamní kněz.

Tam bude sbírka rozdělena potřebným.

Přijímáme čisté šatstvo, nepoškozené boty, dětské oblečení, botičky, hračky, 

povlečení, ručníky, deky, event. drobné elektr. spotřebiče.

S poděkováním J.Kučerová, farářka CČSH
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Proč jóga 
Nad Vltavou

Muzička nad jiné radostná

Marie Rottrová zazpívá na benefičním 
koncertu pro roztockou školu
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM – Červen
So 8. 6. 2013 Muzejní noc – prezentace balonu captif Středočeské muzeum, Roztoky

So 8. 6. 2013 Komentovaná prohlídka výstavy Vzhůru k výšinám Academic, Roztoky

So 18. 5. 2013

ITchampions Únětická 12 – Přespolní běžecký závod nejen pro běžce kolem 

Únětického pivovaru pro dospělé a děti. Start hlavní kategorie ve 12:00 h. 

Od 14:00 h hudební beatové odpoledne v pivovarské stodole s vyhlášením výsledků 

nejen pro účastníky závodu – vstupné na koncert zdarma.

Velká výstavní síň, Středočeské 

muzeum

Po 10. 6. 2013
Klavírní koncert – ZUŠ Roztoky pořádá koncert absolventů klavírního oddělení. 

Od 18 h
Sál STUŠky v ZUŠ

Čt 13. 6. 2013
Zahradní koncert – ZUŠ Roztoky pořádá koncert nejen populární hudby. Vystoupí žáci 

hudebního, literárně-dramatického a tanečního oddělení ZUŠ. Od 17:30 h
Zahrada ZŠ

Čt 13. 6. 2013
Inaugurace známky a příležitostné poštovní dopisnice, vydaných u příležitosti výročí 

balonové pošty, autogramiáda autora návrhu Jiřího Boudy
Středočeské muzeum, Roztoky

So 15. 6. 2013 Přehmat – country, od 19:30 h Občerstvení U Šraněk, Roztoky

So 15. 6. 2013 Koncert studia mladých, od 20 h, vstupné 130,- Kč Restaurace Na Růžku, Žalov

Pá 21. 6. 2013 Sbírka šatstva 15–17 h Husův sbor, Roztoky

So 22. 6. 2013 Jimiband, od 19 h Občerstvení U Šraněk, Roztoky

Program: 

18:00 – velká výstavní síň – Vzhůru k výšinám, komentovaná prohlídka výstavy 

19:00 – zámek, společenský sál v přízemí – Písně z období baroka a renesance, sbor Local Vocal, 

hudební literátské bratrstvo při sdružení Roztoč

21:00 a 22:30 – nádvoří zámku, sklepení – Richard 3 – s jídlem roste hrb (aut. W. Shakespeare, 

J. Jelínek), Divadlo Tichý Jelen. Komická variace na zlé téma

V průběhu večera prezentace balonu captif.  

Vstupné zdarma. Těšíme se na Vás!

Navštivte výstavu Vzhůru 

k výšinám. Historie vzdu-

choplavby a  balonového 

sportu.

První, svým významem 

unikátní výstava o  historii 

balonového létání v  čes-

kých zemích. Při příležitos-

ti 230. výročí prvního star-

tu balonu s  lidskou 

posádkou představuje Stře-

dočeské muzeum v  Rozto-

kách u Prahy unikátní sou-

bor nejzajímavějších okamžiků české balonové vzduchoplavby od  jejích prvopočátků 

po současnost. Výstava se snaží uceleně představit historii vznášení balónovými artefakty, 

obrazy prvních krůčků, odvážné výstupy, hrdinství nebo oběti obdivovaných i  zatracova-

ných mužů a  žen. Poprvé se podařilo shromáždit do  jednoho prostoru všechny důležité 

okamžiky fenoménu vzduchoplavby: příběhy vynálezů, slepých uliček, příběhy jednotlivých 

lan, přístrojů i velkých myšlenek, které překročily mantinely poznání. Poznání, které měnilo 

sen ve skutečnost. Poznání vznešeného vznášení.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Vás srdečně zve na Muzejní noc 2013,
která proběhne dne 8. června od 18–23 hod.
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Stačila by krátká zpráva, třeba v  kulturním 

přehledu, že roztocký Miloš Herman vystavuje 

v květnu a červnu své sochy a plastiky ve Vá-

chově špejcharu v  Drážkově na  Sedlčansku. 

Výstava má ale několik pozoruhodných souvis-

lostí. Je nebývale rozsáhlá, na ploše cca 100 m2 

v  patře a  na  volných plochách je vystaveno 

120 plastik a soch, z větší části dřevěných řezeb, 

doplněných keramickými sochami a  kachly. 

Autor není studovaný profesionální výtvarník, 

tomuto oboru se intenzivně věnuje jenom asi 

pět let, ale s vysokou aktivitou mladého šede-

sátníka. Možná proto je tematicky široce roz-

kročen, jakoby v praxi zkoušel možnosti mate-

riálů, různých druhů dřev a  keramiky. Asi 

nejvíce zaujme jeho optimistický pohled 

na svět kolem sebe v podobě rozverných klau-

nů, zjevně se tak baví nejen on, ale i jeho diváci. 

Za pozornost stojí galerie portrétů osob, zná-

mých nejen z  kulturní historie, ale i  součas-

ných, kde nemůže podobu fiktivně modelovat, 

ale musí se držet reálií. V  tom jsou portréty 

pozoruhodné, protože jsou na  první pohled 

identifikovatelné. Na  výstavě jsou ale díla 

od hravé veselosti odlišná, s religiózními námě-

ty a meditativní ezoterikou. Je těžké hodnotit 

tak rozsáhlý soubor i s ohledem na fakt, že se 

jedná o  jeho první takto rozsáhlé představení 

veřejnosti. Svá díla rozdával a mnoho z nich se 

tak dostalo daleko za hranice Roztok, i do za-

hraničí a  některá přeplula oceán. V  zahraničí 

také vznikla myšlenka uspořádat jeho součas-

nou výstavu a lze očekávat, že není jeho posled-

ní a že nám představí ještě mnohá překvapení.

