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Údržba NEMOVITOSTÍ
Pavel Čermák

– malování

– instalatérské, topenářské práce

– pokládka podlahových krytin

– zámečnické práce

–  stavební a sádrokartonářské  
práce

–  veškeré drobné údržbářské  
práce doma i na zahradě

E-mail: 75cmelak@seznam.cz
tel.: 728 326 039

KLIMATIZACE 
A ZVLHČOVAČE 

VZDUCHU 
–  zastupujeme švýcarskou značku 

zvlhčovačů Nordmann Engineering
–  nabízíme dodávku, montáž i servis 

klimatizačních zařízení renomovaných 
výrobců (Samsung, Remko, Toshiba, LG)

–  montujeme i zařízení zakoupené 
zákazníkem v řetězcích (Makro, OBI)  

–  provádíme certifikované revize těsnosti 
dle zákona včetně založení evidenčních 
knih  

Tel.: 602 267 817   
E-mail: info@enthalpy.cz
klima.roztoky@seznam.cz
Web: www.enthalpy.cz



Upozornění redakční rady:  
Odraz má především přinášet informace o dění ve městě, není 
médiem pro neplacenou předvolební kampaň. Pro tento účel bude 
v zářijovém čísle místo rubriky Polemiky a komentáře poskytnuta 
jedna tisková strana zdarma každému volebnímu subjektu, který 
bude kandidovat v obecních volbách. Veškeré ostatní předvolební 
materiály budou otiskovány jen jako placená inzerce. V zářijovém 
čísle bude i tato placená inzerce omezena na nejvýše jednu stránku.
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Po volbách… před volbami
Jedny volby jsou za námi. Komentář k výsledkům 
voleb do Evropského parlamentu naleznete v rub-
rice Téma měsíce.
Druhé volby jsou před námi. V první polovině října 
(přesné datum vyhlásí prezident republiky pravdě-
podobně v průběhu června) nás čekají volby obecní, 
tj. volby do městského zastupitelstva.

Jedno se zdá být jisté. I když volební účast v Roztokách u voleb do EP 
patřila k nejvyšším v republice, na podzim lze očekávat účast větší. Voli-
či přece jenom mají možnost činnost zvolených zástupců sledovat a mají 
v  tomto případě pocit, že aspoň něco, co se jich bezprostředně týká, 
mohou trochu ovlivnit.
Odrazu se to nepochybně bude týkat taky. Předvolební kampaň, která se tu 
tak trochu skrytě vedla celé volební období, nyní propukne plnou silou. 
Vše bude pochopitelně probíhat podle neměnné šablony. Ti, kteří zrovna 
sedí na radnici, budou vyzdvihovat své úspěchy a zásluhy, naopak součas-
ná opozice bude poukazovat na jejich přehmaty a nafukovat jejich chyby. 
Před minulými volbami v roce 2010, kdy jsem v tomto spektáklu účin-
koval také, jsem citoval z dávného fejetonu Karla Čapka, kde se píše cosi 
v tom smyslu, že ať je u vesla Petr, nebo Pavel, vždycky je to stejné: něco 
se povede, něco ne. Místo tlachání a obviňování je potřeba věnovat se 
práci pro společnou věc.
Ale kdepak. Zase budeme číst spoustu špíny. Zase se bude slibovat, že 
voda poteče z  Tyršova náměstí na  Vrška a  jiné podivnosti a  nápady 
všelijaké. Co na  tom, že jsou neuskutečnitelné, že odporují platným 
zákonům nebo že jsou to nikým neodzkoušené a nebezpečné experi-
menty? Líbivým slibem neurazíš, ba potěšíš.
Jenom o  jedno vás prosím, bývalí kolegové komunální politici. Zkuste 
omezit osobní urážky a kriminalizaci protivníků, zachovejte si prosím jis-
tou úroveň a důstojnost. Nehledejte nepřítele, hledejte cíle, kterých chcete 
dosáhnout ve prospěch občanů tohoto pořád ještě krásného města.
Volání na poušti…?

Jaroslav Drda
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Vážení spoluobčané,
s  úlevou jsem po  několika 
deštivých dnech přivítal dny 
plné slunce. Je to přesně 
rok, kdy nás postihly velké 
povodně. Letos jsme se mu-

seli vypořádat s povodněmi lokálními, které 
zasáhly především Potoky.

Dostavba školy dokončena

Mám velkou radost, že se podařilo úspěšně 
dokončit největší polistopadovou investič-
ní akci města, tedy dostavbu naší základní 
školy. V současnosti je vše postaveno tak, jak 
má, a jsou odstraňovány pouze drobné nedo-
dělky. V  době, kdy bude Odraz ve  Vašich 
schránkách, bude již zdárně dokončen pro-
ces kolaudace. V průběhu června a prázdni-
nových měsíců bude budova školy vybavová-
na nábytkem, cvičebním nářadím, výpočetní 
a divadelní technikou. Vše bude nachystáno 
tak, aby nové budovy školy mohly roztocké 
děti plně využívat od  1. září tohoto roku. 
Pokud se budete chtít do školy také podívat, 
bude to právě první školní den, kdy zde pro-
běhne slavnostní otevření včetně dne otevře-
ných dveří. Všichni budete vítáni. O podrob-
nostech Vás budeme informovat.
Dobrou zprávou jsou i konečné účty za celou 
akci. Stavbu školy jsme vysoutěžili za neuvěři-
telných 68,9 milionů Kč. Protože limitní cena 
zakázky byla 95 milionů Kč, zdála se mnohým 
tato částka velmi nízká, díky čemuž předpoklá-
dali, že výsledná cena bude kvůli vícenákladům 
mnohem vyšší. Jsem rád, že se tyto obavy ne-
naplnily. Celkový závěrečný souhrn vícená-
kladů dosáhl výše 1,76 % původní ceny, což 

představuje navýšení ceny o asi 1,2 milionů Kč. 
U  takto velké zakázky je konečné navýšení 
o  méně než 2 % unikátem v  kladném slova 
smyslu. Všem, kteří se na stavbě školy podíleli, 
moc děkuji, odvedli vynikající práci.

Ředitel základní školy

V minulém čísle Odrazu jsem Vás informo-
val o průběhu konkurzu na nového ředitele 
základní školy. Svou práci zdárně dokončila 
konkurzní komise pod vedením Martina 
Metelky, ředitele Nového PORGU. Výsled-
kem bylo jednoznačné doporučení jednoho 
z  uchazečů. Ten byl následně jednomyslně 
jmenován Radou města. Bohužel mu poté 
v jeho stávající soukromé škole nabídli pozici 
ředitele, kterou se rozhodl přijmout. Proto 
Vás bohužel nyní nemohu informovat 
o  tom, kdo bude novým ředitelem školy. 
Rada města se bude touto nemilou situací 
zabývat na  svém nejbližším jednání. Věřím, 
že nalezneme zdárné řešení, které bude ku 
prospěchu naší školy.
Podobná situace naštěstí nenastala u Mateř-
ské školky Havlíčkova. Novou ředitelkou 
byla k 1. srpnu jmenována paní Hana Fia-
lová. K její nové pozici jí gratuluji, a hlavně jí 
přeji elán a  mnoho úspěchů v  další práci. 
Dovoluji si ještě jednou poděkovat končící 
paní ředitelce Kulhánkové za  její dlouhole-
tou pečlivou práci.

Nové sportoviště

Konečně je dobudováno i  nové sportoviště 
u  křižovatky ulic Masarykova a  Obránců 
míru. Celou tuto akci doprovázely nemalé 

průtahy, které byly způsobeny především od-
voláváním při stavebním řízení. I závěr akce se 
nám protáhl. V  době, kdy budete mít Odraz 
ve svých schránkách, by mělo být vydáno ko-
laudační rozhodnutí. Pak budete moci toto 
hřiště volně užívat. U  sportoviště bude infor-
mační cedule, kde se dočtete podrobnosti. 
Jednoznačně ovšem platí, že bude pro veřejnost 
zadarmo. Společně můžeme toto sportoviště 
slavnostně otevřít 28. června nohejbalovým 
turnajem. Pozvánku naleznete dále v Odraze.

Pivo se starostou

Akce pivo se starostou se již stala tradicí. 
Rád se s  Vámi opět potkám, tentokrát 
ve čtvrtek 26. června v restauraci Na Růž-
ku. Pokud se mě chcete na cokoliv zeptat či 
mě upozornit na  něco, co nefunguje podle 
Vašich představ, budu se na Vás těšit.
S přáním hezkých slunečných dní

Jan Jakob, starosta města Roztoky

Poděkování za volby

Rád bych poděkoval všem, kteří přišli k volbám 
do Evropského parlamentu. V Roztokách byla 
volební účast téměř dvojnásobná než v průmě-
ru za celou Českou republiku. Je vidět, že Roz-
tockým nejsou věci i evropské lhostejné. Moc si 
toho vážím!
Zároveň děkuji i  všem voličům, kteří volili 
kandidátku TOP 09 a Starostů. Vaší podpory se 
velmi vážíme a zároveň ji vnímáme jako velký 
závazek.

Jan Jakob, předseda TOP 09 Roztoky

V měsíci květnu se sešli radní 
ke  svému jednání dokonce 
třikrát. Poprvé na  své řádné 
schůzi 14. 5. 2014, podruhé 
19. 5. a potřetí ještě před jed-
náním ZM 28. 5. 2014.

Na prvním jednání se museli radní vypořá-
dat s téměř padesáti body programu.
V úvodu se RM zabývala rekonstrukcí ka-
lového hospodářství městské čistírny od-
padních vod i  dalším postupem při kon-
cesním řízení pro výběr provozovatele 
systému vodovodů a kanalizací.
RM schválila kvalifikovanou osobu, která 
bude odborně dohlížet na postup města při 

pořizování regulačního plánu na Dubečni-
ci a  při změně regulačního plánu na  Pa-
nenské II. K tomu je třeba připomenout, že 
zejména regulační plán pro Dubečnici, kde 
vlastní pozemky společnost Ekospol, je věc 
zásadní důležitosti pro další rozvoj města; 
ovšem i  změna zástavby na  Panenské je 
velmi významná. 

Oprava vodojemu se 
odkládá

Rada musela i „kousnout do kyselého jabl-
ka“, když na návrh odboru SRMŽP zrušila 
výběrové řízení na opravu vodojemu v Ža-

lově. Původní zadávací podmínky pro VŘ 
byly nastaveny tak, že neumožňovaly vý-
běr opravdu nejlepší technologie a nejspo-
lehlivější firmy. Je potřeba poznamenat, že 
to nebylo ani tak chybou příslušného od-
boru MÚ, protože na jednoznačné definici 
podmínek se nebyl schopen dohodnout 
ani tým přizvaných expertů. Vzhledem 
k tomu, že dodávka a kvalita pitné vody je 
věc zásadní důležitosti, rozhodla se Rada, 
že raději původní zadání i  soutěž zruší 
a  vypíše novou. Vzhledem k  obecně plat-
ným zásadám soutěží o  veřejné zakázky, 
kde prioritou je nejnižší nabídnutá cena, 
nelze riziko neúspěchu vyloučit ani v  bu-
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O čem jednala městská rada v květnu
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doucnu, ale snad se to na  druhý pokus 
podaří. V  každém případě odložením 
opravy vodojemu není dodávka vody pro 
obyvatele našeho města nijak ohrožena. 

Petice občanů  
z Palachovy ulice

Radní pak projednali Petici občanů „ve věci 
zachování zeleného pruhu v ulici Jana Pala-
cha“.
Na vysvětlenou je třeba uvést, že jde o reak-
ci zde bydlících obyvatel (ale nejen jich) 
na  přípravu celkové rekonstrukce této pů-
vodně páteřní ulice našeho města, která je 
již řadu let ve velmi špatném stavu. Navíc je 
tam trpěn naprosto nepřijatelný stav, kdy 
na  středním zeleném pruhu „na  divoko“ 
parkují auta, což je dáno právě neblahým 
stavem této ulice.
Výstavbou tzv. finských domků v  padesá-
tých letech 20. století, které jako „dočasné 
stavby“ přehradily dopravní koridor původ-
ní Okružní třídy, jež měla navazovat na plá-
nované přemostění vltavského údolí, se do-
pravní potenciál této nejkrásnější alejové 
třídy města výrazně omezil. Tak se i odloži-
ly veškeré snahy o  dokončení této dvou-
proudé ulice se středovým zeleným pru-
hem. Nyní bychom rádi tento dluh 
minulosti napravili, místní obyvatelé však 
mají z různých příčin na věc jiný názor. Je-
jich alternativní návrh předpokládá jen roz-
šíření současného jízdního pruhu. Bylo pro-
to svoláno veřejné projednání záměru 
na 21. května, aby si obě strany vyjasnily svá 
stanoviska.
Malá vsuvka. Ve středu 21. 5. se na toto veřej-
né jednání dostavilo 9 občanů města a 6 rad-
ních, včetně starosty a  obou místostarostů. 
K dohodě sice nedošlo, ale k vyjasnění stano-
visek ano.
Celou hodinu pak radní rokovali o zdánlivě 
banální věci – zda se mají technické služby 
připojit k e-aukci energií přes zprostředkova-
tele, firmu eCENTRE a.s. Ani po  skončení 
diskuse nebyla věc uzavřena, starosta se sejde 
s  řediteli příspěvkových organizací města 
i  společností eCENTRE k  projednání kon-
krétních podmínek. (K  setkání došlo 21. 5. 
2014.)
RM pak projednala a  schválila pronájmy 
několika pozemků, zejména pod garážemi, 
a vydala souhlasné stanovisko k pěti žádos-
tem občanů o úpravu jejich nemovitosti.
Rada též řešila jednoho „kostlivce ve skříni“, 
když reagovala na  upozornění právníků, že 
smlouva města s Tenisovým klubem Roztoky 
o  užívání obecního majetku přiléhajícího 
k  tenisovým kurtům (na 50 let za 1 Kč roč-
ně), uzavřená v  roce 2007, je absolutně ne-

platná. Schválila nový pronájem pozemku 
na dobu neurčitou za cenu 7 Kč/m2/rok.
Rada též schválila domovní řád pro bytové 
domy ve vlastnictví města.

Budeme jednat  
s Ropidem o posílení  
ranní dopravy
 
Radní se též zabývali podněty občanů na roz-
šíření autobusových spojů v  ranní dopravní 
špičce. Možnosti zlepšení projedná se spo-
lečností ROPID starosta J. Jakob. Jakkoliv je 
celkově veřejná doprava do Roztok na velmi 
dobré úrovni, v  ranní a  odpolední špičce 
odpovídá spíše než evropskému tak asijské-
mu standardu cestování. Bohužel od května 
ubylo i několik železničních spojů oblíbené-
ho „libeňáčku“. 
Radní také schválili zadání restaurování po-
mníku padlých na  Školním náměstí. Tím 
bude uzavřena celková přeměna tohoto mís-
ta, když nová výsadba zeleně již byla realizo-
vána na podzim, stejně jako stavební úpravy 
okolí.
Schválili také navýšení rozpočtu na  rekon-
strukci Máchovy ulice na  základě změno-
vých listů.
Závěr schůze byl věnován zápisům z jednání 
komisí Rady. Na návrh sociální komise byly 
schváleny jednorázové příspěvky lidem 
ve hmotné nouzi. Dále byly projednány zápi-
sy ze školské a  kulturní komise a  redakční 
rady Odrazu a  zpráva o  činnosti městské 
policie. Krátce po 22. hodině se radní rozešli 
k domovům.

Noví ředitelé školských 
zařízení jmenováni

V pondělí 19. května se sešla Rada k mimo-
řádnému jednání, jehož hlavním bodem 
bylo projednání výsledků konkurzních říze-
ní na  pozici ředitelky Mateřské školy Hav-
líčkova a ředitele základní školy. Oba kandi-
dáti, které konkurzní komise doporučila 
do  funkce jmenovat, se radním osobně 
představili a museli odpovídat na řadu do-
tazů, které se týkaly jejich představ o řízení 
těchto školských zařízení. Stejně jako 
u  konkurzní komise oba kandidáti i  při 
„grilování“ v Radě prokázali, že mají před-
poklady být vhodnými kandidáty na  tyto 
odpovědné funkce, a proto také RM jedno-
myslně jmenovala paní Mgr. Hanu Fialovou 
ředitelkou MŠ Havlíčkova a PhDr. Michaela 
Řezáče ředitelem ZŠ Roztoky, oba s  účin-
ností od 1. 8. 2014.
K  tomuto hlavnímu bodu si radní přidali 
ještě několik menších, a  to zejména rekon-

strukci domu čp. 286 v  Jungmannově ulici 
na  základě znaleckého posudku, a  schválili 
výsledek soutěže na  veřejnou zakázku – re-
konstrukci bytu č. 1 v  tomto domě. Dům 
v Jungmannově ulici (z roku 1926) není cel-
kově v  dobrém stavu, různé jeho neduhy 
(zejména vlivem působení zemní vlhkosti) 
již byly založeny při jeho stavbě (nedostateč-
né základy objektu, žádné či nefunkční izola-
ce). Město se nyní musí s  péčí řádného 
vlastníka s nimi vypořádat.
Do třetice se městská rada sešla ještě ke krát-
kému jednání před schůzí zastupitelstva dne 
28. května 2014. Hlavním důvodem bylo 
schválení rekonstrukcí komunikací města 
pro zbývající období letošního roku. I  když 
se nepodařilo tento materiál pro jednání fi-
nalizovat, bylo projednáno několik dalších 
akutních věcí.

Nečekaný zvrat  
v instalaci nového  
ředitele ZŠ

Hned úvodem pan starosta informoval rad-
ní o  nečekaném zvratu ve  výběru nového 
ředitele ZŠ, když radou již jmenovaný ředi-
tel M. Řezáč oznámil, že na tuto funkci ne-
reflektuje.
Radní se proto usnesli, že na své příští jedná-
ní pozvou k osobnímu pohovoru kandidáta, 
který se umístil v rámci konkurzního řízení 
na druhém místě.
Byla též projednána situace s  regulačním 
plánem pro Tiché údolí, který krajský soud 
na návrh společnosti Weenen s.r.o. (vlastník 
Maxmiliánky) zrušil. Byl dohodnut další 
postup, tedy že město nepodá kasační stíž-
nost proti rozsudku a navrhne zastupitelstvu 
zpracovat nový regulační plán. 

Havarijní stav  
ulice V Potokách

Velmi aktuální bylo projednání havarijního 
stavu komunikace v ulici V Potokách, kory-
ta a  břehů Únětického potoka po  několika 
přívalových deštích. Situace V  Potokách je 
opravdu havarijní a  náprava si vyžádá ne-
malé finanční prostředky, o  které se roz-
hodli radní požádat zastupitelstvo ještě 
na večerním zasedání. Postup bude koordi-
nován s Povodím Vltavy, jemuž patří koryto 
potoka. 
Závěrem ještě radní schválili na  návrh kul-
turní komise kulturní granty na  2. pololetí 
letošního roku.