Barokní špejchar v  Drážkově ve  své dnešní 

podobě vznikl v roce 1680 a název má podle 

rodu Váchů, který zde žije již od  poloviny 

17.  století. Samozřejmě kromě čtyřiceti let, 

kdy bylo všechno všech, hospodařilo zde ze-

mědělské družstvo a objekt spěl k totální de-

vastaci. Přesto, nebo právě proto, byla sýpka 

již v  osmdesátých letech zapsána na  seznam 

kulturních památek jako jedna z nejvýznam-

nějších staveb tohoto typu ve středním Povl-

taví. Po  restitucích se vrátila rodu Váchů 

a po náročných rekonstrukcích celého roz-

sáhlého objektu a pod dohledem památkářů 

zde v  roce 2009 vzniklo muzeum českého 

venkova a galerie výtvarného umění. Dnes 

je tak důkazem, že i v malé vesnici, která se 

těžko hledá i na podrobné mapě, může exi-

stovat plnohodnotná kultura. Jejich aktivity 

je možné prohlédnout ve  fotogaleriích na 

www.vachuv-spejchar.cz. Přejeme jim mno-

ho dalších úspěšných akcí.

Stan Marušák
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Roman Vondrouš (ČTK) získal 1. cenu v ka-

tegorii Sport na  World Press Photo 2012 

za  sérii fotografií   z  Velké pardubické. Pro 

českou fotografii je to velká událost, neboť 

světová konkurence je obrovská. Roman 

Vondrouš nyní představí své fotografie v ga-

lerii Academic. Přijďte se podívat na  jeho 

autorskou prezentaci a besedu, která se v ga-

lerii koná 12. června v 19.00. 

Co o výstavě říká autor?

“Fotografie s  dostihovou tematikou, které 

budu prezentovat na výstavě v galerii Acade-

mic v Roztokách, budou ohlédnutím za mou 

dosavadní dostihovou fotografickou tvor-

bou.  Ta začala roku 2000 a trvá  do součas-

nosti – především na  dostihových závodiš-

tích v  Pardubicích a  v  Kolesích u  Kladrub 

nad Labem. 

Zpočátku jsem se snažil zachytit především 

dramatické situace na  dostihové dráze 

(pády, souboje jezdců v cílové rovině apod.), 

ale postupem času u mne začal  převažovat 

zájem o  kreativnější a  neobvyklé pohledy, 

které návštěvníci dostihů, ale ani diváci 

u  televizních obrazovek nemají příležitost 

spatřit. Toto by ovšem nebylo možné bez 

absolovování stovek dostihů s fotoaparátem 

v ruce, kdy jsem samotné dostihy začal vní-

mat nejen jako závod žokejů na koních, ale 

i  jako příležitost zachytit   souhru adrenali-

nu, výtvarna či zajímavých světelných oka-

mžiků. A  právě tato mnohačetná pestrost 

mne motivuje být i  nadále dostihům foto-

graficky věrný.”  

Trvání výstavy 28. 5. 2013–15. 9. 2013

Beseda s autorem 12. 6. 2013

Veronika Souralová

V galerii hotelu Academic vystavuje letošní vítěz 
soutěže World Press Photo Roman Vondrouš

Sochy Miloše Hermana

foto: Stan Marušák

foto: Stan Marušák



O víkendu 11.–12. 5. 2013 se konal na ra-

kouském Red Bull Ringu šampionát zva-

ný „Rundstrecketrophy“, kde jeho součástí 

byla i  třída Formula Renault 2.0. V  této 

třídě startuje již druhou sezónu Gabriela 

Jílková, a  proto nechyběla ani zde, aby 

sbírala svoje další zkušenosti. Během ví-

kendu se počasí střídalo téměř každou 

chvilku, a  tak nebylo nikdy jisté, jaké bu-

dou podmínky pro jezdce. Na start formu-

lových závodů se   postavilo celkem 

19 vozů. V pátek byla na řadě  první kvali-

fikace, a  to na  suché trati, kde si Gabriela 

vybojovala druhé místo do  prvního závo-

du, který se jel v sobotu. V tomto závodu si 

Gabriela dojela pro 2. místo ve své katego-

rii, a to v těsném závěsu za prvním.

V neděli se konala druhá kvalifikace a trať 

byla opět na  půl oschlá. Na  brzdných bo-

dech se místy držela ještě voda, a tak jezd-

ci museli dbát na zvýšenou opatrnost. Naše 

jezdkyně však nezahálela a  vybojovala 

1.  místo na  startovním roštu ve  třídě pro 
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Gabriela Jílková pokračuje letos na okruzích...
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druhý závod. Ten se již odstartoval na zce-

la suché trati. Gabriela si po startu udržela 

vedení, ale v  první zatáčce na  ni nezbylo 

moc místa a měla pomalý výjezd, což pro 

ni znamenalo ztrátu jedné pozice. Druhou 

pozici si držela až do předposledního kola. 

Ve třetí zatáčce se jí povolila matka na  le-

vém zadním kole a  bohužel musela svoji 

formuli odstavit v boxech se ztrátou jedno-

ho kola.

Jílková

Necelou dekádu už v  Roztokách působí 

úspěšný a schopný foosballkový tým. Sport či 

hra, chcete-li, známá spíše jako stolní fotbálek 

bývá zpravidla vídána v různých hospodách či 

barech. Roztocký tým, který dnes hraje pod 

jménem NEVIM DÁL, ovšem svou kariéru 

začínal v garáži u kapitána týmu.

Tým NEVIM DÁL (dříve jako Skateshop či 

Maschina) za  těch několik let postoupil 

ve Středočeském kraji ze čtvrté nejnižší soutě-

že do druhé ligy. Za jeden z největších úspě-

chů členové týmu považují baráž v loňské se-

zóně, ve  které bojovali o  postup do  nejvyšší 

krajské soutěže. Tým hraje na stolech Rosen-

gart, jedná se o oficiální stoly určené pro ligu.

Tři hmatatelné důkazy jejich dalších úspěchů 

najdete v Clubu Bezejména (bývalý  Bizzare 

Club). Na čestném místě zde stojí poháry ze 

všech soutěží, kterými tým NEVIM DÁL 

prošel. Necennější pohár je z  loňské sezóny 

za  3. místo v  druhé lize. Pravě do  tohoto 

klubu se po  čtyřech počátečních sezónách 

tým přesunul a od té doby zde působí a tré-

nuje. Podobnost v obskurnosti obou jmen je 

v kreativitě jejich autorů čistě náhodná.

Bar/klub v  Nádražní ulici neprodělal jen 

změnu názvu, ale i interiér prošel úpravami. 

Fotbálkové stoly jsou v zádní části stále dva, 

místo okolo nich je ovšem prostornější 

a  pro hráče komfortnější. Zároveň je zde 

možnost od  druhého baru sledovat zápasy 

na obou stolech, aniž by fanoušci nějakým 

způsobem hráče rušili.

Vloni se hráči týmu rozhodli založit občan-

ské sdružení, aby NEVIM DÁL měl patřič-

ný právní status a základnu pro další rozvoj. 

Ve  Spolku volnočasových aktivit Roztoky 

jsou prý všichni vítáni a tým se nebojí roz-

šířit své řady. Členské příspěvky se neplatí, 

obvyklé je pouze zápisné na ligovou sezónu.

Pokud se ke  spolku chcete přidat, stačí ho 

kontaktovat prostřednictvím Clubu Beze-

jména.

Martin Tajčman

Nevim dál...



Vážení rodiče,

červen s koncem školy je tu, a tudíž zbývá jen 

pár pozvánek na poslední akce našeho letoš-

ního školního roku. Mnoho žáků odchází - 

z pátých i sedmých tříd na gymnázia a z de-

vátých na  různé střední školy – takže tyto 

akce budou pro ně poslední. V tuto chvíli se 

právě ve škole píší srovnávací celorepubliko-

vé testy  MŠMT (Čj, Aj, M), tak věřím, že se 

dětem zadaří jako loni, kdy se psaly poprvé 

a výsledky byly velmi potěšující. Mnoho tříd 

již nyní vyráží i na své poslední výlety a ško-

ly v  přírodě – o  nich čekejte pár informací 

příště. Také opět chystáme „projektový den“, 

kdy se budete moci do školy přijít podívat – 

25. 6. No a tradiční rozloučení s našimi devá-

tými třídami se odehraje v  Academicu 

ve čtvrtek 27. června. Na čtenou o prázdni-

nách se těší 

Věra Zelenková

Báječný Beckiland

Tento a minulý měsíc navštívily děti ze škol-

ní družiny herní centrum Beckiland v Praze-

-Zličíně. Cesta autobusem proběhla v pokli-

du a  poté již následovaly slíbené atrakce. 

K dispozici byly trampolíny, autodráha, vlá-

ček, nafukovací krokodýl, lanové průlezky, 

lezecká stěna s  jištěním, koloběžky a  jiná 

odrážedla a spousty dalších zábavných prvků 

pro prožití krásného dne plného zábavy 

a smíchu. Během her si děti dělaly přestávky 

na pití a svačinky od maminky. Při odchodu, 

po  sklouznutí na  obří skluzavce, byly všem 

k dispozici dětské časopisy pro zpříjemnění 

cesty domů. Výlet se všem líbil a  již nyní se 

těšíme na příště. Beckilande, AHOJ!!!

Vychovatelky a děti ze školní družiny

Výprava za mumií

Šesťáci roztocké základní školy se v  květnu 

vypravili na  návštěvu faraonské hrobky. Ne-

museli daleko, stačilo dojet vlakem do Hole-

šovic na výstaviště a nechat se přenést o něko-

lik tisíc let nazpět. Hned na  začátku výstavy 

nazvané „Tutanchamon - jeho hrob a pokla-

dy“ děti zhlédly expozici věnovanou přírod-

ním podmínkám Egypta a také vládě přísluš-

né dynastie. Součástí expozice byly i  tři 

projekce, které přiblížily život Tutanchamo-

novy dynastie a jeho rodiny, okolnosti objeve-

ní jeho hrobky a život Howarda Cartera, který 

tento unikátní hrob objevil v roce 1922. Další 

část výstavy ukazuje faraonovu hrobku ve sta-

vu, v jakém ji objevitel našel při svém vstupu 

dovnitř. Poslední úsek pak předvádí některé 

nejproslulejší exponáty, např. králův vůz či 

zlatý trůn nebo nádherně zdobené sarkofágy. 

Výstava byla skutečně poučná a  názorná, 

účastníkům výpravy se velmi líbila, a  proto 

bylo pro žáky hračkou vyplnit pracovní listy, 

které si přivezli s sebou. 

M. Hykešová

Stará Praha opět objevena

V pondělí 13. 5. vyrazily 2 třídy, 5. A a 5. B, 

na vlastivědnou procházku nazvanou „Stará 

Praha“. Po  rychlém přesunu do  Prahy začal 

náš průvodce na  Masarykově nádraží. Ces-

tou jsme viděli kromě Prašné brány, Staro-

městského náměstí, Staronové synagogy, Ru-

dolfina, Karlova mostu a Stavovského divadla 

i „běžící“ orloj. Každá zastávka byla ozvlášt-

něna fundovaným historickým výkladem. 

Každý si cestou po Praze našel zákoutí, které 

dříve neznal. Před návratem do školy se žáci 

s  nadšením občerstvili v  ulici Na  Příkopě. 

Poznatky a  svou paměť jsme využili hned 

následující den při vlastivědě.

M. Sláma

Další dva projekty 
z Evropského sociálního fondu 
na Základní škole Roztoky

Projekt Šance pro budoucnost – systém péče 

o znevýhodněné žáky na ZŠ Roztoky

Naše škola připravila další projekt na rozvíje-

ní systému včasné péče o  znevýhodněné 

žáky – žáky s SVP, ze sociálně znevýhodně-

ného prostředí. Cílem projektu je vytváření 

rovných příležitostí ke  vzdělávání a  k  pre-

venci předčasného odchodu znevýhodně-

ných žáků ze systému vzdělávání. Projekt je 

zaměřen na využívání a další rozvoj inovova-

né metodiky práce s  těmito žáky, která byla 

vytvořena v  rámci pilotního projektu, pod-

poru vhodné profesní orientace a osobnost-

ního rozvoje žáků pod vedením kariérového 

poradce a lektora školního klubu. V průběhu 

realizace projektu bude prováděna diagnos-

tika žáků, dle které bude navržen individuál-

ní vzdělávací plán pro každého žáka. Žáci 

budou pracovat ve vzdělávacích programech 

dle inovované metodiky a s využíváním ICT 

nástrojů pro nápravy poruch učení. Aktivity 

projektu budou probíhat jak na ZŠ Roztoky, 

tak v externím prostředí, které žákům přine-

se nové podněty a motivace. Klíčové aktivity 

projektu jsou:

1. Program podpory žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami na ZŠ

2. Školní klub Hnízdo

3. Program Jak se učit a být úspěšný

4. Program mimoškolní přípravy pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

Doba trvání projektu je 1. 4. 2013–31. 12. 2014. 