Stanislav Boloňský,  
místostarosta



Zastupitelé se sešli ke svému jednání ve středu 
28. 5. 2014 nad nepříliš rozsáhlou agendou, 
ale i tak vydrželi jednat až téměř do 23 hodin.
Hned v  úvodu se zajímali o  současný stav 
přípravy výstavby bytového souboru v  Ná-
dražní ulici, resp. o  to, zda a  jak bylo kraj-
ským úřadem vyřízeno odvolání města proti 
tomuto záměru. Krajský úřad město infor-
moval, že některé námitky nechává přezkou-
mat dotčenými orgány státní správy.
Prvním ostrým bodem bylo schválení rozpoč-
tových opatření, kde však nebylo mezi zastu-
piteli větších rozporů. Diskuse se rozvířila jen 
kolem navýšení rozpočtu MŠ Spěšného, když 
paní ředitelka požadovala posílení o 260 tis., 
ale schváleno bylo na návrh RM jen 160 tis. 
na  investice. Schváleno bylo také navýšení 
rozpočtu pro ZUŠ na úpravu foyeru budovy, 
která letos oslaví 110 let od  svého postavení 
(původně jako obecní chudobinec). Došlo 
také k personální změně ve složení Finanční-
ho výboru, když rezignoval na tuto funkci pan 
Jakub Haas a na jeho pozici byl zvolen na ná-
vrh starosty pan Tomáš Rozkydal (TOP 09). 

Opět o smlouvách 
na dostavbu školy

Ostřejší debata nastala nad třemi dodatky 
ke  smlouvám, které se váží k  dostavbě školy 
a o nichž už jednalo ZM před měsícem. První 
s dodavatelem stavby Metrostavem, neboť pů-
vodní rozsah výstavby byl rozšířen o vícepráce 
ve výši 1 213 845 Kč bez DPH. Možná to něko-
mu může připadat jako hodně, ale jde vlastně 
(po odečtení tzv. méněprací) o navýšení o ne-
celá 2 % celkových investičních nákladů, což je 
velmi dobrý výsledek. Přesto zvedlo ruku pro 
schválení dodatku jen 12 zastupitelů, což sice 
stačilo k jeho schválení, ale současně to signali-
zovalo nesouhlas opozice. Ještě složitější pak 
byla debata nad dodatkem pro projekční spo-
lečnost Helika a.s. za výkon autorského dozoru 

o  další dva měsíce za  celkem 120 tis. Kč. 
V tomto případě usnesení prošlo jen nejnutněj-
ším počtem 11 hlasů. Konečně třetí dodatek 
pro firmu Arch Design s.r.o., který byl význam-
ně zkrácen jen na  odměnu za  spolupráci při 
kolaudaci ve  výši 12  500 Kč, prošel také jen 
dvanácti hlasy ze 17 přítomných zastupitelů. 
(Pozitivní zprávou je to, že dne 29. května 2014 
byla novostavba školy zkolaudována.)

Nabídka České komory 
architektů k novému 
územnímu plánu 
Po přestávce čekala zastupitele (když mezitím 
se počet přítomných snížil na  patnáct) pre-
zentace zástupce České komory architektů 
dr. Svobody, týkající se problematiky urbanis-
tické soutěže na  nový územní plán města. 
Urbanistická soutěž je jednou z možných cest 
při výběru jeho zhotovitele. Je nákladnější 
a má svá rizika, ale umožňuje vybrat zhotovi-
tele bez diktátu nejnižší ceny, kterou je město 
nuceno respektovat při běžné veřejné soutěži. 
Věc je to ale složitá, proto zastupitelé odložili 
hlasování o ní na červnové zasedání. 
Velká diskuse se rozproudila i  nad situací, 
která nastala po  zrušení regulačního plánu 
pro Tiché údolí krajským soudem, který tak 
reagoval na  formální nedostatky při jeho 
projednávání. Za pozitivní lze považovat to, 
že nakonec se přítomní zastupitelé jednomy-
slně shodli na  pořízení nového regulačního 
plánu z  vlastního podnětu, neboť panuje 
obecný konsenzus, že architektonické a pří-
rodní kvality Tichého údolí je třeba před ži-
velnými zásahy chránit.

Velké škody na žalovském 
potoce

Další bod programu si vynutily nedávné pří-
valové deště, které napáchaly velké škody 

v Žalově, zejména v ulici Potoky. Průtrž mra-
čen 19. května a  další dvě v  následujících 
dnech změnily poklidný žalovský potok 
ve dravou říčku, která podemlela břehy, naru-
šila jeho koryto, zcela zanesla kamením poldr 
a u ústí do Vltavy již měla voda takovou sílu, 
že přemisťovala betonové panely komunikace. 
Na odstraňování prvotních škod odhlasovalo 
ZM uvolnění částky 400 tis. Kč. Současně 
jsme vstoupili v  jednání s  Povodím Vltavy, 
které je majitelem vodního toku, kvůli nutné 
součinnosti i finanční spoluúčasti.

Nová směrnice města pro 
prodej nemovitého majetku

Když se po další přestávce počet přítomných 
snížil již na  třináct, celkem konsenzuálně 
přijali zastupitelé směrnici města pro prodej 
nemovitého majetku, která v souladu se zá-
konem o obcích upřesňuje podmínky prode-
je majetku města. 
ZM též projednalo koncepční materiál odbo-
ru SRMŽP o přístupu města k prodeji obec-
ních pozemků pod soukromými garážemi, 
což je relikt minulosti, s  nímž se budeme 
muset nějak rozumně vypořádat. 
Také zastupitelé schválili smlouvu o  zřízení 
věcného břemene pro podzemní vedení komu-
nikační sítě optických kabelů (tj. mimo jiné 
kabelové TV), což je důležitý krok k pokračo-
vání výstavby této technické vymoženosti. 
V  závěru zastupitelský sbor jednal již jen 
ve dvanácti a schválil závěrečný účet a drob-
nou změnu stanov Dobrovolného svazku 
obcí Údolí Vltavy, jehož jsou Roztoky čle-
nem. Na konci svého jednání ještě projedna-
li zastupitelé pár drobností včetně zápisů ze 
schůzí Rady města a deset minut před třia-
dvacátou hodinou se rozešli převážně 
ke svým domovům.

Stanislav Boloňský, místostarosta

Ve  dnech 15. až 18. května 2014 zavítala 
delegace našeho města (St. Boloňský a  V. 
Calta) na setkání partnerských měst do pol-
ské Skawiny. Letošní setkání bylo význam-
nější než ta pravidelná každoroční, protože 
bylo uspořádáno při příležitosti oslav 650. 
výročí založení Skawiny a  10. a  15. výročí 
partnerských kontaktů s  německým a  ital-
ským městem. Skawina byla založena 
na kupecké stezce podle tzv. magdeburské-
ho obchodního práva za  krále Kazimíra 

Velikého, v době, kdy i české země zažívaly 
„zlatý věk“ panování krále a císaře Karla IV. 
Pokud jde o  partnerství měst, Skawina se 
v současné době přátelí se šesti městy (včet-
ně Roztok) a  navazuje kontakt s  městem 
sedmým, moravským Holešovem. 
Jedinou vadou na  kráse letošního setkání 
bylo opravdu „psí počasí“, připomínající 
spíše konec listopadu než polovinu května, 
což poněkud omezilo doprovodný kulturní 
program. 

Protože se setkání konalo i v předvečer vo-
leb do Evropského parlamentu, i jeden jed-
nací den konference byl věnován této pro-
blematice. Kromě toho se i  spontánně 
do  našich rozhovorů vmísilo hodnocení 
dramatické situace na Ukrajině, kterou nám 
přítomní zástupci města Peremyšlany (ne-
daleko Lvova) objasnili ze svého pohledu.  
S nadějemi vzhlíželi k blížícím se prezident-
ským volbám, ale čas ukáže, zda byla blíže 
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pravdě naše skepse, či jejich mírný optimis-
mus.
Program setkání byl velmi nabitý, takže ani 
nedošlo na  návštěvu nedalekého Krakova, 
solných dolů či jiné pamětihodnosti. 
V  rámci letošního setkání také zasadili 
představitelé všech partnerských měst pa-
mátné stromy v městském parku, takže zde 
mají svůj strom s  informační tabulkou 
i Roztoky. 
Tato setkání zástupců měst ve Skawině mají 
tradičně vysokou společenskou úroveň, až 
se poněkud vymykají střízlivým měřítkům 
české komunální politiky. Je vždy velmi 
osvěžující neformálně pohovořit s předsta-
viteli jiných měst, pochopit blízkost někte-
rých problémů, ale i překvapivé odlišnosti. 
Zajímavé je i sledovat rychlý pokrok Poláků 
při likvidaci dluhu na  základní infrastruk-
tuře země, a  to zejména s  pomocí velkých 
finančních injekcí z evropských dotací. Pro-
to také na oficiální úrovni nezazní ani jedno 

kritické slovo k  fungování EU, to můžete 
zaslechnout jen v  neformálním hovoru 
na banketu.
Hlavním pilířem našeho partnerství se Ska-
winou je výměna školní mládeže, což pova-

žuji za velmi významné. Zajímavé je zjiště-
ní, že hlavním dorozumívacím jazykem 
našich i polských školáků je angličtina. Ještě 
letos se uskuteční návštěva polských dětí 
v Roztokách a na podzim reciproční zájezd 
našich školáků do Skawiny. 
Doufám, že aktivní partnerské kontakty 
mezi našimi městy budou pokračovat 
i v příštím volebním období a s novým ve-
dením naší základní školy. Příští rok to 
bude již 10 let od  podepsání partnerské 
smlouvy mezi našimi městy.

Stanislav Boloňský, místostarosta

Tento projekt (Europe for Citizens) 
byl financován s podporou 
evropské komise

S mírným zpožděním byla rekonstruována 
další roztocká komunikace, respektive dvě 
na sebe navazující ulice. Pevného povrchu 
se v květnu dočkali obyvatelé ulice Mácho-
vy a ulice Nad Vinicemi.
Položení zámkové dlažby se poměrně využí-
vaná komunikace, dříve připomínající spíše 
polní cestu, dočkala od požární zbrojnice až 
ke křižovatce s ulicí Vrchlického. Celkem se 
jedná o  přibližně 400 metrů dlouhý úsek 
a na 80 metrech byla navíc dobudována ka-
nalizace. Celková hodnota investice dosáhla 
4 mil. Kč.
V druhé polovině roku bude výstavba v Roz-
tokách pokračovat souborem komunikací 

v Žalově a ulicí Třebízského. Aktuálně probí-
há výběrové řízení, do kterého se mohli po-
tenciální dodavatelé přihlásit. Limitní cena 
celého projektu je 23,8 mil. Kč bez DPH, ale 
pevně doufám, že se soutěží cenu podaří vý-

razně snížit a  zároveň se neukážou žádné 
problémy s ohledem na poměrně kompliko-
vané geologické podmínky v dotčené oblasti.

Roman Jandík, místostarosta města za ODS

Rekonstrukce ulice Nad Vinicemi a Máchovy dokončena

Městský úřad Roztoky upozorňuje všechny občany města, kteří v letošním roce budou slavit zlatou (50 let manželství)  
nebo diamantovou (60 let manželství) svatbu a měli by zájem o uspořádání slavnostního aktu, 

aby kontaktovali matrikářku města Roztoky Dagmar Vyšehradskou, tel. 220 400 226.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Slavnostní zasazení pamětního stromu Roztok 
v městském parku. 

Místostarosta Roztok St. Boloňský
a starosta Skawiny A. Najder. Otevření cyklostezky v městském parku.

Také jsme si s panem starostou zkušebně 
zacvičili na nářadí u pamětní desky.



V  této rubrice bychom rádi občany Roztok 
informovali o činnosti Městské policie Roz-
toky za období 29. 4. 2014–28. 5. 2014:
• Dne 29. 4. oznámen nález svazku klíčů 
v ulici Obránců míru – klíče uloženy na MP
• Dne 1. 5. oznámeno napadení v  ubytovně 
firmy Renova v Přílepské ulici, poškozenému 
přivolána rychlá lékařská pomoc, zjištěna 
podezřelá osoba, věc si převzala PČR jako 
podezření z přečinu ublížení na zdraví
• Dne 2. 5. v rámci hlídkové činnosti zjiště-
na dopravní nehoda v serpentině, bez zraně-
ní, usměrňování dopravy, předáno policis-
tům skupiny dopravních nehod PČR 
• Dne 2. 5. ve  schránce důvěry nalezena 
ztracená Makrokarta, majiteli předána, maji-
tel by chtěl touto cestou poctivému nálezci 
poděkovat
• Dne 3. 5. oznámena krádež motocyklu 
Babeta v  ulici Masarykova – předáno PČR 
jako podezření z přečinu krádeže
• Dne 5. 5. ve večerních hodinách oznáme-
no, že v přístřešku autobusové zastávky vedle 
bistra Pohoda na Tyršově náměstí se nachází 
zraněný označený poštovní holub – hlídka 
holuba odchytila, následující den si převzal 
nalezeného holuba (z  Polska!) člen Klubu 
chovatelů holubů ČR
• Dne 6. 5. oznámeno odcizení kabelu 
CYKY 4x10 z  chráničky uložené v  rekon-
struovaném chodníku v ulici Máchova – věc 
kvalifikována a šetřena jako podezření z pře-
stupku proti majetku
• Dne 7. 5. oznámena krádež zboží v pro-
dejně Albert na Tyršově náměstí, podezřelá 
osoba byla hlídkou MP Roztoky a pronásle-
dujícím členem ochranky prodejny zadržena 
u ulice Kroupka, ke krádeži se doznala, pře-
stupek vyřešen v blokovém řízení.
• Dne 10. 5. oznámeno odcizení vodovod-
ních mosazných „T“ kusů ze zahrady v ulici 
Žirovnického, kvalifikováno a  šetřeno jako 
podezření z přestupku
• Dne 10. 5. oznámeno rušení nočního kli-
du při soukromé oslavě v  ulici Alšova – 
na  místě zjednána náprava, vyřešeno napo-
menutím
• Dne 13. 5. oznámeno odcizení PVC za-
hradní hadice (20 metrů) a  kovového ko-
houtku z pozemku domu v ulici Žirovnické-
ho, věc kvalifikována a  šetřena jako 
podezření z přestupku proti majetku
• Dne 14. 5. oznámen újezd bez zaplacení 
natankovaných pohonných hmot z benzino-
vé čerpací stanice Pap oil v ulici Přílepská –
podezřelá osoba natankovala u  stojanu po-
honné hmoty do  vozidla Škoda Octavia 
stříbrné barvy, slovenské registrační značky, 

a bez zaplacení odjela směrem na Velké Pří-
lepy, vyrozuměni s  žádostí o  spolupátrání 
strážníci OP Velké Přílepy a OP Horoměřice, 
oznámeno PČR Libčice jako podezření 
z přestupku proti majetku
• Dne 14. 5. oznámen pokus o otravu ka-
merunské kozy na  pozemku domu v  ulici 
Nad Vinicemi, kdy se dosud nezjištěný pa-
chatel v době z 9. na 10. května pokusil otrá-
vit jednu kamerunskou kozu, věc kvalifiko-
vána a  šetřena jako podezření z  přestupku 
podle zákona na ochranu zvířat proti týrání
• Dne 16. 5. oznámena žádost PČR Libčice 
o  spolupráci při zajištění dopravní nehody 
dvou osobních vozidel se zraněním na silnici 
v k. o. Úholičky – usměrňování dopravy
• Dne 17. 5. oznámeno posprejování vrat 
v ulici Za Cihelnou – výjezd na místo, předá-
no PČR jako podezření z přečinu sprejerství.
• Dne 17. 5. v nočních hodinách oznámeno 
rušení nočního klidu z  prostor restaurace 
Eiffel na Tyršově náměstí – na místě zjedná-
na náprava, reprodukovaná hudba ztišena.
• Dne 18. 5. oznámen nález deštníku v ulici 
Obránců míru, nalezený deštník uložen 
na MP
• Dne 20. 5. v rámci hlídkové činnosti nale-
zeno v ulici Bezručova zaparkované vozidlo 
tov. zn. Ford Mondeo combi, bez r. z., nespl-
ňující podmínky provozu na pozemních ko-
munikacích, zadokumentováno, vylepena 
výzva k odstranění vozidla z pozemní komu-
nikace, oznámeno OSRMŽP MÚ
• Dne 21. 5. oznámeno odcizení zahradní-
ho vodovodního kohoutku a zahradnických 
nůžek zn. Fiskas ze zahrady v zahrádkářské 
kolonii V Úvoze, věc kvalifikována a šetřena 
jako podezření z přestupku proti majetku
• Dne 22. 5. oznámen volně pobíhající pes 
v ulici Únětická – majitel si svého psa před 
příjezdem hlídky na místo odchytil a odvedl 
domů, věc vyřešena napomenutím
• Dne 22. 5. oznámen nález peněženky 
s doklady před budovou ČD v ulici Nádražní 
v  Roztokách –zjištěn majitel, tomu nález 
předán, majitel by chtěl touto cestou poctivé-
mu nálezci poděkovat
• Dne 22. 5. v nočních hodinách oznámeno 
odcizení čtyřkolky tov. zn. Access SP 250 
Tomahawk v ulici 17. listopadu, věc převzala 
PČR jako podezření z přečinu neoprávněné-
ho užívání cizí věci. Následujícího dne 
v rámci hlídkové činnosti byla čtyřkolka na-
lezena v křovinovém porostu v ulici Vltavská
• Dne 23. 5. oznámen volně pobíhající pes 
v ulici Mjr. Kašlíka – podle čipu zjištěna ma-
jitelka, pes jí vydán v pořádku, věc vyřešena 
napomenutím

• Dne 24. 5. oznámeno narušení občanské-
ho soužití na  parkovišti u  Tesca v  Lidické 
ulici – došlo ke  slovnímu napadání mezi 
majitelem stánku rychlého občerstvení a ná-
vštěvníkem, věc kvalifikována a šetřena jako 
podezření z  přestupku proti občanskému 
soužití
• Dne 24. 5. v nočních hodinách oznámeno 
rušení nočního klidu hlasitou hudbou v ob-
lasti ulice Riegrova – zjištěno, že se jedná 
o hlučnou hudbu z druhého břehu z oblasti 
obce Brnky – oznámeno PČR Libčice, aby 
cestou operačního důstojníka OŘ PČR Pra-
ha-venkov byla zjednána náprava.
• Dne 26. 5. při hlídkové činnosti oznámen 
nález koženkového obalu s  opencard 
na  chodníku v  ulici Lidická, zjištěn majitel, 
tomuto nalezeny věci byly předány, majitel 
by touto cestou chtěl poděkovat poctivému 
nálezci.
• Dne 27. 5. v rámci hlídkové činnosti nale-
zeno v ulici Kpt. Poláčka zaparkované vozi-
dlo tov. zn. Ford Escort Cabrio bez r. z., 
na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozi-
dla z komunikace, oznámeno OSRMŽP MÚ
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky mů-
žete nalézt na webových stránkách MP Roz-
toky na 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 Libči-
ce (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731) nebo 
na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 
nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@
mproztoky.cz). Děkujeme předem za  spolu-
práci.  