Výše dotace činí 3 380 549,80 Kč.

Projekt Poznáváme svět

Nový projekt, který je zaměřený na několik 

oblastí, které se budou vzájemně propojovat 

a  doplňovat. Projekt využívá dobré vztahy 

v  rámci dlouhodobé spolupráce s  polským 

městem Skawina, partnerským městem 

Roztok, a  navazuje na  dlouhodobou kon-

cepci školy v  oblasti environmentální vý-

chovy. Projekt přinese výměnu zkušeností 

učitelů anglického jazyka, bude rozvíjet ko-

munikační schopnosti žáků v anglickém ja-

zyce a  zároveň pomůže rozvíjet kreativitu 

žáků v oblasti počítačové gramotnosti. Pro-

jekt dále podpoří čtenářskou gramotnost 

žáků školy, vztah žáků k přírodě a životní-

mu prostředí, ve  kterém se nachází jejich 

město. Podstatnou součástí je rozvoj klíčo-

vých kompetencí v  návaznosti na  Školní 

vzdělávací program „Škola pro všechny“, 

zejména kompetencí občanských, pracov-

ních a  komunikativních a  posilování role 

školy jako centra komunitního rozvoje 

ve spolupráci s místní správou. Klíčové ak-

tivity projektu jsou:

1. Podpora výuky anglického jazyka formou 

mezinárodní spolupráce

2. Zlepšování podmínek pro využívání ICT 

ve  výuce – tvorba učebních materiálů pro 

oblast Člověk a společnost a Jazyk a jazyková 

komunikace

3. Poznej svého souseda – poznej svou zemi

4. Vzdělávací program Živly přírody – cesta 

k podpoře zájmu o přírodovědné obory 

Doba trvání projektu je 1. 4. 2013–31. 12. 2014. 

Výše dotace činí 2 193 020,68 Kč.

A. Gabaľová
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Školní okénko

Tento projekt je financován 

z Evropského sociálního fondu 

a státního rozpočtu ČR
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Chlebová Lhota 
na zámecké půdě

Na počátku všeho byl prachleba… tedy vlastně 

kniha Dagmar Urbánkové Chlebová Lhota.

Divadelní představení dramatického souboru 

Naopak ze Svitav inspirované stejnojmennou 

knihou a  autorské čtení Dagmar Urbánkové  

3. května „pokřtily“ krásný, nově zrekonstru-

ovaný prostor půdy Středočeského muzea 

v Roztokách. Mezi oběma představeními byla 

možnost si ve výtvarné dílně vykrájet, vydlou-

bat, uhníst domeček z voňavého chleba. Ně-

kdo si výtvor odnesl domů na  památku, jiní 

ho snědli s  máslem na  místě. Milé setkání 

malých i velkým, místních i přespolních. Dě-

kujeme muzeu za propůjčení prostor a těšíme 

se na další představení na zámecké půdě.

Roztočí soubory na Noci muzeí

V  sobotu 8. června vystoupí v  rámci Noci 

muzeí ve Středočeském muzeu v Roztokách 

od  19:00 sbor Local Vocal a  ve  21 hodin 

a 22.30 zahraje Divadlo Tichý Jelen předsta-

vení Richarda 3.

Stavba nového domu finišuje

Do konce června bychom se rádi přestěhova-

li do  nového domu v  Jungmannově ulici. 

Položeny jsou podlahy, obklady, instalována 

sanita a  kuchyňská linka. Děkujeme řadě 

dobrovolníků za pomoc, dále firmě Kuchyně 

Humpl za instalaci kuchyňské linky a Pavlovi 

Tichému za sponzorské zakoupení podlahy.

Ocenění v mezinárodní 
výtvarné soutěži

Barbora Šromová (6 let), žákyně Dory Tiché 

z  Výtvarné dílny Semiška, získala čestné 

uznání na  41. ročníku Mezinárodní dětské 

výtvarné výstavě Lidice 2013.

Mezinárodní odborná porota posuzovala 

více než 24 500 prací od dětí z 68 zemí světa 

a udělila přes 1400 ocenění. Báře blahopřeje-

me a  lektorce Dorce Tiché děkujeme za vý-

borné vedení dětí a  úspěšnou reprezentaci 

sdružení.

Tvůrčí prázdniny na statku

Po  úspěšné loňské premiéře pořádáme další 

ročník Tvůrčích prázdnin na  statku – letní 

týdenní pobyt s  uměleckým zaměřením pro 

děti. Dětem nabízíme setkání s hudbou, diva-

dlem, tancem a výtvarnými technikami v ma-

lebné krajině Vysočiny na statku Nová Buko-

vá. Tvůrčí prázdniny na statku vedou lektoři 

sdružení Roztoč, kteří mají zkušenosti, jak 

s  uměleckým vedením, tak s  letními tábory 

pro děti. Pro případné zájemce nabízíme dvě 

poslední místa v termínu  25.–31. srpna 2013. 

Více informací na www.roztoc.cz

Jitka Čechová, sdružení Roztoč

Zprávy ze sdružení Roztoč

Roztocké 
mateřské
centrum
Roztockým mateřským centrem se 7. května 

opět rozezněla hudba. Ve spolupráci s Beruška 

Bandem Vlaďky Drdové jsme pro naše milé 

návštěvníky připravili na tento den Jarní slav-

nost. Děti se mohly těšit na  odpoledne plné 

hudby, povídání a soutěží, nechyběla ani tra-

diční výtvarná dílnička či káva, čaj a  drobné 

pohoštění pro doprovod malých tanečníků. 

Děkujeme všem, kteří nám s přípravou slav-

nosti pomohli, "beruškám" z Beruška Bandu 

a městu Roztoky za podporu akce.

Na letní měsíce připravujeme návštěvu farmy 

a  již tradiční Cestu za  pokladem. Pro více 

informací o dění v MC Rožálek sledujte naše 

webové stránky www.rozalek.cz.

Příjemné léto přejí 

Vendula Bromovská, Simona Mádlová 

a Eva Tluková za celý tým MC Rožálek.

Mobil: 773 245 147

Cizí jazyky a pedagogicko-
-psychologická poradna v Lexiku
Jazykové kurzy v Lexiku běží do konce června. 