Výzva

Opakovaně se u kontejnerového stanoviště 
v místě Na Sekeře v ulici Lidická v Rozto-
kách objevily kartonové krabice s obsahem 
použitých prázdných plastových vaků 
od  roztoku pro peritoneální dialýzu. Tyto 
vaky používají lidé s  nemocnými ledvina-
mi. Apelujeme na spoluobčany, že tento ma-
teriál nepatří do plastového odpadu.
Pokud víte o  někom ve  svém okolí, že je 
takovýmto způsobem nemocný a  používá 
vaky s  roztoky pro peritoneální dialýzu, 
poučte ho prosím, aby je neodkládal v mís-
tech, kde jsou ostatním zdraví nebezpečné, 
ale odevzdal je v nemocničním zařízení, jak 
ho určitě poučil lékař před zahájením léčby.

(Redakčně kráceno)

Vevera Petr, ved. str. MP Roztoky
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ROZHOVOR MĚSÍCE

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Paní Zdenu Kulhánkovou, ředitelku mateř-
ské školy v Havlíčkově ulici, jsem poznal před 
deseti lety jako člen konkurzní komise, před 
níž paní ředitelka obhajovala svou pozici. 
Pamatuji si, jak na mne zapůsobila suverénní 
znalostí všech potřebných předpisů i aplikací 
bohatých profesních zkušeností do praxe.
Letos se paní ředitelka Kulhánková roz-
hodla přenechat své místo mladším a  po-
kračovat v  pedagogické práci v  mateřské 
škole už „jenom“ jako učitelka.
Znát názory zkušených odborníků je vždy 
přínosné a cenné, proto jsme požádali paní 
ředitelku o  odpovědi na  několik otázek. 
Nebylo to úplně snadné, protože v  době 
přijímacího řízení a před koncem školního 
roku měla práce nad hlavu, ale přece jenom 
se nám to podařilo. 

• Jaké byly vaše pedagogické a ředitelské 
začátky?
Po  ukončení studia pedagogické školy v  Praze 
jsem začínala nabírat první zkušenosti v mateř-
ské škole na Invalidovně. Po provdání a přestě-
hování do Roztok jsem ještě pracovala v Praze 6 
na Krupkově náměstí a v Libčicích.  Po narození 
dcery a syna jsem po mateřské dovolené, v roce 
1976, začala pracovat již v Roztokách, nejdříve 
v mateřské škole v Tichém údolí, poté v Masary-
kově ulici (dnešní budově lékárny) a dosud pra-
cuji v MŠ Havlíčkova. První zkušenosti s prací 
ředitelky jsem získávala po dobu dvou let jako 
zastupující ředitelka v  MŠ Přemyslovská, pak 
jsem byla jmenována do funkce ředitelky IV. ma-
teřské školy v Masarykově ulici. V té době jsem 
se pokoušela o přijetí ke studiu na vysoké škole, 
avšak nevlastnila jsem červenou knížku, sestru 
jsem měla emigrantku, a tak mé přijetí bylo ne-
možné.  K dalšímu sebevzdělávání jsem využíva-
la mnohých nabízených kurzů, školení, a přede-
vším dvouletého studia pro ředitelky mateřských 
škol. V roce 1993 došlo k uzavření IV. mateřské 
školy a byl vyhlášen první konkurz na místa ře-
ditelek MŠ v Roztokách.  Přesto, že jsem konkurz 
vyhrála a byla jmenována ředitelkou MŠ v Ha-
vlíčkově, nerada na tuto dobu vzpomínám. Byla 
jsem osočována už jen proto, že jsem si dovolila 
jít do  konkurzu. Moje znamení je však Beran, 
a proto i tato neblahá doba byla překonaná. Ze 
všech strastí a starostí mě vždy dostala radostná 
práce s dětmi.

• Jak se za  léta vaší praxe změnily děti, 
výchovné metody, přístup rodičů, materi-
ální vybavení školek?
Stejně jako nastávaly změny v naší zemi po sa-
metové revoluci, tak nastávaly změny v rodinách 
i  ve  školství.  Rodinná výchova dětí se velmi 

uvolnila, a  to se projevuje dodnes na  chování 
mnohých dětí vůči rodičům, kamarádům i uči-
telkám. Mnozí rodiče dovolují svým dětem téměř 
všechno a řídí se jen tím, co děťátko chce; a pak 
se diví, že nastávají problémy s chováním dítěte. 
V současné době jsou děti přetěžovány zájmový-
mi kroužky a v kruhu rodinném tráví čím dál 
méně času. Také přibývá dětí se specifickými 
poruchami učení, jako je dyslexie, dysgrafie, 
dyspraxie, hyperaktivita a  autismus. V  dřívější 
době se tyto poruchy řešily odchodem dětí 
do  zvláštních škol. Dnes je těmto dětem již 
od mateřské školy věnována značná péče a věřte, 
že v kolektivu 25  dětí je to velmi náročné.
Vstupem mateřských škol do právní subjektivity 
v roce 2003 se velmi zlepšily materiální podmín-
ky vybavenosti ve všech mateřských školách. Ře-
ditelky se musely naučit řídit školu jako manaže-
ři a přitom nesmí opomíjet práci pedagogickou. 
Ze všeho nejdůležitější je pro ředitelku vytvořit 
dobrý tým spolupracovníků a být sama příkla-
dem v tvořivé a odpovědné práci. To se mi dou-
fám za  léta působení v  MŠ Havlíčkova daří.  
Kdybych zde měla vypsat všechny povinnosti ře-
ditelky a popsat její práci, nestačilo by na to ani 
jedno číslo tohoto časopisu.  Každá ředitelka ví, 
jak rychle utíká čas, co se stačí za týden, měsíc, 
rok. Tak i já, přesto že práce je i mým koníčkem, 
některé věci prostě nestíhám. Všechny ředitelky 
dnes velice zatěžuje nadměrná administrativa, 
místo které by se mohly věnovat důležitějším 
činnostem ve prospěch dětí a celé mateřské školy.

• Jaký je váš názor na současnou situaci, 
kdy v řadě měst včetně Roztok trpí rodiče 
nedostatečnou kapacitou mateřských škol?
Již v době uzavírání mateřských škol v Roztokách 
jsem upozorňovala na možný budoucí nedostatek 
míst pro děti silných ročníků  72–78. Tak se i stalo. 
Byla i doba, kdy jsem obcházela rodiny a žádala 
je o zapsání dětí do mateřské školy.  Současný ne-
dostatek míst je ve všech satelitních městech v oko-
lí Prahy, to všichni vědí. V našem městě se v po-
sledních letech navýšila kapacita mateřských škol, 
zásluhou vedení současného i bývalého, o více než 

150 míst, a stále je to málo. Zrušením přijímacího 
kritéria zaměstnaných rodičů jsou přijímány 
do mateřských škol děti rodičů na mateřské dovo-
lené s mladším sourozencem. Bývá jich v mateř-
ských školách i více než polovina. Ano, podle om-
budsmana mají všechny děti nárok na vzdělávání, 
avšak mnohé matky přicházejí o svá zaměstnání 
z důvodu nepřijetí svých dětí a v rodinách nastává 
tíživá finanční situace, všichni nemají finance 
na  zaplacení soukromých mateřských škol.  
V tomto směru mi velice vadí naše zákonodárství. 
Rodič má možnost si rodičovskou dovolenou roz-
vrhnout do 4 let věku dítěte, avšak zaměstnavatel 
je povinen držet mu místo pouze do 3 let. Proč ne 
do 4 let, když všichni znají tíživou situaci s místy 
v mateřských školách.  V mnohých školách v Pra-
ze se neřídili doporučením ombudsmana a stále 
využívají kritéria zaměstnaných rodičů. V dnešní 
době jsou mladí lidé velice vzdělaní a myslím, že 
většina z  nich umí vychovávat dobře svoje děti 
i bez pomoci mateřských škol.  Doba je však velmi 
hektická, uspěchaná a mateřské školy plní funkci 
pomocníků ve vzdělávání všech dětí. Práce učite-
lek i ředitelek mateřských škol je velmi nedoceněná 
a někdy i neuznávaná jako velmi náročná a od-
povědná. O to více si vážím všech, kteří tuto práci 
vykonávají s chutí a radostí, bez velkých finanč-
ních nároků.

• Máte nějaké krédo, kterým jste se ve své 
práci řídila?
Celý život jsem se řídila heslem, že všechno zlé je 
k něčemu dobré, co tě nezničí, to tě posílí. Práci 
pro děti jsem věnovala již 47 let a  doufám, že 
ještě i nadále budu moci pokračovat v  této ra-
dostné práci s novou paní ředitelkou Hanou Fia-
lovou. Všem zaměstnancům, kteří se mnou spo-
lupracovali a  byli mi vždy oporou, děkuji 
za pěkná prožitá léta v mateřské škole, přeji jim 
v další práci mnoho dobrého, dětem stále šikovné 
a veselé paní učitelky, nové paní ředitelce hodné 
rodiče, zaměstnance i dětičky.

Otázky paní ředitelce Kulhánkové kladl  
Jaroslav Drda.

Co tě nezničí, to tě posílí



Ve dnech 23. a 24. května proběhly v ČR volby 
do Evropského parlamentu. Dlouhodobě oče-
kávaná nízká volební účast v celostátním mě-
řítku se dostavila, snad jenom ještě důrazněji, 
než očekávali i největší skeptici. Druhá nejniž-
ší účast v Unii (za bezkonkurenčním Sloven-
skem) a pouhých 18,2 % voličů u evropských 
uren dokumentuje poměrně jasně, že českým 
občanům ve významné většině může být Ev-
ropský parlament, ne-li celá Evropská unie, 
víceméně ukradený.
Euroskepticismus, notně přiživovaný četný-
mi odpůrci Bruselu, je jednou z  možných 
příčin. Nemyslím si však, že je příčinou hlav-
ní nebo dokonce jedinou, a už vůbec ne tou 
primární.
Však si zkuste vzpomenout, kdy naposled 
jsme se dozvěděli něco o činnosti našich eu-
roposlanců. Co vlastně v  tom Bruselu pro 
nás vykonali, o  co se zasloužili?  Jak hájili 
zájmy České republiky na půdě EP? Já osob-
ně si vybavuji jedinou reportáž, a  to, když 
poslanec Ransdorf sprostě vynadal reporté-
rovi, který po  něm chtěl vysvětlení, proč se 
zapsal do prezenční listiny, když pak celý den 
na jednání nebyl.
Český volič tak má v  nejlepším případě ja-
kousi povědomost, že existuje něco jako Ev-
ropská unie, kam jsme taky vstoupili, a že je 
taky nějaký parlament, kam bychom mohli 
volit, ale v  podstatě netuší, proč by se měl 
namáhat a vybírat z poněkud pitoreskní na-
bídky kandidátů lidi, jejichž jménu mu nic 
neříkají. V tom lepším případě. V tom hor-
ším mu říkají až moc.
Na konečné výsledky jsme si tentokrát museli 
počkat až do nedělního pozdního večera, až se 
odvolí v  celé Unii. Co kdyby se nedej bože 
v nějaké italské vesnici dozvěděli, jak se volilo 
v České republice, a negativně je to ovlivnilo?
S  určitou dávkou hrdosti mohu napsat, že 
roztočtí voliči šli proti proudu. Nejenže byla 
volební účast v našem městě (32,14 %) bez-
mála dvojnásobná oproti celostátnímu prů-
měru, ale i volební výsledky se od těch celo-
státních značně liší. Roztočtí voliči jasně 
ukázali, že o své volbě přemýšlejí, že nejsou 
médii zmanipulované stádo.
Na  grafech jsou zásadní rozdíly vidět velmi 
zřetelně.
Výrazného výsledku dosáhla v  Roztokách 
koalice TOP 09 a Starostů, jen málo jí chybě-
lo k  magické hranici 30 procent. Fenomén 
hnutí ANO v Roztokách stačil jen na druhé 
místo, a to s velkým odstupem. Sociální de-

mokracie obsadila v  Roztokách, stejně jako 
v  měřítku celé republiky bronzovou příčku, 
jen s  podstatně nižším procentuálním zis-
kem. Čtvrtá je u nás ODS, ale její zisk je jen 
o  málo, asi o  0,5 %, větší než v  celostátním 
měření, kde ji předstihly KSČM a KDU-ČSL, 
které v Roztokách naopak „zaparkovaly“ těs-
ně nad pětiprocentní hranicí.
Velkou pozornost si zaslouží roztocký voleb-
ní výsledek Strany zelených, která v republi-
kovém souhrnu propadla pod pětiprocentní 
hranici, zatímco v  našem městě překročila 
8  procent. To je pro roztocké Zelené před 
blížícími se komunálními volbami určitě 
velkým povzbuzením.
Na obou úrovních poznenáhlu posilují Svo-
bodní občané a  Piráti by se v  Roztokách 

do Evropského parlamentu s přehledem do-
stali.
Celkově lze říci, že zatímco Evropou volby 
poměrně otřásly kvůli vysokému výsledku 
nacionalistických stran, v Česku zatím extré-
misté nebodují. Nová uskupení však úspěšně 
čeří vody v našich politických rybnících.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo se 
podíleli na úspěšné organizaci voleb v Roz-
tokách, ať jsou to úředníci městského úřadu, 
členové volebních komisí, technické služby 
nebo organizace, které poskytly své prostory 
pro volební místnosti.
I díky jim proběhly u nás volby do Evropské-
ho parlamentu hladce, řádně a důstojně.

Jaroslav Drda

10

TÉMA MĚSÍCE

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 
v Roztokách
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Ani dvoudenní volby (na rozdíl od většiny 
států EU) nepřiměly našince, aby přišli 
k volbám a dali přednost „občanské povin-
nosti“ před útěkem do  světa svých privát-
ních radostí či, jak píše pěkně Mariusz 
 Szczygiel, do svých soukromých rájů. Účast 
ve  volbách do  Evropského parlamentu 
a s tím i uplatnění vlivu na aspirace českého 
zástupce na  evropského komisaře byla 
prach bídná. K  těmto volbám přišlo pou-
hých 18,2 % oprávněných voličů. Horší to 
už bylo jen na  Slovensku. Ke  cti našich 
spoluobčanů v  Roztokách patří to, že jich 
přišlo volit 32,14 %.
Když si uvědomíme, jak jsme před 25 lety 
vzývali svobodné volby, jde o evidentní para-
dox.
Čím to je a můžeme s tím něco dělat (pokud 
nepřijmeme názor V. Klause, že to je v  po-
řádku, neboť jde o velmi „neautentické“ vol-
by)?
V  Lidových novinách pojmenoval P.  Kam-
berský tento nezájem o volby „natvrdo“ jako 
výraz české lhostejnosti: „lhostejnost jako 
povahový rys, jako kulturní zvyklost, jako 

výraz národního charakteru“. Lhostejnost 
není pěkná vlastnost. To, že některé věci ve-
řejného života Češi „neřeší“, bývá přičítáno 
české toleranci. Jak se ale ukazuje, hranice 
mezi tolerancí a  lhostejností může být dosti 
problematická.
Mohlo by se říci, že účast není až tak důleži-
tá, že důležitější jsou výsledky. Z tohoto po-
hledu dopadly volby v ČR velmi dobře. Stra-
ny zpochybňující evropskou integraci 
propadly a ani úspěch jednoho Petra Macha 
na tom nic nemění. Obávám se ale, že to je 
jinak. Procentní volební výsledky jednotli-
vých stran a  jména našich 21 poslanců 
z  751členného sboru europoslanců patrně 
nevzbudí na západ od Krušných hor žádnou 
pozornost. Čeho si ale jistě v Bruselu a Štras-
burku všimnou, je hanebná volební účast, 
jako výraz naší ignorance vůči tomuto spo-
lečnému projektu.
Velkou vinu na tomto stavu mají naše sdělo-
vací prostředky, které dění ve  světě a  v  EU 
věnují minimální pozornost. Češi, „odkoje-
ní“ bulvárem, který představuje výraznou 
většinu českých tištěných i  elektronických 

periodik, vlastně nevědí, co od  Evropské 
unie očekávat. Zpravodajství soukromých 
(a  současně nejsledovanějších) televizních 
kanálů je spíše kronikou skandálů, pseudo-
afér a neštěstí. Nic pozitivního se tam člověk 
vlastně nedozví, snad kromě toho, když se 
někdo ujme týraného zvířátka… Jako by lidé 
hltali zprávy o cizím neštěstí s tím, že je blaží, 
že oni jsou v pohodě. Privátní aférky tzv. ce-
lebrit nulového významu zcela zastiňují zá-
sadní světové události. Je třeba přiznat, že 
někteří komentátoři naopak volební neúčast 
vysvětlují tím, že právě Češi (a Slováci) nejlé-
pe pochopili, že Evropský parlament není 
parlamentem v  pravém slova smyslu, neb 
zákony netvoří, ale jen schvaluje, a proto se 
zcela správně této hry na demokracii nezú-
častnili.
Buď jak buď, Česko a  Slovensko se ukázaly 
jako země s  extrémně nízkým smyslem pro 
projekt integrované Evropy, což bezpochyby 
nezůstane bez vlivu na  pozici našich zemí 
v EU.

Stanislav Boloňský

Paradox evropských voleb

nejen copycentrum

Brandejsovo nám. 1219/1, Praha 6 - Suchdol
tel. 220 920 621, obchod@powerprint.cz

Ot. doba  po-čt 8-18 (pá do 17)

kopírování a tisk
velkoformátový tisk

reklamní plachty s oky
vizitky, razítka, letáky

www. .cz

fotky na počkání
placky a butony od 1 ks

www. .cz

Do obchodu
se šperky 

v Roztokách u Prahy
přijmeme 

prodavačku na HPP. 

Více informací
na tel. čísle: 

608 322 243 – Jan Tomeš



Mluvíme-li o obětech druhé světové války 
v  našem městě, je v  podstatě samozřejmé 
považovat za ně popravené odbojáře, padlé 
příslušníky zahraniční armády, oběti holo-
caustu a  umučené vězně koncentračních 
táborů z  transportu smrti. Je to samozřej-
mě logické a správné. Nebude však na ško-
du, připomeneme-li si dnes také ty, kteří 
stáli „na druhé straně barikády“. Už jenom 
proto, že ani našemu městu se nevyhnula 
vlna poválečného násilí, která stála lidské 
životy. Rád bych hned v úvodu svého textu 
uvedl, že nepatřím k  zastáncům nekritic-
kého sypání si popele na hlavu – události, 
k nimž došlo během jarních a letních mě-
síců roku 1945 ve vztahu k českým i jiným 
Němcům a německým válečným zajatcům 
je třeba hodnotit v  kontextu doby a  udá-
lostí, jejichž byli jedni svědky a druzí pří-
mými aktéry. 

Německá menšina

Před válkou představovala roztocká němec-
ká menšina jen asi dvě procenta z celkového 
počtu obyvatel města. Během 30. let tento 
počet mírně rostl, nicméně teprve po oku-
paci nabyl významnějších rozměrů. Roztoč-
tí Němci museli v  průběhu války rukovat 
do  německé branné moci. Nejméně čtyři 
z  nich pak padli na  frontách. Jednalo se 
o  Aloise Hübla (nar. 1896) z  ulice Na  Vy-
hlídce, Johanna Stiku (nar. 1901), Franze 
Dittricha z  Nádražní ulice a  jeho souseda 
Roberta Wanku (nar. 1926). Pouze v přípa-
dě Dittricha víme, že padl v Itálii na Silves-
tra 1944. Wanka přišel o život na východní 
frontě zhruba ve stejné době jako příslušník 
jezdeckého útvaru Waffen-SS, kam se při-
hlásil dobrovolně v 17 letech. 

Roztoky v květnu 1945

Krátce po  vypuknutí Květnového povstání 
se v Roztokách a jejich blízkém okolí poda-
řilo plně obnovit československou státní 
suverenitu. Díky dobré přípravě a  rozhod-
nosti povstalců roztocká posádka wehr-
machtu kapitulovala téměř bez boje. Větší 
přestřelka se strhla až 5. května v odpoled-
ních hodinách, kdy se podařilo zastavit vlak 
plný německých vojáků a civilistů směřující 
z Prahy do Lovosic. Na německé straně byl 
jeden padlý voják. 
Dne 10. května 1945 ráno, tedy již v  době, 
kdy ve  městě byly sovětské jednotky, pak 
došlo k  tragické události. Na  základě „roz-

sudku“ vyneseného Revolučním národním 
výborem, byla v Tichém údolí vykonána po-
prava 29 mužů, u nichž existovalo podezření 
z  členství v  SS nebo v  nacistickém bezpeč-
nostním aparátu. Nešlo výhradně o  Němce 
– byl mezi nimi např. známý roztocký kola-
borant Josef Hrubý z Jeronýmovy ulice nebo 
odrodilec Josef Uhlíř – Haunold. V  archi-
vech se mi podařilo dohledat již jen jedno 
jméno popraveného, kterým byl Herbert 
Böhme. Vzhledem k  tomu, že se jednalo 
o  18letého mladíka, lze předpokládat, že 
k  zařazení do  skupiny exekvovaných stačila 
prostá příslušnost k  Waffen-SS. Výslechové 
protokoly odsouzených se zřejmě nedocho-
valy, stejně tak jejich seznam. Rozsudek je 
zcela anonymní a  jen oznamuje, že k  smrti 
bylo odsouzeno 29 gaunerů za  prokázanou 
„zhovadilost“. 
Historik Tomáš Staněk ve  své průkopnické 
studii o  poválečných excesech z  roku 2005 
uvádí, že v  Roztokách bylo při zpětném 
prošetřování nalezeno 35 mrtvých z května 
1945, nacházejících se mimo pohřební mís-
ta. K tomuto číslu se lze v podstatě dopraco-
vat i studiem archivních materiálů – kromě 
padlého z vlaku a 29 zastřelených v Tichém 
údolí byli ještě nejméně dva němečtí vojáci 
zastřelení údajně sovětskými vojáky 
v  Kroupce a  tři německé „záškodníky“ 
usmrtil městský vodák Adolf Joch, když „se 
pokoušeli o útěk“. 

Pozdější oběti

Váleční zajatci i  němečtí civilisté byli již 
v  průběhu povstání internováni na  sokol-
ském hřišti, v  nové škole, chudobinci, Wo-
hankově továrně a na dalších místech v Roz-
tokách i v Žalově. Také zde došlo k několika 
sebevraždám a  úmrtím v  důsledku nemocí. 
Dne 1. června 1945 zemřel v  nemocnici 
Na Sakuře v důsledku sebevražedného poku-
su žalovský Němec Josef Kroc (nar. 1894), 
o  šest dní později podlehla nemoci tamtéž 
internovaná Němka Margarette von Nau-
man. Počátkem července přišel následkem 
nehody o  život pětadvacetiletý zajatec Au-
gust Schumple. Koncem srpna 1945 pak 
v  internaci zemřel bývalý ředitel německé 
obecné školy v  Roztokách Anton Deutzer. 
Sebevraždu v  blíže neurčené době spáchal 
i Emich Schlegl (nar. 1893), který se za války 
přihlásil k německé národnosti. Za nevyjas-
něných okolností zemřel Ing. Otto (před vál-
kou Radoslav) Kalous (nar. 1891) z  Vršek. 
Zřejmě posledním v internaci zemřelým roz-

tockým Němcem byl 1. dubna 1946 pětase-
dmdesátiletý Anton Stangl. 

Nezodpovězené otázky

Jak jsem se zmínil již v úvodu – ne všichni 
byli samozřejmě nevinnými oběťmi. Téměř 
každý byl členem některého nacistického 
spolku, řada z nich přímo NSDAP. Otázkou 
především u  popravených v  Tichém údolí 
zůstává, zda si alespoň nezasloužili stanout 
před regulérním soudem, a to právě ve chví-
li, kdy již z  jejich strany nehrozilo žádné 
nebezpečí. Městský národní výbor samo-
zřejmě neměl oprávnění vynášet hrdelní 
rozsudky a je patrné, že jakékoliv trestní ří-
zení s největší pravděpodobností ani nepro-
běhlo. Jejich ostatky zůstaly až do dnešních 
dnů na stejném místě. V parném létě roku 
1947 začal špatně zahrnutý hrob obtěžovat 
své okolí. Stížnosti přicházely na  roztocký 
MNV především z  nedalekého Suchdola. 
Několik let trvající výměna názorů mezi 
správními orgány obou lokalit skončila jed-
noznačným vyjádřením, že je naprosto vy-
loučené, aby těmito mrtvými byla „znesvě-
cena svatá půda Levého Hradce“. Až do 
dnešních dnů je v Roztokách toto téma jis-
tým způsobem „tabu“ a zřejmě nikomu ne-
přijde zvláštní, že za humny, kam chodíme 
s  dětmi na  nedělní procházky, se stále na-
chází masový hrob. 
V  příštím roce si připomeneme 70. výročí 
ukončení války. Nebylo by symbolickou teč-
kou za  jejími tak dramatickými událostmi 
zbavit se jednoho z jejích posledních pozůs-
tatků a mrtvé z Tichého údolí důstojně po-
hřbít (nebo alespoň umožnit, aby se o  to 
postarala příslušná německá místa)?   

PhDr. Jiří Plachý, Ph.D. (mezititulky red.)
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Dostavba školy efektivní 
variantou
Podařilo se více. Již stojí krásná budova, 
kde je 10 tříd, výtvarný ateliér, žákovský 
klub, sborovna, knihovna, multifunkční sál 
a velká tělocvična.

Kapacita školek navýšena
Slíbili jsme jednu kontejnerovou školku. 
Ve skutečnosti se nám podařilo otevřít 
dokonce tři nové třídy v mateřských ško-
lách. Přesto problém s nedostatečnou 
kapacitou stále přetrvává, a proto jej 
budeme nadále řešit.

Efektivní a�transparentní 
hospodaření vedlo k�úsporám
Dříve městu zůstávalo na investice při-
bližně 5 milionů Kč. Díky otevřeným vý-
běrovým řízením, přesoutěžení dodavate-
lů města, úsporným opatřením a novému 
rozpočtovému určení daní můžeme nyní 
investovat výrazně více než 30 milionů Kč 
ročně.

Nová městská autobusová linka
Letos se konečně na svou trasu vydal 
autobus nové linky 359, která obsluhuje 
i Solníky. Navíc nás propojuje s Únětice-
mi a Suchdolem. Do budoucna je potře-
ba upravit jízdní řád a zavést i víkendové 
spoje.

Podpora spolků
Podařilo se udržet významnou podporu 
kulturního a sportovního života ve městě. 
Nejvýznamnější neziskové organizace byly 
podpořeny i nad rámec grantů a dotací.

Úřední hodiny a�informování 
občanů
Zavedli jsme delší otvírací dobu úřadu 
v pondělí a ve středu. Město má nové  
a přehledné webové stránky města, které 
mají úspěch i v celostátních soutěžích.

Škola jako kulturně-společen-
ská tepna života
Nejen díky stavebním pracím se nám 
nepodařilo školu v odpoledních hodinách 
více otevřít pro děti, jejich rodiče i praro-
diče. Nový ředitel může být příslibem pro 
budoucnost. 

Veřejná služba
Zavedli jsme veřejnou službu. Ta ovšem 
byla ústavním soudem zrušena.

Dětská a�sportovní hřiště, 
veřejná prostranství, čistota 
ve�městě
Rozšířila se dětská hřiště na ulici Obránců 
míru i u žalovské školy. Nyní otvíráme nové 
sportoviště u Masarykovy ulice. Byl posta-
ven park pro seniory u domu s pečovatel-
skou službou. Zkultivovali jsme okolí po-
mníku na Školním náměstí. V precizním 
úklidu města však ještě vidíme rezervy.

Co se nám ještě 
podařilo:
 • Z dotací se podařila postavit nejen 

dostavba školy, ale i nový sběrný 
dvůr, zateplení školní jídelny či 
zázemí pro páteční trhy.

 • Opravila se spousta silnic a chodní-
ků: Masarykova, Jungmannova, 
Školní náměstí, Smetanova, Haško-
va, Máchova, Čakov, Dobrovského, 
Vošahlíkova a mnohé další se opra-
vovat budou. 

 • Během prázdnin vypukne budo-
vání kanalizace a nových silnic 
v Žalově: Wolkerova, Na Valech, 
Pod Řivnáčem.

 • V Roztokách je spousta nových 
akcí, které pořádá město: Slavnosti 
levého a pravého břehu, 17. listopad 
či páteční trhy.

 • Bylo opraveno dolní patro měst-
ského úřadu.

Mnohé další se podařilo, něco mož-
ná ne úplně bezchybně. Víme to. 
 Proto vás prosíme, pokud máte 
nějaké nápady či připomínky k fun-
gování města, dejte nám to vědět. 
Určitě vás rádi vyslechneme.  
(jakob@roztoky.cz)

Od konce roku 2010 jsme součástí zastupitelstva našeho 
města. V čele s naším starostou se podílíme na jeho vedení. 
Před čtyřmi lety jsme Vám slibovali změnu, ale jen to, 
co opravdu můžeme splnit. Rádi bychom složili své účty:

MĚSTO PRO VŠECHNY GENERACE

CO SLÍBÍME, TO PLNÍME!
Chceme dál budovat 
MĚSTO PRO VŠECHNY GENERACE. 
V příštích měsících vám představíme náš tým a naše plány.
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Jestli současné vedení něco nestihlo nebo 
nedokázalo změnit, pak je to systém fun-
gování roztockých technických služeb. 
Jsme si toho vědomi, a proto jsme o fungo-
vání našich služeb v rámci našeho místní-
ho sdružení ODS obsáhle několikrát disku-
tovali.
Technické služby nefungují sice úplně špatně, 
problémem je, že nikdo tento proces systémo-
vě neřídí, nefunguje elektronická evidence 
a  v  rozhodování se občas technické služby 
chovají jako stát ve státě. Přičemž jejich roz-
počet činí nezanedbatelných 13,1 mil. Kč, což 
je více než 12 % všech výdajů města. Ve vět-
šině našich ad hoc požadavků se nám sice 
jejich zaměstnanci snaží vyjít vstříc, ale po-
dle mého názoru je potřeba provést systémo-
vá nastavení, která posunou pořádek, péči 
o  zeleň, chodníky a  komunikace o  úroveň 
výš. Poté, co se snad brzy podaří dohnat res-
ty v opravě zanedbaných komunikací, čemuž 
jsme se věnovali výrazně v  tomto volebním 
období, bude cílem následujících čtyř let 
udělat z Roztok městečko bavorského stři-
hu, ke kterému máme realisticky viděno za-
tím velmi daleko. Zmíním třeba zarůstající 
krajnice, parkovací pásy v  Solníkách, nové 
chodníky a  neupravené zelené pásy v  jejich 
blízkosti. Většinu těchto kroků bude muset 
provést úřad, ale na příštím politickém ma-

nagementu bude odpovědnost za  nastavení 
systému, striktní vymáhání a  kontrolu. Jak 
tedy na to:

1. Jednoznačné určení cílů 

Dneska je kapacita technických služeb tříště-
na mezi příliš mnoho aktivit, které jim pak 
nedovolují věnovat se definovaným „klíčo-
vým činnostem“, mezi něž patří zejména 
úklid města, péče o zeleň, elektrické osvětle-
ní, čištění komunikací a  kanalizace, úklid 
sněhu a provoz sběrného dvora. Podle názo-
ru ODS by měly dělat pouze ty činnosti, 
na které je město potřebuje, a nesuplovat roli 
soukromého sektoru. Zbude pak víc energie 
na ony definované klíčové činnosti.

2. Pasportizace – 
elektronická evidence 

Abychom mohli plánovat kapacity jednotli-
vých zaměstnanců městského úřadu, techni-
ky a samotných technických služeb, musíme 
znát životnost a  dobu obnovy jednotlivých 
procesů. Ať už se jedná o  městskou zeleň, 
intervaly čištění dešťové kanalizace, obměnu 
veřejného osvětlení nebo cokoliv jiného. 
Proto chci v  následujícím volebním období 
přikročit k  elektronické pasportizaci všech 

ve  městě se opakujících činností. Laicky to 
například znamená zavedení přesné eviden-
ce všech stromů, jejich staří a zdravotní stav. 
Podobně funguje pasport komunikací nebo 
kanalizace města. Důležitá je interaktivnost 
a  možnost projektového řízení. Předejde se 
tím amatérsky a nekoncepčně řešeným hava-
rijním stavům nebo dlouho neřešeným pro-
blémům. 

3. Management 
technických služeb 
a kontrola
Víme-li, co chceme a kdy to chceme, může-
me tomu přizpůsobit rozpočet a  fungování 
našich technických služeb, které bude možné 
jednoduše kontrolovat. Přesně budeme vě-
dět, co a ve kterém týdnu roku mají udělat, 
kdy mají zvýšit kapacitu o  sezonní zaměst-
nance a kdy budou potřebovat finanční pro-
středky. Zbytek už je jen o vhodné motivaci 
a  kontrole. Standardní manažerské doved-
nosti, na  kterých není nic objevného. To je 
vize ODS pro následující volební období tý-
kající se fungování Technických služeb města 
Roztoky.

Ing. Roman Jandík,  
předseda MS ODS Roztoky a místostarosta města

Je to přesně rok, co jsem přispíval do veřejné 
diskuse na téma odpady v našem městě svým 
článkem: „Kde je vůle, tam je cesta“ (k dohle-
dání na www.roztoky.com). Po roce a po řadě 
diskusí bych rád nabídl model, jak by mohl 
fungovat od roku 2015. Hlavním sdělením je: 
Nechceme, aby byl poplatek za odpad daní, 
ale poplatkem za službu v závislosti na tom, 
kolik odpadu vyprodukujete.

Náš cíl je následující: 

•  Učinit z daně z hlavy opět poplatek, jehož 
výši ovlivňuji svým rozhodnutím a jedná-
ním.

•  Snížit objem produkovaného směsného 
komunálního odpadu (dále jen SKO) 
na obyvatele, naopak zvýšit množství tří-
děného odpadu na obyvatele.

•  Dosáhnout nákladově neutrálního odpa-
dového hospodářství.

Nejdříve popíšu východiska:

Teze k poplatku:

•  Poplatek tak, jak je dnes nastaven, je 
z čistě ekonomického pohledu daní z hla-
vy, jelikož:

•  je povinný – musí platit každý
•  je neekvivalentní – objem vytvořeného 

odpadu nemá vliv na výši platby
•  je neúčelový – je to normální součást pří-

jmové stránky rozpočtu.

Teze k odpadovému 
hospodářství:

•  Nejdražším odpadem pro obec SKO – 
obec zaplatí za svoz i zpracování/ulože-
ní na skládku.

•  Pro svozovou společnost (v našem přípa-
dě Regios) je SKO nezajímavý, tvoří jen 
asi 5 % jejich obratu.

•  Peníze lze vydělat jen a  pouze na  třídě-
ném odpadu – vydělává město, překupník 
i zpracovatel.

•  Je velkou výhodou provozovat vlastní 
sběrný dvůr, kde se shromažďuje tříděný 
odpad.

•  Za  evidovaný tříděný odpad dostává 
město finanční příspěvek od společnos-
ti  EKOKOM.

Teze k přístupu 
samosprávy:

•  Městský úřad je servis pro obyvatele měs-
ta, nikdy opačně.

•  Je úkolem města zajistit si výběr poplatku, 
a to způsobem, který je efektivní a přitom 
neobtěžující.
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Plán ODS: Roztoky bavorského střihu

Odpady na modro
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•  Nedodržování pravidel, např. tvorbu 
černých skládek, řeší městská policie 
jednotlivě, nikoli úřad plošným potres-
táním.

Je několik cest, které lze volně kombinovat:

1. Zvýšit počet sběrných 
nádob na tříděný odpad, 
případně je vyměnit 
za vhodnější 

– zde nám může výrazně pomoci společnost 
EKOKOM, která nám nabízí převzetí nádob 
do  vlastnictví, jejich pravidelnou obměnu 
a  zajištění standardního vzhledu třídicích 
hnízd. 

2. Podpořit provoz vlastního 
sběrného dvora

– delší otevírací hodiny, častější organizace 
kontejnerového sběru v  obci, důsledná evi-
dence. 

3. Umožnit lidem volbu 
velikosti nádoby 
na SKO či frekvence  
svozu 

– člověk v průměru vyprodukuje 30 l odpa-
du/týden, ale pokud někdo důsledně třídí, 
měl by mít možnost využívat menší nádoby, 
logicky za  nižší poplatek, či si prodloužit 
termín svozu – svozová firma umí pracovat 
s oběma modely.

4. Zavést pytlový sběr papíru 
a plastů ve vybrané lokalitě 
jako pilotní projekt 

– pytlový sběr má svoje výhody i nevýho-
dy, ale je potřeba si prakticky ověřit, zda je 
životaschopný. Pytlový sběr zvyšuje objem 
tříděného odpadu. Ideální by byla lokalita 
s  čistě difuzní zástavbou – pouze rodinné 
domy. Pytlový sběr by umožňoval indivi-
duální snížení poplatku v  závislosti 
na množství vytříděného odpadu.