Na nový školní rok 2013/14 můžete přihlásit již 

od 10. června také i vaše děti  (10–14 let), pro-

tože otevíráme nové jazykové konverzační kur-

zy (Aj, Nj, Šj, Fj), které od září budou pro ško-

láky zdarma v rámci projektu Cizí jazyky pro 

život aneb Jak se neztratit ve světě. Tyto kurzy 

jsou určeny dětem, které ten který cizí jazyk již 

ovládají alespoň na základní konverzační úrov-

ni. Pokud jste se rozhodli „nekrnět“ o prázdni-

nách, nabízíme pro dospělé prázdninové in-

tenzivní „nalejvárny“ cizích jazyků.

Pokračují intenzivní přípravy velkého pro-

jektu Prevence specifických poruch učení 

pro dobrý start do školy, v rámci kterého 

máme již nyní fungující pedagogicko-psy-

chologickou poradnou pro děti i dospělé. 

Můžete se tedy na nás obracet s požadavky 

na  vyšetření vašich předškolních i  škol-

ních dětí, ale i  vysokoškoláků (například 

při potížích při studiu cizích jazyků apod.). 

Připravujeme unikátní kroužky pro před-

cházení rizik dyspraxie, dyskalkulie, po-

ruch chování a  vad řeči. Od  září budou 

naše speciální pedagožky a  fyzioterapeut-

ka docházet do  mateřských školek praco-

vat s dětmi od 4 let, aby je připravily na co 

nejlepší start do školy dle námi vypracova-

né metody, kterou jsme úspěšně odzkouše-

li v  mateřských školkách v  Karlových Va-

rech i na Rokycansku. 

Koncem května proběhnou první z řady se-

minářů pro pedagogy pod vedením paní 

docentky Olgy Zelinkové, která již třetím 

rokem ve spolupráci s Lexikem systematicky 

vypracovává nové postupy diagnostik rizik 

dyslexie a dalších specifických poruch učení 

u  předškolních dětí. Propojení speciální fy-

zioterapeutické sestavy a série aktivit na pod-

poru jemné i  hrubé motoriky, kterou naše 

metoda zahrnuje, je naprosto unikátní a při-

náší pozitivní výsledky. Pro práci s předško-

láky máme vypracované metodiky pro učite-

le i  rodiče a  speciální pracovní listy pro 

předškoláky. Tyto můžete v  Lexiku obdržet 

v rámci vyšetření vašich dětí v poradně. 

Srpnové příměstské tábory – letní škola fo-

tografie, tábor pro mladé novináře, malé 

skauty s  angličtinou a  pro opakování nejen 

k reparátu, ale i před zahájením nového škol-

ního roku je třeba zarezervovat co nejdříve. 

Více najdete na www.lexik.cz, pište na

info@lexik.cz, volejte na 739 035 000.

Za kolektiv Lexiku 

Mgr. Lenka Červenková, ředitelka



Letošní představení žáků (a to jak součas-

ných, tak i bývalých) a jejich hostů přineslo 

skutečně velký záběr moderních žánrů. 

Od popu jsme se skrze blues a folk volně 

posunuli až k  legendě Pink Floyd či hard-

corovému rapu Rage Against the Machine.

Zpívali a hráli menší i větší, pro některé děti 

byl tento koncert životní premiérou (David 

Svoboda – kytara, Poselství štěstí od kapely 

Krausberry, Koukni na tu fotku od V. Miší-

ka). Poprvé za pětiletou existenci rockové-

ho oddělení jsme prezentovali hned tři au-

torské skladby, které vznikaly za přímé 

účasti kreativních žáků. 

Kongresový sál hotelu Academic byl zcela 

zaplněn a myslím, že návštěvníci koncertu 

mohli být tento nádherný jarní den s  po-

řádnou dávkou muziky opravdu spokojeni. 

Již teď se začínáme připravovat na festival 

Roztocký Babylon, který ZUŠ pořádá jed-

nou za dva roky. 

Na jaře 2014 na shledanou! 

Václav Sloup

Jarní dny přinesly do  ZUŠ nejen toužebně 

očekávané oteplení, ale také mnoho kultur-

ních událostí.

V  polovině dubna měli naši posluchači 

možnost uvidět první jarní Veřejný kon-

cert s již tradičně vysokou hráčskou úrov-

ní interpretů všech věkových kategorií. 

Po dvou letech se na konci dubna uskuteč-

nil Učitelský koncert, jehož velkým pozi-

tivem byla široká účast téměř všech peda-

gogů. 

Na konci března se Martin Lédl, žák kyta-

rové třídy Marka Šaara, zúčastnil celostátní 

kytarové soutěže „PRAGuitarra Clássica 

2013“. V soutěži, které se zúčastnilo 60 ky-

taristů, zvítězil v  I. kategorii. Vzhledem 

k tomu, že Marek Šaar působí na ZUŠ 3. ro-

kem, je to skvělý výsledek.

Začátkem května proběhlo v  Pardubicích 

Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve  hře na  akor-

deon. Hana Voltrová v VII. kategorii obsadila 

2. místo s  nejvyšším počtem bodů, když 

1.  místo nebylo uděleno… Uvážíme-li, že 

v  celé republice je přes 380 ZUŠ, je to opět 

vynikající úspěch a  skvělá propagace našeho 

města na  kulturním poli. Tento výsledek je 

zároveň odrazem dlouhodobé práce na vyso-

ké úrovni učitelky akordeonové třídy Moniky 

Fukasové.

V  polovině května dala o  sobě vědět také 

elektrofonická třída naší školy Koncertem 

rockové hudby, který se odehrál v Kongre-

sovém sále hotelu Academic. Diváci, kteří 

našli cestu do koncertního sálu, byli určitě 

spokojeni. Když už se zmiňuji o tomto žán-

ru, jsem rád, že se do zdárného konce blíží 

výstavba hudebního nahrávacího studia 

v  půdních prostorách hlavní budovy ZUŠ. 

Předpokládané zahájení provozu by mělo 

být v září.

Na konci května realizovala ZUŠ tři výchov-

né koncerty pro mateřské školy, Absolvent-

ský koncert, v  červnu koncert pro seniory 

v  rámci festivalu „Zámeček“, Absolventský 

koncert klavírní třídy, koncert kytarové tří-

dy. Poslední velkou akcí naší školy v  tomto 

školním roce je Zahradní koncert v altánku 

na zahradě ZŠ. 

Na  závěr bych rád poděkoval paní farářce 

Jarmile Kučerové za poskytnutí několikaleté-

ho kulturního azylu v Husově sboru. Nebýt 

těchto prostor, neměli bychom možnost ve-

řejně vystupovat v tak kvalitním akustickém 

prostoru. Od  podzimu se vracíme do  zre-

konstruovaného zámku.

MgA. Bohumír Šlégl.
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Koncert rockové i jiné hudby žáků 
elektrofonického oddělení ZUŠ

Jaro na Základní umělecké škole

Koncert 
pedagogů ZUŠ
Dne 25. 4. 2013 jsme navštívily v Husově 

sboru v Roztokách koncert učitelů ZuŠ.

Jsme již zvyklé na krásná vystoupení žáků 

této školy, ale téměř dvouhodinový 

koncert tentokráte pedagogů pod vedením 

ředitele ZUŠ Mgr.  B. Šlégla 

byl mimořádně pěkný a  ukázal vysokou 

profesionální úroveň všech účinkujících.

Děkujeme za nevšední zážitek.

Helena Novotná, Marie Bartulíková

Čarodějnice 2013 
– poděkování 
Máme za sebou další Čarodějnice, které se 

letos konaly opět v netradičním čase v pá-

tek 26. dubna a byla to dobrá volba. Počasí 

toho dne bylo vskutku jarní a vydrželo až 

do pozdních večerních hodin. Bylo to moc 

příjemné odpoledne a  doufáme, že si to 

užili všichni zúčastnění, a  to nejen děti 

a jejich dospělý doprovod, ale i ti, co nám 

pomáhali hlavně u  soutěží. Protože ti si 

zaslouží největší obdiv a  dík, že jsou 

ochotni ve svém volném čase strávit něko-

lik hodin na  hřišti se soutěžícími. Bez 

těchto mladých lidí by naše Čarodějnice 

nebyly tak oblíbené u dětí, které mají mož-

nost se vydovádět u soutěží a za své výko-

ny dostávají sladké odměny. 

Dobrovolní hasiči připravili také své ob-

líbené hry, které jsou u dětí hodně popu-

lární.

Ti, co měli dost soutěžení, si mohli zazpí-

vat a zatančit u hudby. Bylo se i na co dívat, 

vystoupení dětí z  Aerobiku pod vedením 

paní Kořínkové a dětí ze školky Spěšného 

opravdu potěšilo a pobavilo. 

Tombola byla také velice zajímavá a láka-

vá. Hlavní ceny v podobě sady pneumatik 

od  firmy Nokian Tyres od  pana Líbala 

nebo zapůjčení auta s  plnou nádrží 

od pana Šídla, kdo by odolal této nabídce. 

A spousta dalších krásných cen.

Zapálení ohně letos proběhlo i s ohnivým 

vystoupením polikače ohně. 

Aby bylo dobře, o to se postaral pan Myška 

v hospodě U Hřiště, kavárna DeľRio man-

želé Mülbergerovi, mandličky pana Mi-

chaela, Prasátkovo zátiší s výbornými do-

mácími produkty a paní Lešnerová, která 

připravila všechny ty dobroty, které jste si 

mohli dopřát u našeho stánku.
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Dále nabídku obohatily stánky paní Maixne-

rové s maskami, DeľArt decor, Stopka Premi-

um Outlet a  Auto Šídlo, které mimo jiné 

představilo nový model Octavie Combi. 

Po  zapálení čarodějnic vyrobených dětmi z 

roztockých školek bylo příjemné posedět 

u  ohně za  zvuku kytar a  opékání buřtíků. 

Na kytary zahráli Vilda Šmol, Jiří Blažek ml., 

Jiří Vacek.

Dovolte tedy, abychom poděkovali všem, 

kteří se zasloužili o to, aby se tato akce moh-

la uskutečnit s  tak bohatým programem 

a velkorysými cenami. 

Děkujeme za finanční a dárcovskou podporu:

Město Roztoky, stavební firma Pohl, auto-

servis Houser, Nokian Tyres p.  Líbal, Auto 

Šídlo, tiskárna Kavka Print, Prokos pan Pro-

cházka, Renova pan Těšík, Del'Art Interiér 

paní Černická, Austis pan Janda, paní Zuzana 

Kovářová, Papírnictví Cyrani paní Maixnero-

vá, Stopka Premium Outlet, Immocarseris 

pan Bohatý, Železářství Gotchalk-Holeček, 

Domácí potřeby pan Müller, Autoopravna 

pan Čermák, Autoservis pan Zíma, Řeznictví 

Horoměřice, Ostoj pan Vojtěchovský, Via 

Vestra paní Trmalová, Kavárna Del'Rio paní 

Mülbergerová, Nikís paní Pírková, Zdravá 

Výživa paní Čabalková, rodina Pastyříkova, 

Magdala paní Lainová, Textil paní Růžičková.

Za pomoc s přípravou již tradičně patří po-

děkování Technickým službám, Sboru dob-

rovolných hasičům, paní Ireně Valdové, Zor-

ce Čtverákové, panu Růžičkovi za obstarání 

dřeva a postavení hranice.

Mateřské školky: Havlíčkova, Spěšného, Pře-

myslovská, ABC Academy, Žirafa.

Naše velké uznáni všem, co byli u  soutěží 

jmenovitě: Bohdana Bílková ml., Hanka 

a  Jiří Blažkovi, Aneta Caithamlová, Michal 

Holeček, Šárka Hroudová, Pavel Jonáš, Míša 

Korábová, Jana Sloupová, Erika a Nela Uva-

rovovi, paní Martina Studentová, pan Luděk 

Moravec a  pan Vilda Šmol. Dále pomáhali 

žáci roztocké školy: Tomáš Bělohlávek, Ště-

pán Buchta, Nikola Čedíková, Dan Dědič, 

Gábina Gaislerová, Vojta Markus, Lukáš 

Maršík, Markéta Polívková, David Praissler, 

Honza Skalník, Hanka a  Michal Roškotovi 

a Matyáš Vavřín.

Věříme, že se Čarodějnice líbily a že si všich-

ni užili příjemné odpoledne.

Za Spolek Čarodějnic 

 Eva Uvarovová

Poděkování

Jsem jedna z posledních přímých účastníků 

Transportu smrti. 