Někteří chytráci možná budou populisticky 
navrhovat úplné zrušení poplatku jako tako-
vého výměnou za zvýšení daně z nemovitos-
ti. To ale není cesta, kterou by se ODS v Roz-
tokách chtěla vydat. Z historie víme, že toho, 
co je zdarma, si nikdo neváží a  nikoho to 
nevede ke korekci svého přístupu. Naopak – 
jen k  ignorantství, nihilismu a  anonymitě. 
Čtyřicet let pod taktovkou společného vlast-
nictví veřejných statků za vedení revoluční-
ho předvoje dělnické třídy bylo snad dosta-
tečně odstrašujících.

Chtěl bych dosáhnout toho, že svým chováním 
ovlivňuji výši svého poplatku a zároveň nevě-
ším na městskou kasu, rozuměj na kapsy ostat-
ních obyvatel, náklady za svoje ignorantství. 
Nikoliv nekonečné pudrování pozadí občanů 
z  městské pokladny, ale individuální odpo-
vědnost za svoje jednání a náklady je esencí 
pravicové politiky.
S pozdravem

Tomáš Pařízek,  
místopředseda MS ODS Roztoky

Existenci daňových rájů a mezinárodní da-
ňovou konkurenci považuje roztocká ODS 
za  společensky prospěšnou, neboť vládám 
nastavuje tvrdé rozpočtové omezení – tedy 
přesně to, co zná každý z nás ze svého do-
mácího, případně firemního hospodaření. 
Musíme prostě vyjít s příjmy, které vydělá-
me, ne s tím, co bychom utratit chtěli. Bo-
jem s daňovými ráji (navíc marným) poli-
tici jen škodí vlastním občanům, protože 
právě díky daňové konkurenci se nižším 
daním může těšit úplně každý. Řešením je 
se daňovým rájem sami stát a  nabídnout 
podmínky, které v  mezinárodní daňové 
konkurenci obstojí. Na  místní úrovni to 
plánujeme demonstrovat v příštím období 
na poplatku za psa.
Poplatek za  psa je standardní spotřební 
daní. Jediným důvodem jeho existence je, že 
psa lze snadno přiřadit majiteli, a tedy zda-
nit (na rozdíl třeba od koček či jiné havěti, 
která ovšem nezřídka ve společenských ná-
kladech svého chovu v  ničem nezaostává). 
Často udávaný regulační efekt poplatku (tj. 
že si kvůli němu lidé nepořizují více psů) 
nebyl prokázán (viz např. http://www.rozto-
ky.com/o-danich-psech-a-vubec). Jde o  to, 

že poplatek nehraje ve  srovnání s  jinými 
výdaji, jako je potrava či veterinář, zásadní 
roli. Nelze tedy hovořit ani o  nějaké kom-
penzaci za úklid města – ulice by se musely 
čistit tak jako tak a stupeň znečištění chod-
níků není dán ani tak množstvím psů 
ve  městě jako čuníků mezi jeho obyvateli. 
Sečteno a podtrženo, daň ze psa (bůhvíproč 
zvaná poplatkem) má jediný cíl: vytahat 
z vašich kapes další peníze.
Jenom v Praze se zbytečně v rozpočtu válí 
ročně přes 50 mil. ze psích poplatků, o  ji-
ných městech nemluvě. Plán ODS pro pří-
ští volební období je prostý: snížíme po-
platek za  psa na  160 Kč. Tím ulevíme 
roztockým chovatelům psů, přičemž pení-
ze vystačí na pokrytí nákladů města. Ano, 
stávající výdaje města související s  cho-
vem psů jsou hluboko pod částkou, která 
se za  psy vybere. Poplatek za  každého 
dalšího psa se už nebude navyšovat, pokud 
držitel podepíše, že pes není fakticky cho-
ván na území města Roztok. Tím se vytvo-
ří prostor pro to, aby majitelé psů z velkých 
měst, kde často platí za  prvního psa 
i  1500 Kč a  za  každého dalšího zpravidla 
i dost přes 2000 Kč, přehlásili zvíře do Roz-

tok a  zachránili tak spoustu peněz před 
promrháním erárem. Majitel a  držitel psa 
totiž nemusí být tatáž osoba. Formální 
držbu pro evidenční účely může zajišťovat 
nějaký roztocký subjekt, občan či firma. 
Ostatně, mnozí z těch, kteří mají příbuzné 
na vsi, činí tak již dávno jaksi živelně (ne-
mylme se, i v Roztokách je fyzicky přítom-
no mnoho psů registrovaných v  „laciněj-
ších krajích“ a  řadu z  nich můžeme takto 
získat zpět i  papírově). Šance, aby tímto 
způsobem vznikly nové podnikatelské pří-
ležitosti, se nabízí.
Jsme si vědomi inovativnosti takového ře-
šení. Návrh byl ale analyzován po  ekono-
mické i právní stránce a v jeho realizaci by 
neměl být nejmenší problém. Trošičku ne-
skromně přitom doufáme, že naznačíme 
cestu českým politikům na  vyšších úrov-
ních. V rozpočtech okolních zemí se totiž 
zbytečně válí hromada peněz. Neexistuje 
důvod, proč by je před promrháním erá-
rem měla zachraňovat jen Malta, Kypr 
nebo Holandsko.

Tomáš Šalamon

Roztocká ODS plánuje ulevit Praze   
od poplatků za psy



Mnohým z nás připomněly květnové přívalové deště a bouřky obrazy 
z loňského června, kdy Roztoky postihla velká voda. Já na to vzpomí-
nám obzvláště intenzivně nejen kvůli několika probdělým nocím 
a hodinám stráveným v dešti nebo na povodňovém štábu. Ve funkci 
místostarosty jsem byl nový a povodeň jsem takto zažíval jako očistec 
prvně. 
Po roce je sice pěkné si zavzpomínat, k čemuž úplně poslouží několik 
fotek, důležitější je ale bilancovat naši připravenost na  další velkou 
vodu.

Od loňského roku byla několikrát diskutována protipovodňová opat-
ření – jedná se zejména o otázku, kam s Únětickým potokem při po-
vodni?! Lze, nebo nelze zahradit celé Tiché údolí? Některá předložená 
opatření byla podle mého názoru i  podle názoru vodařů technicky 
nefunkční a dovolím si říct, že pro obyvatele Tichého údolí až nebez-
pečná, proto jsem pro ně nehlasoval. Návrhy, které jsme měli k dispo-
zici, totiž vůbec neřešily stav, když by kromě Vltavy byl rozvodněn 
i Únětický potok, což je při deštivém počasí jaksi velmi pravděpodob-
né. Odborníci, se kterými jsem to prozatím diskutoval, na  to mají 
obdobný názor. Je ovšem pravda, že technické možnosti se neustále 

posouvají směrem vpřed, takže věc jistě nepouštíme ze zřetele a pod-
poříme takové řešení, které bude funkční, bezpečné a financovatelné.
Nyní, po květnových přívalech deště, je intenzivně třeba řešit i povodí 
Žalovského potoka, které dostalo letos několik přímých zásahů 
a ve spolupráci s povodím je nutné provést jeho revitalizaci. Zejména 
v horní části povodí – v lokalitě Na Panenské – zajistit bezproblémovou 
funkčnost nového podleru.

Ing. Roman Jandík, místostarosta za ODS 
(Foto: Roztoky.com, T. Kratochvíl)

V  pondělí 19. května jsme v  Žalově zažili 
vzrůšo... Začalo krápat, pohled na oblohu ří-
kal: „Z toho mráčku nezaprší" – a zapršelo. 
Během chvilky začalo téměř peklo. Déšť přešel 
v  liják a  liják v  krupobití. A  pak jsem slyšel 
povědomý zvuk, říkal jsem si: „Co to taky tak 
temně hučí?“ –   Není to Niagara, ale  řeka 
v naší rokli!!! 
Naštěstí jen malá – díky poldru nad tenisový-
mi kurty. Tak jsem vzal foťák a vyrazil... 
Více fotografií na  
http://tomaskratochvil.cz/potopa-v-zalove/

Tomáš Kratochvíl
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Roztocká velká voda rok poté

Temně hučí…Žalovský potok



Byla jsem v dubnu se synem v úrazové am-
bulanci v  Motole, kde po  mně vyžadovali 
jméno ošetřujícího lékaře. Když jsem řekla, 
že nevím, protože v Roztokách se dětští léka-
ři střídají jako na běžícím pásu, nepochodila 
jsem. Nějaké jméno se do zprávy pro ošetřu-
jícího lékaře muselo napsat – vzpomněla 
jsem si jen na doktorku Formánkovou, ta už 
ale v  Roztokách dávno není. V  posledních 
letech jsem na dětském středisku napočítala 
osm doktorů, a  to jsem možná nezachytila 
všechny. Jejich střídání nestíhá ani městský 

web, na kterém je k dnešnímu dni ještě uve-
den MUDr. Václav Kozák a MUDr. Dagmar 
Brejchová, ačkoli na stránkách ordinace je už 
nová várka: MUDr.  Martina Simandlová 
a MUDr. Lucie Filipovská.
Ráda bych zjistila, kde se stala chyba, že naše 
děti nemohou mít „svého lékaře“, který je 
zná a pečuje o ně dlouhodobě, jak je to u lé-
kařů obecně obvyklé. Napadá mne jedině, že 
město nastavilo pro lékaře nesplnitelné pod-
mínky k  úspěšnému provozování ordinace. 
Nešlo by to napravit, aby nové lékařky v Roz-

tokách již vydržely? Pro naše děti by to jistě 
bylo prospěšné. Kdo jmenovitě prosím 
za neutěšenou situaci nese odpovědnost? 

Ludmila Razimová 

Poznámka redakce: 
Dětské středisko v Roztokách neprovozuje měs-
to Roztoky, ale soukromá společnost, které jsme 
dopis předali a  jejíž odpověď rádi otiskneme 
v  příštím čísle. Předpokládáme, že tento pro-
blém zajímá více rodičů.
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V  únorovém Odrazu byl 
uveřejněn článek, ve  kte-
rém autor doporučoval ob-
čanům města podat 
na  radnici náměty pro 
zpracování nového územ-

ního plánu (ÚP) města do  konce května. 
Tato informace není úplně přesná. Občané 
mohou totiž svoje náměty k ÚP, či jeho změ-
ně nebo úpravě podávat prakticky kdykoli.
Pro pochopení možnosti, jak mohou občané 
vstupovat do tvorby ÚP bude nejlepší, když 
popíšu co nejsrozumitelněji počáteční fáze 
tvorby nového ÚP. 
Jako první jsou nezbytné podklady. To jsou 
územně analytické podklady (ÚAP), které 

poskytne obec Černošice. ÚAP pro město 
Roztoky ovšem nejsou k dispozici v takovém 
rozsahu, jak bychom potřebovali, a proto by 
měly být provedeny ještě doplňující průzku-
my a  rozbory. Na  základě těchto podkladů 
zformuluje pořizovatel zadání pro nový ÚP.
Podněty občanů doručené před zadáním ÚP 
budou v zadání zohledněny.
Jakmile je zadání ÚP připraveno, následuje 
proces projednání. V  procesu projednání 
mohou občané podávat připomínky k  za-
dání ÚP.
Z logiky věci plyne, že jestliže někdo nestihl 
dát námět k ÚP, podá připomínku k zadání 
ÚP. Po ukončení procesu projednání zadání 
ÚP rozhoduje zastupitelstvo města o  všech 

připomínkách hlasováním. Některé přijme, 
jiné ne a tak vznikne Zadání ÚP. Na základě 
tohoto oficiálního Zadání ÚP zpracovatel 
připraví návrh nového ÚP. To už jsou ty ba-
revné výkresy s  funkčním využitím ploch, 
návrhem dopravy, zeleně atp.
Vzhledem k  tomu, že my jsme nyní ve  fázi 
přípravy podkladů, mohou občané bez obav 
podávat své podněty i nadále. O  tom, že se 
posuneme do fáze zadání, budou občané jistě 
informováni v Odrazu a na webu města. Za-
hájení procesu projednávání Zadání ÚP 
bude vyvěšeno na úřední desce.

Ing. arch. Olga Vavřínová,  
zastupitelka za DOST

Roztoky získaly v průběhu svého vývoje po-
dobu zahradního města a  je to nepochybně 
dobře. Tuto tvář respektoval a vytvářel platný 
územní plán města (dále jen UP) a předpo-
kládám, že většina občanů si bude přát, aby ji 
zachoval i UP nový. Myslím, že je celkem je-
dinečné, jak zeleň z okolí města kontinuálně 
proniká intravilánem téměř až k jeho středu. 
Právě poměrně velké množství zeleně však 
vede v  souvislosti s  přípravou nového UP 
k  tomu, abychom pro budoucnost vzali 
v úvahu řadu důležitých skutečností. Jsou to 
především: stav zeleně – její vývoj, určení 
zeleně, kterou si představujeme (produkční, 
rekreační apod.) a  z  toho vyplývající péče 
o  tuto zeleň. Domnívám se, že v  budoucnu 
budou nutné větší finanční prostředky 
na udržení a rozvoj zeleně v Roztokách a ko-
lem nich. Stav zeleně, kromě vybraných 
ploch ve městě, které obhospodařují technic-
ké služby nebo jiný partner města, je podle 

mého názoru, alarmující. Slova písní opěvu-
jících roztockou třešňovou alej se zdají být 
trpkou ironií. Nejen aleje na bývalém vstupu 
do  města, ale i  sady v  údolí a  na  stráních 
k Úněticím i třešňovky na Solníkách (přímo 
proti národní kulturní památce) jsou přímo 
úděsné. Často jako jakési hřbitovy stromů. 
Hřbitovy lidského úsilí o zušlechtění krajiny, 
kterou zde lidé přetvářejí a utvářejí více než 
tisíc let. Za posledních 40 až 50 let se biotop 
okolí Roztok, zejména pak Tichého údolí 
a na něj navazujících svahů, změnil k nepo-
znání (jak dokládají staré pohlednice, ale 
i jak si to někteří ještě z mládí pamatujeme). 
Vřesoviště kolem Maxmiliánky, Spáleného 
mlýna i  louky v  celém údolí téměř zmizely. 
Přes občasné snahy města a využití různých 
dotačních titulů pohlcují neobhospodařova-
né plochy náletové porosty a mění se vzhled 
i mikroklima lokality. S  tím i  složení druhů 
a prostupnost krajiny. Klíčovou se stává otáz-

ka, jakou zeleň kolem sebe chceme mít. Do-
mluvit se na koncepci údržby a rozvoje zele-
ně kolem města a  ve  městě není otázka 
zdaleka jednoduchá, protože se musí mezi 
sebou nejen domluvit občané, ale město se 
musí domluvit i  s  vlastníky pozemků (kte-
rých je řada) a své záměry projednat i s orgá-
ny státu. Současná neuspokojivá situace je 
způsobena hlavně tím, že původně zeměděl-
sky využívaná půda, časem částečně využíva-
ná také účelově (pro těžbu kamene, písku či 
zeminy) a  pro rekreaci (např. tzv. Anglický 
park, koupaliště Maxmiliánka), přestala být 
využívána, resp. legálně využívána (viz nele-
gální cyklodráhy v Malém háji, jízdy na čtyř-
kolkách, motorkách apod. v přírodní rezer-
vaci). Vlastníci, kteří po  restitucích 
a změnách minulých let mají přiznaná vlast-
nická práva, si často neuvědomují, že s nimi 
přijali také povinnosti (zejména údržby). 
Domnívám se, že pojetí, které mi před časem 

Nový územní plán města a náměty občanů

Zahradní město potřebuje zahradníky

Potíže s lékaři pro děti a dorost



prezentoval jeden „ochranář přírody“, zcela 
prostý znalostí o vývoji zeleně v naší oblasti, 
„…tak z toho tady necháme vzniknout pra-
les“, je nesmyslné. Na  experiment tohoto 
typu, 8 km od stanice metra, obklopeni silni-
cemi a pod letovou dráhou našeho největší-
ho letiště, nemají peníze nejen Roztoky, ale 
zřejmě ani naše republika. Ostatně asi by se 
nalezly práce geobotaniků, jak se chová ne-
obhospodařovaná příměstská krajina. Větší 
smysl by mělo rozdělení ploch na  ty, které 
jsou zvláště cenné, ty chránit a  udržovat 
v pokud možno původním stavu, plochy ur-
čené – tak jak tomu bylo v minulosti – jako 
rekreační zeleň (s údržbou cest, luk a poros-
tů), plochy zvláštního určení, např. proti ko-
rozi, zadržení přívalových vod (údržba po-
rostů), parky a  okrasná zeleň – zejména 
v intravilánu města, a pokud o to bude zájem 
především vlastníků, obnova sadů nebo je-
jich přeměna v zeleň okrasnou. Pěkným pří-

kladem podobného přístupu je např. postup-
ná údržba třešňovek nebo zahrad mezi 
Malým hájem a Holým vrchem. 
Zvláštní kapitolou by měla být koncepce ze-
leně na národní kulturní památce Levý Hra-
dec. Vždyť tuto vzácnou památku, přes leti-
tou snahu města, nepoučený turista nachází 

stále jen velmi obtížně. A  k  ostudě nejen 
města Roztoky. Pozná národní kulturní pa-
mátku jen podle cedulí a podle toho, že se tu 
nic nesmí. Jinak je to plocha více méně opuš-
těná, udržovaná nárazově a  kromě naučné 
stezky, kterou vybudovalo město, a urputné 
snahy domorodců o  zvýraznění významu 
tohoto místa zde není ani náznak koncepce 
a péče o klenot našich dějin.

Shrnu-li praktické kroky: 
• Dlouhodobé potvrzení ploch a zachování 
zeleně v UP
• Koncepce, rozdělení ploch (nutné odbor-
né vedení)
• Kontakt s  vlastníky – snaha o  shodu, 
event. návrh na vykoupení pozemků
• Postupná kultivace krajiny, vytyčení, 
údržba cest

Martin Štifter
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Žiji v Roztokách 7 let, podle někoho krátká, 
podle mne dostatečně dlouhá doba pro po-
znání současného stavu obce a její proměny 
za poslední dobu. Roztoky jsem si vybral pro 
bydlení své rodiny po  dvouletém objíždění 
všech lokalit v okolí hlavního města. 
A  s  odstupem času musím říci, že to byla 
volba jednoznačně dobrá. Pravda, byl jsem 
rozčarován po přejezdu z vyasfaltované Pra-
hy do naší mnohdy prašné a blátivé středis-
kové obce. Jako otce dvou dětí mne mimo 
jiné znepokojovala kapacita školek a kapaci-
ta místní školy. Dlouho jsem sledoval debaty 
o nové škole, o opravě komunikací, ale dlou-
hou dobu se nic nedělo. Tedy alespoň něco 
viditelného a přínosného pro běžného obča-
na Roztok. S  postupem času vyrostlo velké 
dětské hřiště, které je dále rozšiřováno, zvýši-
la se kapacita školek, a hlavně vyrůstá další 

křídlo základní školy včetně tělocvičny. Ko-
munikace a  chodníky postupně mění svůj 
kabát, ve  městě se koná spousta kulturních 
akcí. Jako otec nyní již tří ratolestí jsem rád 
za tuto proměnu. Ale z mého pohledu je po-
třeba ještě mnohé vykonat. 
Pro další rozvoj obce, myslím tím řízený 
rozvoj, který nebude mít devastující vliv 
na stávající zástavbu a krásnou přírodu Roz-
tok, je zcela zásadní vypracování takového 
územního plánu obce, který bude definovat 
rozvojové plochy a využitelnost území, stejně 
jako ochranu stávajících přírodních lokalit 
na  další desítky let. Je potřeba se zamyslet 
nad možným budoucím připojením horní 
části Roztok na  budoucí pražský okruh 
ve směru od Únětic, pokud to jeho konečná 
varianta trasy umožní. Pokud se v územním 
plánu pro tuto hypotetickou komunikaci 

nevyčlení pozemky, Roztoky již navždy zů-
stanou odkázány na  cestu do  Prahy přes 
„serpentiny“ a  cestu kolem Vltavy. Vzhle-
dem k  silně se rozvíjejícím obcím kolem 
Velkých Přílep, bychom se mohli stát tranzit-
ní obcí pro nezvládnutelné množství aut 
z těchto lokalit. Myslím, že se jedná o natolik 
důležitý dokument, že by stálo za to, součas-
né i budoucí vládnoucí koalici i opozici najít 
nad tvorbou tohoto územního plánu společ-
nou řeč. 
Pro běžný život nejsou důležité politické ná-
zory stran, ale každého občana zajímá, co se 
bude dít v jeho sousedství, kde budou vyrůs-
tat jeho děti a jeho vnoučata. Na závěr přeji 
Roztokám, ať se ten jejich rozvoj nadále ubí-
rá správným směrem.

Ing. Petr Flek

Roztoky pohledem rodiče

Město Roztoky vyhlásilo výběrové řízení 
na vybavení nové budovy základní školy výpo-
četní technikou. Zakázka přesahuje objemem 
2 mil. Kč, a tak musela jít podle pravidel veřej-
ných zakázek. Do přípravy se zapojil celý tým, 
spolupracovali roztočtí odborníci, zastupitelé 
i  škola. Zakázku se podařilo vypsat, rozeslat 
a vyvěsit na stránkách města. Zasedla komise 
pro výběr a – ouha – pouze dvě nabídky!
Když jsem se, coby předseda Finančního výboru 
města Roztoky, dozvěděl o  tom, že město má 
na výběr ze dvou nabídek, první podezření pad-
lo na úředníky radnice. Že oni to neposlali? Že 

oni něco pokazili? V  rámci kontroly jsem si 
od pana Golla vyžádal seznam obeslaných firem 
a  s  mírným potěšením jsem hleděl na  vcelku 
renomovaná jména a ptal se sám sebe, proč do té 
soutěže nešly? Není nic jednoduššího než se ze-
ptat. Zavolal jsem proto do firem a potvrdili mi 
– ano, poptávku jsme dostali, ano, takových do-
stáváme víc každý den… Poslední otázka byla 
ve vzduchu – a proč jste to tedy neposlali?
Odpověď mě zaskočila. Prý jsou tyto zakázky 
vždy zmanipulované, je vždy předem jasný vítěz, 
který ví, kde nabídku podhodit, a  indikátorem 
bývá i to, které politické strany na radnici „šéfují“. 

Důvěra ve veřejné zakázky se u těchto firem blíží 
nule, a i když to vypadá na první pohled jako fé-
rová poptávka, stejně je to určitě zmanipulované. 
V případě Roztok mě to strašně mrzí a zároveň 
ukazuje, že se vedení radnice bohužel nepodařilo 
změnit pohled na naše veřejné zakázky jako féro-
vé soutěže a přes evidentní snahu neumělo kráčet 
proti proudu celospolečenského přesvědčení, že 
jsou všichni politici z ODS podvodníci.

Mgr. Martin Matas, předseda Strany zelených 
Roztoky a předseda Finančního výboru

(Převzení článku zapovězeno autorem.)

Roztoky v korupční pasti
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Jde o zcela banální, leč zřejmě neřešitelnou situaci. Jsme velikými milovníky 
zvířat, a psů obzvláště, což nás vedlo před pár roky k myšlence zřízení cho-
vatelské stanice. Pravidelně platíme nemalé částky za  poplatek ze psů 
do městského rozpočtu. Své psy chováme v domě, s občasným výběhem 
na vlastní oplocený pozemek, a většinou pod stálým dohledem s maximál-
ní snahou neobtěžovat svým koníčkem své okolí. Při procházkách městem 
používáme vždy vodítka a svým psům zamezujeme volně pobíhat po veřej-
ném prostranství. 
Jelikož chováme výhradně fenky vzácného a finančně nákladného pleme-
ne, snažíme se s maximální péčí zamezit nevhodnému páření s ostatními 
jedinci, většinou volně pobíhajícími psy v  okolí našeho domu, zejména 
v době, kdy se fenky hárají. I přes oplocení našeho pozemku se bohužel ne 
vždy podaří zamezit vynalézavým psům znenadání se ocitnout uprostřed 
naší zahrady. Pes za takové chování opravdu nemůže, je to zcela přirozené, 
avšak majitel volně pobíhajícího psa by zasloužil pořádně za vyučenou. Táži 
se, jaké jsou postihy takových nezodpovědných majitelů zvířat a co je mož-
né ze strany města učinit, aby se podobné excesy nestávaly?
Jako příklad uvedu opakovaně a prakticky neustále obtěžujícího černého 
pejska malého vzrůstu plemene zřejmě „pouliční směs“, jak se říká, který 
nás takto usurpuje zcela pravidelně několikrát do  roka, dle toho, jak se 
střídá cyklus našich fen. Nejsme školeni na odchyt toulavých zvířat a také 
si myslíme, že při vybírání tak tučných poplatků ze psů, jaké jsou v našem 
městě nastoleny, by měla minimálně městská policie při zavolání buď umět 
relevantně reagovat, nebo alespoň vědět, kam se případně obrátit o kvalifi-
kovanou pomoc. Bohužel, ani jedno, ani druhé při naší nedělní anabázi dne 
11. května t. r. nezafungovalo. Příslušníci městské policie na naše zavolání 
sice skutečně přijeli, avšak po dvou marných pokusech o odchyt pejska zase 
zmizeli. Problém přetrvával, takže jsme byli nuceni volat později znovu. 
Po  našem konkrétním dotazu, zdali by nebylo vhodné se obrátit např. 
na útulek v Troji, bylo váhavě odpovězeno, že snad, že je možné to zkusit, 
ovšem bez jakékoli iniciativy, že by tak učinila městská policie sama.  Pro-
sím za prominutí, ale to je pro mne zcela něco nepochopitelného a nepřija-
telného. Přesto jsme tak s manželem učinili a do zmíněného útulku zatele-
fonovali. Překvapující byla jejich reakce, že nesídlíme na  území Prahy, 
a tudíž oni odchyt provést nemohou, a doporučili nám obrátit se na měst-
skou policii, která má být údajně k této činnosti v našem městě příslušná 
a zcela kompetentní. Ocitli jsme se v kruhu, takže zřejmě nezbývá než dát 
na radu příslušníka městské policie, a to zkoušet psa nalákat a odchytávat 
sami, po odchytu by snad bylo možné realizovat odvoz zvířete městskou 
policií. Kdoví?
Na závěr bych ráda upozornila, že pejska jsme opakovaně viděli zaběhnout 
do jisté zahrady, jejíž polohu jsme jasně udali městským strážníkům. Opa-
kovaně a ještě před příjezdem městské policie jsme se snažili do příslušné-
ho domu dozvonit či dovolat. Na volání pan majitel vyšel až na několikátý 
náš pokus. Údajně již před tím ho kontaktovali námi přivolaní městští 
strážníci. Zřejmě jim, stejně jako nám, pán odpověděl, že pejsek není jeho 
a že se tam občas potuluje a  i k nim prý občasně zavítá. Mé zkušenosti 
z  chovu psů mi napovídají, že tento pejsek není klasický tulák, jak pán 
uváděl. Pes není zanedbaný ani vyhladovělý, dokonce vlastní i obojek, bo-
hužel bez známky, která by ho mohla blíže identifikovat. Co si o majiteli 
tohoto zvířátka myslím, nemusím snad ani říkat...
Pro budoucnost bych ráda znala odpověď na zásadní otázky: 
1. Kam se obracet v podobných případech, avšak s jistotou, že budou sku-
tečně řešeny, a to bez ohledu na to, zdali je víkend, svátek či všední den?
2. Jak je postižitelný majitel psa, který ho nezabezpečí a  nezabrání jeho 
volnému pobíhání až za úrovní využití cizího majetku?
S hárající fenou mě pochopitelně čeká její veterinární vyšetření. Toto vyšet-
ření a další péče bude stát nemalé peníze, které se domnívám, by měly jíti 

k  tíži nezodpovědného majitele psa, který na našem pozemku nemá co 
pohledávat. Myslím, že v tomto případě je asi zcela zbytečné se ptát, jestli 
mám šanci na nějakou náhradu. Pán, o kterém jsme se domnívali, že je 
majitelem, neboť uvedený psík na jeho pozemek zabíhá vždy, když jde ze 
záletů od nás, se k jeho vlastnictví nehlásí. Více k tomu není co dodat.
Od poslední víkendové návštěvy jsme psíka ale již nezahlédli. Co se s ním 
nakonec stalo, když předtím byl u našich vrat takřka denně, nevíme. Lze se 
jen domnívat, že pokus o zásah městskou policií mohl vyprovokovat sku-
tečného majitele, který si psa poté odvolal a zřejmě zajistil, i když samozřej-
mě jistota tu není a není vyloučeno, že za pár dní se nebude problém opa-
kovat.
Bohužel, je mezi námi více takových nezodpovědných majitelů psů, kteří si 
zvířátko pořídí a dále se příliš nestarají. Toulavá zvířata, jak je známo, býva-
jí nositeli různých chorob, infekcí a parazitů, a v neposlední řadě mohou 
takto volně a bezprizorně pobíhající zvířata napadnout nejen ostatní psy, 
kteří jsou vedeni řádně na vodítkách nebo pod přímým dozorem majitele, 
ale také například malé děti či ostatní občany města. Myslím, že s tímto 
problémem by mělo město Roztoky cíleně něco dělat, minimálně tím, že by 
např. průběžně byla taková zvířata odchytávána. V  případě identifikace 
a dohledání majitelů by poté tito měli být výrazně sankcionováni tučnými 
pokutami. Kéž by tyto pokuty výrazně převyšovaly výši poplatků, které my, 
slušní majitelé, musíme do městského rozpočtu každoročně odvádět. Snad 
jedině tak by v našem městě zavládl pořádek, alespoň co se volně pobíhají-
cích zvířat týká. Věřím, že můj názor budou sdílet všichni slušní majitelé 
domácích mazlíčků, kteří si svých zvířátek hledí a starají se o ně stejně jako 
my. Těm nezodpovědným bych ráda vzkázala, aby si napříště raději žádné 
zvíře nepořizovali, pokud nejsou schopní se o něj řádně postarat a zabez-
pečit ho např. i proti útěku z vlastního pozemku.  

Ing. Milada Papíková, Chovatelská stanice Poklad Tibetu

Co s nezodpovědnými majiteli psů?



Mnozí věřili, že v roce 2012 přijde apokalyp-
sa. Skauti z  Roztok ale rozluštili tajemství 
mayského kalendáře a zjistili, že místo konce 
světa nadejde éra opětovného vzestupu may-
ské civilizace.
Po nezbytných přípravách jsme se v létě loň-
ského roku vydali do samotného srdce Yuca-
tánského poloostrova – města Chichén Itzá. 
Tedy v  našem případě se jednalo o  louku 
v  jižních Čechách a  náš Yucatán místo vod 
Atlantského oceánu omývala malebná říčka 
Malše. Vybudovat vlastníma rukama své nové 
sídelní město byl pro novodobý mayský národ 
ale jen začátek cesty. Pozvednout znovu se 
rodící říši nebyl rozhodně lehký úkol. Klíčové 
bylo osvojit si znalosti starých Mayů, zorien-
tovat se v jejich písmu, porozumět stavitelské-

mu umění, naučit se pohybovat v neprostup-
né a  nebezpečné džungli a  pochopit, jak 
důležité bylo pro tento národ žít v  souladu 
s  přírodou. Novodobí Mayové rozvíjeli svou 
fyzickou zdatnost, manuální a  intelektuální 
dovednosti při hrách i  běžných činnostech 
zajišťujících každodenní chod města a poznali 
význam opravdového kamarádství.

Obnovit zašlou slávu kdysi kvetoucí civilizace 
by se ale nikdy nepovedlo bez podpory nejvyš-
šího mayského boha Kukulkána. Ten nám jako 
poděkování za přinášené oběti svěřil informaci, 
kde se nachází jeho poklad, který byl po staletí 
považován za ztracený. Cesta k pokladu ovšem 
nebyla jednoduchá. Mohl jej nalézt jen ten, kdo 
porozuměl mayskému písmu a  prošel všemi 
zkouškami Kukulkánových kněží.
Třítýdenní dobrodružství, které jsme prožili 
v yucatanské džungli, aniž bychom se vzdálili 
z  naší republiky, je dávno pryč. Zůstaly jen 
vzpomínky, které ale vydrží na  celý život. 
Na další tábor odjíždíme již za čtrnáct dní. Jeho 
námět bude zase jiný, ale určitě bude stát za to.

Lukáš Hejduk (Foto: Jan Novák)

V pátek 19. 6. 2014 se v Husově sboru usku-
tečnil benefiční Koncert pro Tadeáše. S  ná-
padem na jeho uspořádání přišly klavíristka 
a varhanice Daniela Valtová se svou sestrou 
operní pěvkyní Jarmilou Kosinovou. Ke spo-
lupráci na tomto záslužném projektu pozvaly 
známého herce Jana Potměšila a  flétnistku 
Petru Drdovou, žačku zdejší ZUŠ.
V  pořadu zazněly známé písně Jaroslava Ježka 
v osobitých aranžmá Daniely Valtové, která ovlá-
dá klavír opravdu mistrovsky. Není pro ni napří-
klad problém v  mezihře písně Nebe na  zemi 
zcela přirozeně přejít k citaci jiné slavné Ježkovy 
skladby – Bugatti stepu. A podobných „vychytá-
vek“ bylo v koncertu více. Obě další hudebnice jí 
velmi zdatně a bezchybně sekundovaly.
Jan Potměšil opět potěšil. Svým šarmem, 
charismatem i  nakažlivým optimismem. 
Předčítal vybrané povídky Roberta Fulghu-
ma, v  nichž se mísila hluboká moudrost 
s  laskavým humorem a  občasným lehkým 
stínem smutku, který k životu patří.  
Přesto, že se krátce před zahájením koncertu 
přehnala Žalovem i  Roztokami ničivá bouře, 
koncertní místnost byla zaplněna vděčnými 
a  okouzlenými posluchači, kteří přišli přispět 
na dobrou věc. Mezi nimi i byl roztocký starosta, 
který po  koncertu předal nashromážděné pří-
spěvky (10 135 Kč) matce malého Tadeáše. Vy-
brané peníze budou použity na úhradu služeb 
speciální asistentky, která Tadeášovi, postižené-
mu dětskou obrnou, umožní, aby se plnohod-
notně zapojil do veškerých aktivit ve školce.
Velké poděkování patří všem, kdo se na zdaru 
této akce podíleli.

Vlaďka Drdová (Foto: M. Hrůzová)

Pátek 30. května, počasí se jak na objednání 
v poledne vybírá a celé odpoledne zlatí slu-
níčko. Park na náměstí plný lidí, hlavně dětí, 
kolotoč se točí, míče lítají na  bránu, koule 
šplouchají, jsou nachystané soutěže o věcné 
ceny, kde tuším každý vyhrává, z  pódia zní 
zpívání nebo pohádka či ukázky tanců, ko-
lem lákají stánky děti na  hračky a  dospělé 
na něco k zakousnutí a malí návštěvníci ne-
vědí, co dříve si vybrat! Velký dík patří paní 
Vlaďce Drdové za všechno to zorganizování! 

Letos dovedené do  dokonalosti kostýmy 
a cedulky všech protagonistů, krásné diplo-
my se získanými razítky zdobí kdejaký dět-
ský pokoj, milé vystoupení a nápadité kostý-
my zpívajících dětí. Takže děkujeme paní 
Vlaďce a  velkému týmu kolem, který ale 
myslím funguje díky její energii, entuziasmu 
a autoritě .

Irena Čermáková,  
rodič spokojeného dětského návštěvníka
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Skauti v kůži mayských válečníků

Koncert pro Tadeáše se vydařil

Puntíkatý dětský den na náměstí

Účinkující s Tadeášem a jeho kamarádyÚčinkující s Tadeášem a jeho kamarády
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31. května se les na  kopci u  Maxmiliánky 
opět rozezvučel dětskými hlasy – ano, rok 
utekl jako voda a zas tu byl čas pohádkového 
lesa, čas nešťastného krále a  jeho ztracené 
princezny, pohádkových postaviček i lesních 
zvířátek. Letos nám počasí přálo, rádi jsme 
zapomněli na loňský propršený ročník a na-
laděni konečně pěkným dnem po  mnoha 
deštivých jsme ráno o desáté byli připraveni 
uvítat děti na začátku jejich cesty v Tichém 
údolí.
Slunce od  rána svítilo, slibovalo hezký den, 
a tak se sešlo víc než 240 dětí se svými rodiči, 
prarodiči a sourozenci, aby podstoupili stras-
tiplnou pouť za záchranou princezny. 
 Kdo čekal déle na startu, mohl se před ces-
tou posilnit buřtíkem, vyhrát pěkné ceny 
v  tombole, zkusit si rozběhnout kolo jako 
křeček…to všechno před samotnou pohád-
kovou poutí. Zdolání pavoučí sítě, hledání 
tučných červů na ježibabí guláš, průlez myší 

dírou nebo létající drak – to bylo pro některé 
prcky opravdu překonání sama sebe. Ale 
jako ve správné pohádce všechno dobře do-
padlo, ztracenou princeznu děti našly, cestou 
nasbírané bonbonky a mlsky snědly, diplom-
ky si odnesly domů… A my se můžeme zas 
těšit na příští rok a doufat, že to bude stejně 
krásný, vydařený a pohodový den jako letos.