Zdravotní stav mi bohužel nedovolil, 

abych se osobně zúčastnila uctění památky 

nepřeživších lidí z tohoto transportu. 

Proto mne velmi potěšilo, 

že mne pánové starosta Jan Jakob 

a místostarosta Mgr. Stanislav Boloňský 

osobně navštívili s přáním ještě dlouhého 

života mezi roztockými lidmi.

Dále bych chtěla poděkovat za přinesené 

nádherné květiny a věcný dárek.

 Galina Čáslavková

• Pronajmu byt 2+kk/B včetně garážového 

a venkovního stání v novostavbě ve Velkých 

Přílepech. Více informací na  tel čísle: 

602 209 261

• Nabízíme pronájem nájemního bytu 3+1, 

3. patro /94m2/ s balkonem, nezařízený, Roz-

toky, centrum. Nájem 11000,- Kč + služby. 

3-měsíční kauce. Solidní jednání. Zájemci 

kontaktujte písemně RealSprom, s. r. o. Pře-

myslovská 1468, Roztoky, tel. 233  910  960, 

sprom@volny.cz

• PRODÁM DĚTSKÉ KOLO  zn. Author, 

vel. 16, dural, torpédo, modročervená barva, 

nutnost výměny plášťů, jinak ve velmi dob-

rém stavu. cena: 1  500,- Kč (pořiz. cena 

4 000,- Kč). Tel. 777 564 120

• PRODÁM DĚTSKÉ KOLO zn. Tomcat 

Amulet, vel. 24, dural,velmi dobrý stav, mod-

rostříbrná barva, přehazovačka Shimano 

6  převodů.cena: 3  000,- Kč (pořiz.cena 

5 500,-). Tel. 777 564 120

• PRODÁM DĚTSKÉ KOLO zn. Svišť, vel. 

12, oranžová barva, cena 500,- Kč. Tel. 

777 564 120

Módní přehlídka jako forma benefice
Na improvizovaném pódiu se pyšně natřása-

jí modelky v  luxusních, ručně šitých šatech. 

Vzduchem létají finanční sumy – to se zá-

jemci o koupi šatů předhánějí, kdo v dražbě 

víc přihodí.

Vyvolávací cena je pět set korun, ty nejdraž-

ší nakonec vyskočí s cenou až na 750 korun. 

Celkem se takto prodá devatenáct kousků 

a dohromady utrží slušných 10 500 korun.

Akce se konala na zahradě u nového domu 

sdružení Roztoč v  Jungmannově ulici. Mo-

delkám bylo šest sedm let a  byly to dívky 

z  tanečního kroužku Po  špičkách vedeném 

Zuzanou Smugalovou.

Tato taneční přehlídka spojená s  dražbou 

originálních dívčích šatů byla poslední 

akcí z cyklu „Stavíme roztočí dům společ-

ným tancem, hudbou a divadlem“. Sdruže-

ní takto originálně vybrané peníze použije 

na dokončení svého nového sídla. Na jeho 

vybavení ještě schází zhruba sto tisíc ko-

run, aby od září mohl nový dům i s přileh-

lou zahradou začít fungovat pro kroužky 

a dílny.

Šaty z darovaných látek šily Lenka Svobodo-

vá s  Jitkou Tichou. Nejrůznější kytičky –

brože zase z darovaných vln háčkovaly Alž-

běta Svobodová, Alžběta Tichá, Josefina 

Tichá a  Zuzana Strnadová. O  výsledná 

umělecká díla byl zájem i mezi maminkami, 

na místě si je objednávaly ve svých velikos-

tech.

„V  tuto chvíli máme jedenáct objednávek 

a další stále přicházejí,“ říká spokojeně před-

sedkyně sdružení Jitka Tichá. „Látky jsme 

dostávali v  průběhu mnoha let především 

z různých dědictví. Většinu z darovaných lá-

tek používáme na výrobu kostýmů na maso-

pust, ale ty krásné starodávné jsme si schová-

vali na vzácnější příležitost.“

S nápadem ušít šatičky a udělat taneční mód-

ní přehlídku přišla Lenka Svobodová. „Látky, 

vlny a krajky nám byly často darovány i s pří-

během člověka, který je léta vlastnil. Chceme 

prostřednictvím šatiček vyprávět příběhy 

dárců dětem,“ uvedla Svobodová.

Václav Dolejší
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• Prodám pozemek 1335 m2  s neudržova-

nými stavbami   v Žalově za cenu 3 mil. Kč. 

Telefon: 736 674 553  

• Prodám pěkný dům 4 + 1 k nastěhování 

v Roztokách. Telefon: 603 705 944

• Pronajmu částečně zařízený byt 44 m2 

v  bytovém domě v  2. patře v  Tichém údolí 

v Roztokách. Výborné spojení na Prahu, za-

stávka vlaku a MHD cca 7 min. chůze. Byt je 

okamžitě k dispozici. Cena 8 000 Kč za měsíc 

+ poplatky 2 500 Kč. Tel.: 608 810 494

• V  Roztokách pronajmu byt 2 kk, cca 

55  m2 za  8  000,- Kč. Vytápění je zahrnuto 

v ceně nájmu. Elektrická energie a vodné dle 

spotřeby. Tel.: 603 482 162

• Prodej RD 4+1 o CP 160 m2, s pěknou 

zahradou o  velikosti 921 m2. V  přízemí 

předsíň, chodba, koupelna, WC, obývací 

pokoj, pokoj, ložnice, kuchyň. V  prvním 

patře pokoj, koupelna s  WC a  prostorná 

hala. Vše po celkové rekonstrukci. Vytápění 

elektrické a plynové, dům částečně podskle-

pený. K pozemku patří zkolaudovaná dílna 

o  CP 66 m2, možno využít k  podnikání, 

pronajímání nebo jako garáž. Super cena. 

Tel. 608 026 162

• Pronajmu garážové stání na Tyršově náměs-

tí; 1990,- Kč/měsíc garaz.roztoky@email.cz

• Pronajmeme 1kk/B (35m2)  +  sklep 

(7m2)  v  Roztokách-Solníky II. Byt je 

v druhém patře, vybaven kuchyňskou lin-

kou se spotřebiči, sprchovým koutem, 

pračkou, vestavěnými skříněmi, lednič-

kou a  rozložitelnou pohovkou 1,5 lůžka. 

Možno internet. Foto na  požádání pošlu. 