 Velký dík patří všem, kdo se na  průběhu 
akce podíleli – Standovi Votavovi, který nám 
velmi ochotně pomohl přivézt věci na běžné 
auto nenaložitelné, Marušce Hedlové a jejím 
Kulíškům, Vlaďce Drdové a její „partě“, Týně, 
Pepemu, Tradákovi a  Dalce, Ománkovi 
i všem ostatním.

Děkujeme za podporu všem sponzorům: 
RENOVA, firma Kaněra, Autoservis HOU-
SER, AUTOTIPP Mostková, spol. Přemys-
lovské střední Čechy z grantu Malý Přemys-
lovský Měšec, Železářství, domácí potřeby 
Žalov – P.  Muller , autoservis Náhlovský, 
cukrárna Cafe Del Rio, cukrárna Růžový 
slon – p. Koblic, Chovatelské potřeby M. Frý-
bort, Cestovní agentura CAAC Tyršovo nám.
Celou akci podpořilo město Roztoky.

Za TOM Svišti Jindra Zoufalá  
(Foto: P. Balcar)

V letošním roce byly Čarodějnice pro děti opět 
na hřišti v Žalově, v netradičním čase v pátek 
25. 4. 2014. Počasí nám přálo a  návštěvnost 
byla vysoká. Jenom u dětských soutěží se vy-
střídalo bezmála na 300 dětí a kdo nesoutěžil, 
mohl se vydovádět  na dětské diskotéce. Rodiče  
našli útočiště u stánků, kde byla široká nabídka 
specialit a nápojů, jako naše již zavedené i oblí-
bené bramboráky a  palačinky připravované 
paní Lešnerovou nebo vynikající teplá šunka 
dodaná panem Zrůbkem.
Odpolední program byl obohacen tanečním 
vystoupením MŠ Spěšného, vystoupil aero-
bik paní Kořínkové a  žákyně 6. třídy ZŠ 
s vlastní choreografií. Děkujeme dětem a je-
jich učitelkám, vystoupení se moc líbila 
a byla příjemným zpestřením programu.
Během celého odpoledne bylo možné zakou-
pit lístky do stánku Splněných přání, kde če-
kaly krásné výhry. 

Hlavní ceny dodali:
Nokian Tyres – p.  Lukáš Líbal, Hračkářství 
Cyrani – paní Maixnerová, Autosalon Šídlo, 
paní Dagmar Rejsa.
Dále:  Dětský klub pohádka, Lékárna Masary-
kova ul., Oděvy – Mavo, Svět zvířat u Tesca, 
Chovatelské potřeby p. Frýbort, Studio Rela-
xace – Suchdol, Domácí potřeby – Žalov,  
p. R. Matys, United Drinks.
Děkujeme městu Roztoky za finanční příspě-
vek a sponzorům, díky nimž může tato akce 
probíhat: Auto Houser, Tiskárna Kavka 

Print, Stavební firma Pohl, Autoservis Zíma, 
Stavebniny Renova, Interiér Del’Art, Austis.

Štědré dary v  podobě sladkostí, které děti 
dostávaly jako odměnu za soutěže a vystou-
pení, věnovali:
Immocar p.  Bohatý, Cukrárna U  Školy 
p. Koblic, Via Vestra paní Trmalová, Autodíl-
na Čermák, Kavárna Del’Rio, Zdravá výživa 
paní Čábelková, rodina Pastyříkova, Nikís 
paní Pírková. 
Také děkujeme roztockým školkám za krás-
né čarodějnice, které s velkou tvořivostí vy-
rábějí: MŠ Havlíčkova, MŠ Spěšného, MŠ 
Přemyslovská, ABC Academy.

Hlavní poděkování ale patří všem, kteří 
ochotně pomáhali u soutěží a u jiných stano-
višť:
Čížková Pavlína, Hojsáková Monika, Blažek 
Jiří, Korábová Michaela, Roubalová Erika, 
Jonáš Petr, Jonáš Pavel, Hroudová Šárka, Po-
lívková Petra, Lešnerová Eva, Macáková Pet-
ra, Hrubá Monika, Polívková Markéta, Kosí-
ková Denisa, Turek Matěj, Kosíková Martina, 
Čedíková Nikola, Bělohlávek Tomáš.
Žáci 9. třídy ZŠ: Roškotová Hana, Vavřín 
Matyáš, Žírovnická Monika, Krajinová Ka-
teřina, Hladílková Tereza, Seháková Kateři-
na, Burešová Tereza, Zarasová Michaela, 
Gaislová Gábina, Svoboda Ondřej, Blecha 
Ondřej, Běhounková Eliška, Kalinová Vero-
nika, Šimík Filip.

I když se to nezdá, je to velice náročné, a pro-
to naše velké uznání všem, kteří se tohoto 
nelehkého úkolu ujali. Někteří dokonce již 
s námi do toho šli poněkolikáté, i když dobře 
věděli, co je čeká. Velice si toho vážíme 
a doufáme, že příští rok nám opět pomohou. 
Budeme rádi, když se k  nám připojí i  další 
nadšenci.

Dále děkujeme:
TS pod vedením pana Sládka, paní Mirce 
Lešnerové, Sboru dobrovolných hasičů, ZŠ 
Roztoky, Sokolu Roztoky, MŠ Spěšného 
a MŠ Žirafa, panu Růžičkovi.
Jejich pomoc byla také veliká a těžko bychom 
se bez ní obešli, zvláště pak děkujeme za noč-
ní úklid a odvoz stánků.

Bylo milé, že přišel i  bývalý provozovatel 
hospody pan Myška s rodinou, který v pře-
dešlých ročnících s námi spolupracoval jako 
náš partner ke spokojenosti všech.

Doufáme, že se Čarodějnice líbily, že jste vy 
a vaše děti byli spokojeni a že si všichni užili 
příjemné odpoledne.
Naší velkou odměnou je vždy radost dětí 
a spokojenost rodičů.

Za Spolek Čarodějnic 
Eva Uvarovová, Cihlářová, Roškotová,  

Vavřínová, Matysová, Bílková, Blažková

Pohádkový les 2014

Čarodějnice – poděkování
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Zajímavá beseda
Ráda bych touto cestou poděkovala vedení 
Městské knihovny Roztoky za  uspořádání 
besedy s občany dne 13. 5. 2014 večer – se 
spisovatelem a novinářem Jaromírem Štěti-
nou. 
Přednáška byla velmi poutavá (nejen o Ukra-
jině), ale i spousta dalších otázek od účastní-
ků byla zajímavě a odborně panem Štětinou 
zodpovězena. Plná zasedací místnost 
v  knihovně svědčí o  zájmu občanů Roztok 
o podobné akce. Jen tak dál. 
Moc děkujeme.

Za účastníky M. Zámecká

Pochvala Městskému úřadu

Každé zasedání zastupitelstva města Roztoky znamená nejen připravit pečlivě všechny pod-
klady pro jejich projednání, ale současně je i vytisknout, svázat a doručit na adresu zastupi-
tele. V průměru se jedná o asi 100 listů dokumentů, připravených pro každého z 21 zastupi-
telů. Až doposud tím vznikaly úřadu nemalé každoroční náklady. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat především vedoucímu úřadu panu Drdovi a  vedoucí Odboru kanceláře vedení 
města paní Skalníkové za akceptaci návrhu a spolupráci při vytvoření elektronického adre-
sáře, ve kterém se budou jednotlivé podklady před jednáním vždy ukládat. Následně stačí jen 
využít svého notebooku či iPadu, dokumenty si stáhnout a pracovat s nimi v  této podobě 
i při jednaní zastupitelstva. Pro operativní ověření informací je v průběhu jednání zastupi-
telstva v  zasedací místnosti k  dispozici také internetové Wi-Fi  připojení. Co si přáti 
více. Elektronický adresář jako formu úspory využívají k dnešnímu dni jen dva zastupitelé, 
ale věřím, že se brzy přidají i další.

Zdeněk Richter, zastupitel
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CA AC s.r.o.  
s tradicí od roku 2003  
Vás zve do nově otevřené 
pobočky cestovní agentury. 
Navštívit nás můžete také   
na webových stránkách nebo 
se na nás s důvěrou obrátit 
se specifickými požadavky.  
Těšíme se na Vás !  

   CA AC  
   Tyršovo náměstí 
   252 63  Roztoky u Prahy 
   www.caac-prg.cz 
   E: info@caac-prg.cz 
   T: +420 233 313 819 
   M: +420 607 010 303 
 

     PO-PÁ: 08,00-18,00                        

Poděkování voličům Strany zelených   
ve volbách do Evropského parlamentu
Rád bych touto cestou vřele poděkoval voličům Strany zelených v Roztokách. 8,27 % je závazkem pro naši další práci a setrvání na hodnotách 
lepší kvality života občanů města Roztoky v čistém, zdravém a kulturním prostředí. 
Dovolím si také výzvu, pokud jste voličem/kou Strany zelených a chcete se angažovat v Roztokách, budu velmi rád, pokud se na mne obrátíte.

Mgr. Martin Matas, předseda Strany zelených Roztoky, martin.matas@szroztoky.cz
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20. června 2014 se po 12 letech od devasta-
ce povodní otevírá zámek Středočeského 
muzea v Roztokách u Prahy. 
A představí nové dlouhodobé expozice:
• Život v  letovisku aneb jak se jezdilo 
do Roztok na letní byt – Veřejnost se sezná-
mí s  počátky pronikání střední vrstvy, pře-
vážně z řad pražských obchodníků a tovární-
ků, z velkoměsta na venkov. Roztocké Tiché 
údolí je totiž z  časového hlediska nejstarší 
lokalitou tohoto typu. Vily určené k letnímu 
pobytu zde byly realizovány již po  roce 
1851. Středočeské muzeum je první institucí 
na  českém území, která se daným tématem 
expozičně zabývá. Pro dokreslení životní-
ho stylu tehdejších „lufťáků“  je prezentová-
na také dobová móda...
• Vrchnostenská správa panství aneb jak 
bydlel a úřadoval pan správce – Díky inte-
riérové instalaci se  návštěvníci přenesou 
do  časů z  přelomu 18. a  19. století, kdy 
do  Prahy bylo daleko a  obyvatelé Roztok 
byli odkázáni na prostor několika vsí, které 
patřily ke  zdejšímu panství významného 

rodu Liechtensteinů.  Zájemci o  tuto část 
expozice budou mít možnost zhlédnout 
dobově vybavené privátní pokoje úřední-
ka, včetně kuchyně a spižírny se zásobami, 
ale zejména kancelář velkostatku, kam se 
soustředil hospodářský a správní chod do-
minia...

Rekonstrukce zámku a realizace nových ex-
pozic vznikly díky projektu „Rekonstrukce 
a nové využití zámku v Roztokách u Prahy“.
Více informací o zámku i o aktuálních akcích 
získáte na www.muzeum-roztoky.cz.

Marcela Uhlíková

V  neděli 18. května se v  Kongresovém sále 
hotelu Academic uskutečnil koncert Základ-
ní umělecké školy Roztoky s názvem Roztoc-
ký Babylon.
Název odráží, že program byl sestaven z ne-
sourodé směsi hudebních stylů a žánrů.
Úplný začátek programu obstarala děvčata 
z  tanečního oboru, která předvedla choreo-
grafii ve  stylu country na  hudbu kapely ZZ 
Top z filmu Back To The Future 3. Děvčata se 
dobře vypořádala s  malým prostorem i  ne-
vhodným povrchem a  byl na  ně opravdu 
pěkný pohled.
Následovala série klavírních vystoupení ma-
lých žáčků ZUŠ, z  nichž zmíním dvě etudy 
M. Dvořáka v podání Kristýny Čermákové.
Pak už dostali prostor žáci vyšších ročníků. 
Adéla Holicsová a  Martin Gaisl zahráli 
v  úpravě pro altsaxofonový duet skladbu 
Misty od Erolla Garnera.
Poté se prezentoval akordeonový kvintet 
s  doprovodem V. Sloupa na  baskytaru 
a P. Pánka na bicí v Boogie Woogie B. Bláhy. 
Technicky nelze interpretům nic vytknout, 
přivítal bych jen větší „odpich“.
Dočkali jsme se i  sólového pěveckého vy-
stoupení Gabriely Gaislové s  písní Zůstanu 
napořád. Zpěvačka má krásný zastřený alt, 
který by mohl při dobrém odborném vedení 

v budoucnu hodně zaujmout. Je třeba zmínit 
i příjemně suverénní kytarový doprovod Pet-
ra Kadeřábka.
Zahrál si i  ředitel ZUŠ B. Šlégl, společně 
s duem tenorsaxofonistek Kristýny Doškové 
a Elišky Budínské předvedli Golema od dvo-
jice Suchý & Šlitr a  Pláču, pláču sůl Karla 
Svobody. Vystoupení by si podle mého názo-
ru zasloužilo poněkud nápaditější aranžmá 
a dynamické změny.
V  dalších dvou skladbách se představili se 
svými kytarami Michal Králík, David Svobo-
da a Václav Sloup, který se navíc prezentoval 
jako zpěvák (V. Mišík – Sladké je žít a ASPM 
– Blues pro pana Vaňka). Pro nás netalento-
vané závistivce bylo pozoruhodné především 

zjištění, že ani takový hudební génius jako 
Vašek Sloup neumí všechno. 
Technickou vyspělostí pak zaujali kytaristé Josef 
Lamken a  Petr Kadeřábek – anonym – Blues, 
Rage against the Machine – Killing in the Name, 
a vlastní skladba (?) Refusing Company.
Závěr koncertu obstaraly dvě skupiny. Nejpr-
ve skupina Gloom, jejímž frontmanem je 
bývalý učitel zdejší ZŠ Vilém Šmol. 
Vrcholem koncertu, pohříchu už před hodně 
prořídlým hledištěm, bylo však vystoupení 
kapely Desperate Turkey, ve  složení Adam 
Šlégl – zpěv, kytara, Jonáš Exner – kytara, Jan 
Citterberg  – basa a Michal Jiráň – bicí. Zde 
je nutno ocenit velký pokrok, který skupina 
učinila. Když k individuální zdatnosti trochu 
vylepší souhru (a budou mít více času na na-
zvučení), snesou hodně přísná měřítka, ne-
boť to „valí“ stylem, který i  mě, postaršího 
pána s bolavou nohou, zvedl ze židle.
Celkově je nutno ocenit všechny interprety 
a práci jejich pedagogů (taneční obor – Petr 
Muric, klavír – paní Jitka Litošová, akordeon 
– paní Monika Fukasová, saxofony – Bohu-
mír Šlégl, kytary – Václav Sloup). Vedení 
ZUŠ pak patří obdiv za odvahu jít neprošla-
panými cestičkami.

Jaroslav Drda (Foto: Boh. Šlégl)

Zámek se otevírá!

Odvážný Babylon
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19. 6. 2014 od 16 hodin
na louce u kostela sv. Klimenta 
na Levém Hradci

• vystoupení tanečního studia Po špičkách

• vystoupení muzikantů a zpěváků z kroužků Hrátky s flétničkou, Kytara, Sboreček

• představení Kouzelný strom kroužku Pimprlata

• divadlo Cára carara představení Čokoláda

• vystoupení skupiny Mix Trix a artistů z žonglérského kroužku

• bubeníci Blabuburo • včelařský kroužek v Medové kavárně

•  loutkové divadlo Světlany Conti Padao – Příběh o smrti

• koncert skupiny Bezobratři 
Dona Paula a nesmrtelné lásce Doni Meri

• animované filmy studia Anima Roztoč

• noční ohňové představení • hry pro nejmenší i největší

• vodní hrátky • lanové cesty a houpačky  • obří bublifuky  • limonáda 

Bublinka  • Únětické pivo  • mandle a palačinky • domácí dobroty

akci podpořili: město Roztoky, MŠMT, RS Maso CZ

vstupné: 
děti zdarma
dospělí 50Kč

pořádá sdružení Roztoč 
ve spolupráci s TO Draci

Zajímavá výstava v galerii Academic
Vladimír Kroc – Jižní Afrikou  

(s) Křížem krážem aneb na kolečkovém 
křesle ke Střelkovému mysu

1. 6. 2014–30. 9. 2014 
Známý moderátor Českého rozhlasu Vladimír Kroc poprvé 

na veřejnosti představí své fotografie. Již 12. 6. 2014 se konala 
beseda s autorem. Povídalo se o fotografování, cestování, Africe, 
o tom, zda je složité vydat se na cesty pro vozíčkáře, a o mnohém 

dalším…  K pohodě zahrálo Kokeš Jazz Trio Jiřího Kříže.

A co k výstavě dodává Vladimír Kroc?
S Jirkou Křížem se známe z Centra Paraple. Zjistili jsme, že kromě 

stejného dne narození (on je o čtyři roky mladší…) máme 
společné mnohé další. Třeba zálibu v cestování. A také to, že jsme 

část dětství strávili s rodiči v Indii. Ta měla být původně cílem 
naší společné cesty. Ukázalo se ale, že pro vozíčkáře to není úplně 

vhodná destinace. A tak jsme spolu s kamarádem Davidem 
Rozvaldem a posléze ještě Martinem Navrátilem vyrazili na Kubu, 

do Izraele a před rokem do Jihoafrické republiky. 
Z Kapského Města jsme jeli podél pobřeží Indického oceánu 

do Port Elizabeth. JAR nás příjemně překvapila po všech stránkách 
– je to nádherná a podle mého soudu i bezpečná země. Co se 

bezbariérovosti týče, máme se od Jihoafričanů my Evropané hodně 
co učit. Zkrátka po celou cestu včetně nejjižnějšího cípu afrického 

kontinentu nebyl s ničím problém, dokud jsme nepřistáli v Paříži…

Veronika Souralová
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   Beruška Band u šraněk 
aneb 

HURÁ NA PRÁZDNINY! 
Občerstvení U Šraněk, sobota 28. 6. 2014 od 14 hodin 

Zábavné a veselé odpoledne plné her, soutěží a písniček 

 
Liduščino divadlo – Letní pohádka 

výtvarná dílna, malování na obličej 
vystoupení sboru Roztocké děti 

 

Pro každé dítě, které přinese berušku nebo vláček, malá odměna! 