Nájemné 6 000 Kč + zúčtovatelné poplat-

ky. Kontakt: michaela.ruzkova@ukzuz.cz, 

tel.: 733342310.

• Věnuji jednolůžkový pletací stroj. Tel. 

220 910 708

• Žehlení prádla Roztoky a okolí. Zarov-

naný koš k  okrajům 300  Kč, přeplněný 

koš počítán jako koš a  půl. V této ceně 

žehlíme dámský, pánský, dětský textil 

a ložní prádlo. Košile, bundy, saka, haleny 

20  kč/kus. Pro prádlo zdarma po  Rozto-

kách a  Žalově přijedeme. Mimo Rpztoky 

5 Kč/km. Hotové prádlo přivezeme běžně 

druhý den. Volat a  psát můžete kdykoliv 

od  PO–NE tel: 604 413 605, dobre.zehleni

@seznam.cz

• Pronajmu 1+1 49m2 kuchyň, lednice, prač-

ka, pl. kotel. 3. p., 7 500,- Kč bez poplatků

• Pronajmu byt 4+kk, 3 samostatné pokoje 

ve vile v Tichém údolí. 10 min. vlak a auto-

bus. Od 1. 8. 2013. Tel: 731 170 112

• Pronajmu chatu na  Sázavě v  červenci 

nebo v srpnu. Tel: 721 503 888

• Pronajmu 1 kk + balkon, sklep v Rozto-

kách. Tel: 602 358 207

• Poskytnu skromné bydlení v 1+1 (čás-

tečně zařízený, za výpomoc na zahradě, dle 

dohody). Zn. Zdatný důchodce. Tel: 

602 478 405

• Hledám práci asistentky, sekretářky, 

pomocné účetní. Mám zkušenost s  prací 

v pokladně, s vedením kanceláře, faktura-

ce. 10 let praxe. Vzdělání středoškolské. 

Tel: 724 309 204

• Hledám práci v  oboru nástrojař, frézař. 

V Roztokách a okolí. Tel: 732 226 597

• Prodám dětský kočárek zn. Sprimt. Za-

chovalý, nutno vidět. Cena 1  000,- Kč. Tel: 

311 226 964

• Prodám koženou bundu č. 46. Cena 

300,- Kč. Tel: 311 226 964

• AUTODÍLNA – Milan Gaisl, Na  Va-

lech  1452, Žalov. Mechanické + klempířské 

opravy, příprava STK. www.autokarosari.cz. 

Tel: 602 123 253

• Zdravotní sestra s  letitou praxí nabízí 

hlídání dětí v  Roztokách a  okolí. Cena 

od  150  Kč/h. Tel.: 724  258  097, mail: 

K.Machyckova@seznam.cz

• Kdo odprodá hrob na  Levém Hradci 

v  Žalově, nejlépe urnový. Dohoda možná. 

Tel: 724 045 316

• Prodám matraci, rozměry 140x200. Nová 

nepoužitá. Původní cena 3  200,- Kč, nyní 

2 000,- Kč. Tel: 739 479 589, volat po 14 hod. 
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ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Moderní ordinace praktického 
lékaře pro děti a dorost

MUDr. Miroslava Kuglerová, Libčice nad Vltavou

možnost online registrace
přátelské příjemné prostředí
profesionální přístup 
objednávání se na konkrétní čas
parkování u ambulance

Ordinační hodiny
Po 8 – 13 Čt  9 – 13
Út  8 – 13 Pá  8 – 13
Stř 12 – 18

Kontakty:
K Sídlišti 744, Libčice nad Vltavou
tel. 233 313 044, 775 728 800
www.terapiedeti.cz



Všechno zboží z naší nabídky máme v různých 
kvalitách a zpracováních, a tak jsme schopni 
Vám vypracovat návrh dle Vašich představ, přání 
a finančních možností. Prakticky veškeré produkty 
odebíráme přímo od výrobců, a tak jsme schopni 
nabídnout velmi zajímavé ceny.
Instalaci okenních systémů provádíme tzv. čistou 

formou, tzn. že nezanecháme nepořádek po 
vrtání. Látky jsou již vysrážené, vyžehlené. 
Doprava je zdarma. 
Veškeré námi nabízené zboží Vám rádi 
předvedeme přímo u Vás doma, a tak ušetříte čas 
i peníze, případně si můžete vše prohlédnout na 
naší vzorkovně Premium Outlet Stopka, Roztoky. 

Návštěva u Vás je samozřejmě zdarma, 
a to včetně návrhu, kalkulace a zaměření
(platíte pouze materiál, zhotovení, instalaci). 
Při zakoupení našeho zboží získáte další výhody, 
jako jsou např. sleva na nákup nábytku a kuchyní, 
sleva do restaurace, sleva na další nákup. Jako 
doplněk nabízíme praní záclon a závěsů.

*ceny jsou včetně 21% DPH

STOPKA Home Decoration nabízí kompletní řešení bytového textilu a dekorací 
z pohodlí Vašeho domova.
V naší nabídce naleznete širokou nabídku dekoračních látek a záclon, 
okenních systémů, povlečení, peřin, přehozů, polštářů, ručníků, kuchyňských 
doplňků atp.

Lidická 531, Roztoky, 252 63, Miloslav Maleček, tel.: 722 914 700, www.outletstopka.cz 

Dekorační látky
dekorativní, zatemňovací (blackout), nehořlavé, 
potahové, přírodní

Záclony
klasické, voály, crashované, nehořlavé, 
vitrážové

Okenní systémy
japonské stěny, římské rolety, kolejnice, 
garnyže, plisse, rolety, žaluzie

Povlečení
bavlna, satén, krep, hotelové, klasické 
i atypické rozměry

Peřiny
protialergenní, letní/zimní/celoroční, dětské, 
péřové, klasické i atypické rozměry

Přehozy
hotové, z vybrané látky jakýkoliv rozměr

Polštáře
hotové, z vybrané látky jakýkoliv rozměr

Ručníky a osušky
bavlna, bavlna s bambusem, přírodní 
(bez barviv), dekorativní (Swarovski) 

Kuchyňský program
prostírání, utěrky, zástěry, chňapky, sedáky

Spirit 325 Kč / metr Dorado 180 Kč / metr Polštářky od 190 Kč / kus

Wave 170 Kč / metr Kos 170 Kč / metr Salsa 855 Kč / metr

Veškeré námi nabízené látky jsou s 30% slevou.
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