 

                                                          Vstupné: 

                                                         70 Kč  

Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihovny 
během měsíce května 2014 [knihovna.roztoky.cz – www.facebook.com/
MKRoztoky]
• Beletrie: 
Hakl, E. Hovězí kostky (Dvojnásobný držitel Magnesie Litery za nejlepší 
prózu (2003 a 2014) a nositel Ceny Josefa Škvoreckého (2010) přichází 
s novou knihou. Soubor jedenácti povídek, majících společného vypravě-
če, ne však čas.)
Pawlowská, H. Pravda o mém muži („Je to příběh mého manželství. A za-
čala jsem ho psát, když jsem byla nejvíc smutná, abych si vybavila, jak jsem 
byla veselá. Jak jsem milovala a jak jsem byla milovaná.“)
Pratchett, T. Trilogie o Nomech – Na cestu, Na nepřítele, Na shledanou 
(Nomové jsou bytosti podstatně menší než lidé, sir Terry vás provede jejich 
osudy v Anglické krajině.)
• Detektivky: 
De La Motte, A. [buzz] (HP, hrdina kultovního švédského thrilleru Game, 
je zpět. Zmizel v nejhlubším utajení, aby si zaslouženě užíval v potu tváře 
vydělané miliony), [bubble] (Třetí kniha série Henrik „HP“ Pettersson.
Game a Buzz rozehrály nevyzpytatelnou Hru o (ne)alternativní (ne)kont-
rolované (ne)virtuální realitě.) 
Larsson, Asa Než pomine tvůj hněv (Dva mladí lidé zřejmě v honbě za ně-
čím cenným, vysekali díru v ledu a po provaze se spustili až k letadlu. Co 
ve vraku hledali, nikomu nebudou moct sdělit i kdyby si to přáli.)
Forsyth, F. Seznam smrti (Ve Virginii sídlí agentura TOSA, jejímž úkolem 
je hledat a zabíjet ty, kteří jsou pro USA natolik nebezpeční, že se ocitli 
na takzvaném Seznamu smrti.)
• Historické romány: 
Körnerová, H. M. Kočár do  neznáma (Revoluční změny po  roce 1789 
obrátily život naruby nejen ve Francii.)
Vondruška, Vl. Ještě že nejsem kat (Dobrodružný detektivní příběh, který 
se odehrává v renesanční Praze.)
Whitton, H. Anežka Česká (Anežka Česká a Jindřich, syn císaře Fridricha 
II. hovoří o svatbě. Jejich náklonnost je vzájemná, sňatek mocensky vý-
hodný. Vypadá to, že svazku nestojí vůbec nic v cestě.)
• Pro děti: 
Drijverová, M. Sísa Kyselá, Kopcová, G. První čtení s velkými písmeny, 
Wilson, J. Za hlasem srdce
• Naučná: 
León-Portilla, M. Conquista pohledem poražených (Do  roku 1959 byla 
jediným uceleným svědectvím o conquistě vítězná kronika španělských 
dobyvatelů. Až mexický antropolog a historik Miguel León-Portilla shro-
máždil texty původních obyvatel.)
Ludwig, P. Konec prokrastinaca (Příručka pro chorobné odkladače povin-
ností, jak se vypořádat s úkoly, které musíme zvládnout.) 
Padevět, J. Průvodce protektorátní Prahou (Jaký byl život v ulicích Prahy 
v letech 1939–1945?)
O těchto i dalších knihách se dozvíte více informací na webových stránkách 
městské knihovny nebo přímo v  městské knihovně. Prosím čtenáře, aby 
zkontrolovali, zda máme jejich platný email. Začali jsme posílat předupomín-
ky a upomínky a chceme, aby co nejvíce čtenářů mohlo tuto službu využít.

Program v knihovně na červen
10. 6. Léčivá moc konopí, 12. 6. Hravé čtení s Pejskem a Kočičkou
24. 6. Smích
Letní provoz (červenec a srpen):
Pondělí 12.00–18.00, Úterý 9.00–15.00, Středa zavřeno, 
Čtvrtek 12.00–17.00, Pátek zavřeno

za městskou knihovnu Mgr. Michal Špaček

KULTURNÍ KALENDÁRIUM   
– červen, červenec
1. 6.–
30. 9.

Jižní Afrikou (s) Křížem krážem – výstava 
Beseda s autorem 12. 6. v 19.00 hod.

Galerie hotelu 
Academic, Roztoky

Čt 12. 
6.

Marketing v praxi – kurz Od: 18.00 
do 21.00 hod. Lexik, Roztoky

So 
14. 6.

3. výročí Znovuotevření Únětického 
pivovaru Od: 11.00 hod.

Únětický pivovar, 
Únětice

So 
14. 6. 

Den na řece – plavby parníkem 
z jednotlivých břehů, Od: 11.50 hod. 
z Roztok

Roztoky, Klecánky, 
Úholičky, Řež, Libčice

So 
14. 6. Kočky – travesti show Od: 20.00 hod. Občerstvení U Šraněk, 

Roztoky
Ne 
15. 6. 

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

Půda roztockého 
zámku

So 
15. 6.

Koncert skupiny BRAN – keltská hudba 
Od: 15.00 hod. Husův sbor, Roztoky

Po  
17. 6.

Marketing nejen pro manažery – kurz 
Od: 9.00 do 16.00 hod. Lexik, Roztoky

Čt 19. 
6. Zahradní slavnost sdružení Roztoč Levý Hradec, louka 

u kostela
So 
21. 6. Jimiband – koncert Od: 20.00 hod. Občerstvení U Šraněk, 

Roztoky
Út 
24. 6.

Smích – jóga smíchu. Minule jsme se 
krásně zasmáli. Od: 18.00 hod. 

Městská knihovna, 
Roztoky

So 
28. 6.

Beruška Band – Hurá na prázdniny! – 
zábavné odpoledne pro děti Od: 14.00 hod.

Občerstvení U Šraněk, 
Roztoky

So 
28. 6.

Slavnostní otevření Multifunkčního 
sportoviště u křižovatky ulic 
Masarykova a Obránců míru. 
Nohejbalový turnaj. Od: 10.00 hod.

Ulice Masarykova 
a Obránců míru

7. 7.–
11. 7.

Intenzivní angličtina na cesty 
Dopolední čtyřhodinový kurz Lexik, Roztoky

Pá 
11. 7. Živá hudba – country, rock Od: 20.00 hod. Občerstvení U Šraněk, 

Roztoky

Knihovna informuje



Vážení rodiče, vítejte u posledního Školního 
okénka, které vychází ještě před prázdnina-
mi. A co jsme tedy celý měsíc dělali? Nejdří-
ve jsme společně s „městem“ uctili v dubnu 
památku obětí transportu smrti a  v  květnu 
padlé za druhé světové války. Průběžně jsme 
se věnovali povinnému testování z přírodo-
vědných předmětů a anglického jazyka a také 
jsme se zvěčnili na třídní fota. První stupeň 
absolvoval i  několik preventivních i  nauč-
ných programů, které se dětem velmi líbily.
Než se začtete do  příspěvků mapujících naši 
květnovou činnost, mám pro vás ještě několik 
informací ke konci školního roku. Školy v příro-
dě většinou skončily, ale 7. B, 6. A a 6. B se na ni 
vypraví až nyní v  červnu. Deváťáci si jistě už 
chystají slavnostní oblek či šaty na svůj den D, 
tzv. rozlučku, která pro obě třídy proběhne 
v pondělí 23. června v podvečer v hotelu Acade-
mic. Pak už si jen v pátek 27. 6. ráno rozdáme 
vysvědčení a „hurá na prázdniny“! Učitelé bu-
dou pracovat i  v  pondělí 30. 6., kdy se budou 
stěhovat ze sborovny, kde nově bude ředitelna, 
a připravovat učebny na stěhování do nové bu-
dovy, kde v září naleznete třídy II. stupně. V létě 
bude finišovat dodělávání a  vybavování nově 
postaveného levého školního křídla a v září se 
budeme těšit na  nové prostory (konečně také 
na  vlastní tělocvičnu) a  samozřejmě i  na  šest 
prvních tříd plných nových tvářiček. Už teď se 
na  vše nové moc těšíme, my učitelé určitě, 
a doufám, že i děti. Hezké počtení přeje 

Věra Zelenková

Filharmonie
Žáci pátého ročníku měli možnost v průběhu 
školního roku několikrát nahlédnout do záku-
lisí České filharmonie. Na workshopech kona-
ných v pražském Rudolfinu si vyrobili vlastní 
hudební nástroje, vyzkoušeli si dirigování i vý-
razový tanec. A jakoby mimochodem se sezná-
mili s díly významných českých skladatelů. 

Karolina Kudláčková

Poznávací zájezd do Anglie
Ve dnech 3.–7. 5. se skupina žáků z 5. a 6. tříd 
vydala do Londýna a jeho okolí s cílem nasát 
atmosféru a  seznámit se s  tamními význač-
nými pamětihodnostmi a zajímavostmi. 
Cestovali jsme autobusem, trajektem (cestou 
domů pak eurotunelem) a  opět autobusem. 
Do  Londýna jsme dorazili v  časných ranních 
hodinách 4. 5. a  vydali se na  pěší procházku 
kolem Tower of London, Tower Bridge, HMS 
Belfast (křižník z  druhé světové války, který 
nás svou expozicí doslova nadchl), následovala 

Golden Hind (loď sira Francise Drakea), The 
Globe, Millenium Bridge a  katedrála St. 
 Paul´s. Odpoledne nás čekal transfer pronaja-
tým autobusem do Warner Bros Studio Lon-
don Tour, natáčecích studií Harryho Pottera, 
což byla fascinující podívaná, a osvěženi máslo-
vým ležákem jsme si ji užívali, i když už jsme 
byli po téměř probdělé noci v autobuse a celo-
denní túře velmi unavení. 
Následující den dopoledne nás čekal nedaleký 
středověký hrad Warwick, kde jsme absolvova-
li strašidelnou prohlídku Warwick Dungeon 
(interaktivním způsobem mapuje historii 
a věznění na hradě, opravdu by si nikdo z nás 
nepřál takové vězení zažít). Odpoledne jsme 
návštívili Stratford upon Avon, rodiště a místo 
odpočinku Williama Shakespeara. Prošli jsme 
se městem kolem rodného domu Shakespeara 
a  prohlédli si kostel Trinity Church, kde je 
Shakespeare pohřben. 
Poslední den v Londýně jsme strávili na tra-
se Buckinghamský palác, St. James´s Park, 
 Trafalgar Square, Whitehall, Downing  Street 
10, Westminster Abbey a Houses of  Parliament. 
Velmi krásná byla plavba lodí z  Greenwich 
k London Eye a zpět, přičemž někteří z nás se 
na London Eye svezli a jiní odpočívali v přileh-
lém parku na dětském hřišti. 
Dvě noci jsme v  Londýně přespali v  hostitel-
ských rodinách, což pro nás byla příležitost 
vyzkoušet si v praxi, jak se domluvíme anglic-
ky. Počasí nám po celou dobu bylo nakloněno, 
pro Anglii netypicky jsme si užívali sluníčka 
a ani jednou nezmokli. Všichni se vrátili zdraví, 
spokojení a plní zážitků. Za výpravu shrnula

Iveta Pařízková

Dramatizace pohádky 
v anglickém jazyce  
aneb Učení zážitkem 
Odborně řečeno o dramatizaci: „Dramatickou 
výchovu lze charakterizovat jako učení plným 
prožitkem a vlastní zkušeností v jednání, nabý-
vání životní zkušenosti společným řešením pro-
blému, situace, nejen intelektem, ale i  intuicí, 
a to se zapojením těla i emocí. Cíl, který peda-
gog sleduje dramatickou výchovou, je všestran-
né rozvíjení osobnosti dítěte.“
Pravda je prostá, děti milují divadlo, milují kos-
týmy, rády se předvádějí, a když se přitom i učí, 

je to to nejlepší pro všechny. Pohádku o pejskovi 
a kočičce, jak vařili dort, si zahrály postupně děti 
ze třetích a  čtvrtých tříd. Hrály po  dvojicích, 
vystřídaly se všechny, užily si legraci a objevil se 
nejeden herecký talent. Děti ze 4. B pak zahrály 
pohádku ve  druhých třídách – dětem, které 
s angličtinou budou začínat příští rok, ale i těm, 
které už základy mají. Moc jsme si to užili, bylo 
to pravé „drama“. Za ochotníky ze ZŠ Roztoky 

Petra Zwinz 

ŠVP s adrenalinem – očima žáků 
Naše škola v přírodě začala, když jsme se my, 
8. B s 8. A, vydali 5. května v osm hodin ráno 
na 5hodinovou cestu autobusem do Staré Vsi 
u  Rýmařova. Když jsme přijeli, uviděli jsme 
pěknou chatu, před kterou byla louka, nízká 
lana, bungee-trampolína, horolezecká stěna 
a místo na beach volejbal. Seznámili jsme se se 
dvěma velmi příjemnými instruktorkami, které 
nás ubytovali ve 4 pokojích. 
Zažili jsme mnoho úžasných věcí, jako je army-
game – vojenský simulátor, foto-orientační 
běh, lukostřelba, vnitřní bazén či vysoká lana 
položená 13 m nad zemí – rambodráha. Večery 
se většinou trávily koukáním na filmy (znáte to, 
teenageři) nebo hraním týmových her. Každo-
pádně to bylo úžasné a  nechtělo se nám ani 
domů. A  nakonec chceme poděkovat našim 
třídním učitelkám, Zelenkové a Vechterové, že 
to s námi vydržely. 

V. Šašková a P. Vorel za 8. třídy

1. místo ve fotosoutěži 
Olympus FotoAkademie.cz  je nejrozsáhlej-
ší  vzdělávací projekt v  digitální fotografii pro 
studenty  středních škol, víceletých gymnázií 
a  žáky 6.  -  9. tříd  základních škol z  celé ČR.   
V letošním roce naše škola opět zabodovala –
VERONIKA KALINOVÁ ze třídy 9. B získala 
1. místo se svojí fotografií Lomnický štít (téma 
Horská příroda). Gratulujeme!! Vítěznou foto-
grafii si můžete prohlédnout na
http://www.fotoakademie.cz/ photo/8361. 

Barbora Valiová

Darujte vzrostlé květiny
Máte doma přebytečnou rostlinu větších rozmě-
rů, která vám překáží a hledáte pro ni lepší místo 
(fikus, pandán, palma)? V nové budově základní 
školy jí rádi poskytneme náhradní domov. Na-
bídněte, přijedeme a rostlinu si odvezeme. Moc 
děkujeme!!! 

Drahomíra Moravcová
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Projekt Chůvy: příležitost–odbornost–rozvoj 
úspěšně odstartoval první prezenční soboty, 
kde se více než dvacet studentů bezplatně 
seznamuje s  prací profesionální chůvy pro 
děti od 0 do 7 let věku dítěte. Zároveň jsme 
spustili distanční e-learningové studium, 
které poběží až do října 2014 a bude zakon-
čeno certifikovanou státní zkouškou.

• Marketing v praxi
Dne 12. 6. 2014 se bude od  18.00 do  21.00 
hodin konat kurz marketingu pro všechny, 
kdo se chtějí zdokonalit v  marketingových 
dovednostech. Cílem kurzu je usnadnit 
účastníkům orientaci v analýzách a průzku-
mech trhu a  dostat informace o  produktu 
ke  správné cílové skupině. Seminář bude 
prakticky orientován, s  lektorkou můžete 
konzultovat přímo svoje praktické a  kon-
krétní problémy a cíle.

• Marketing v praxi pro manažery
Dne 17. 6. 2014 pořádáme v  Lexiku od  9.00 
do 16.00 hodin celodenní workshop zaměřený 
na praktické řešení otázek z oblasti marketin-
gu. Budeme se věnovat plánování, efektivnímu 
využívání rozpočtu. Celodenní workshop při-
náší možnost věnovat se otázkám z praxe. Se-
mináře povede RNDr. Helena Ševčíková. 

Prázdninové programy nejen 
pro děti, ale i pro dospělé
• Angličtina na cesty
V  týdnu od  7. 7. pořádáme intenzivní kurz 
Angličtina na cesty, který bude probíhat kaž-

dý den od 9.00 do 12.15 v rozsahu 20 vyučo-
vacích hodin za týden. Nabízíme vám mož-
nost osvěžit si znalost angličtiny a získat před 
cestou větší jistotu. Kurz bude cílen na cesto-
vání a  osvojení praktických dovedností. Je 
vhodný nejen před dovolenou, ale také na-
příklad před studijní či pracovní cestou 
do zahraničí.

• Rozjezd před školou
Předposlední srpnový týden se mohou v Le-
xiku děti začít připravovat na školu v oblasti 
češtiny a  matematiky. Pokud bude zájem, 
otevřeme kurz Grafomotoriky pro budoucí 
druháčky či začínající prvňáčky, kterým 
pomůžeme rozvíjet psaní a kreslení. Rodiče 
tedy žádáme, aby nám o  svém zájmu dali 
včas vědět na  info@lexik.cz Poslední týden 
prázdnin v týdnu 25. 8.–29. 8. nabízíme pod-
poru školákům v  kurzu zaměřeném přede-
vším na češtinu a angličtinu. 
Ve stejném termínu jsou i příměstské tábory, 
kde můžete využít aktuální mimořádnou 
slevu 20 % z ceny SOS a Novinářského tá-
bora při platbě do 15. června 2014!

• SOS sportovně turistický tábor s anglič-
tinou 
Jedná se o tábor pro děti od šesti let zaměře-
ný na první pomoc a řešení krizových situací 
a současně také výuku angličtiny a turistiku.

• Novinářský tábor 
Oblíbený tábor pro děti, které se zajímají 
nejen o  novinařinu, ale chtějí si vyzkoušet 

práci v  redakci, natočit reportáže z  Roztok 
a  okolí, chtějí prostě tvořit, fotit a  bavit se. 
Čeká je mimo jiné exkurze do velké tiskárny 
a  tvorba vlastního časopisu pod vedením 
zkušené spisovatelky a novinářky.

• Cizí jazyky pro život aneb jak se neztra-
tit ve světě
Po  úspěšném školním roce budeme v  září 
pokračovat v  pěkném jazykovém projektu, 
kterého se bezplatně zúčastnily především 
děti z naší základní školy. V příštím roce je 
čeká práce na  jazykovém rozhlasovém pás-
mu a  příprava publikace na  cesty v  přísluš-
ném jazyce a samozřejmě další jazyková pří-
prava nejen s rodilými mluvčími, ale i s ICT 
technikou a  interaktivní tabulí. Projekt je 
určen pro děti od 10 do 14 let a rodiče mo-
hou již nyní zaregistrovat svoje děti buď 
v  pokračování, nebo (v  případě volných 
míst) můžeme od září zařadit i nové zájem-
ce na angličtinu, francouzštinu, španělšti-
nu a němčinu. Rozvrh se pokusíme zachovat 
tak, jak byl v letošním roce.

V případě jakýchkoli dotazů pište
na info@lexik.cz nebo volejte na 739 035 000. 

Za kolektiv Lexiku Lenka Červenková

Semišová myš vítězila v Lidicích 
42. ročník mezinárodní dětské výstavy Lidi-
ce 2014 měl letos rekordní počet přihláše-
ných prací – 27 868 ze 77 zemí světa.
Děti ze sdružení Roztoč získaly 4 čestná 
uznání. Práce vznikaly ve výtvarné dílně Se-
mišová myš, kterou vede Dorotka Tichá. 
Dětem gratulujeme, Dorotce Tiché děkuje-
me za profesionální a citlivé vedení dětí. 
Čestná uznání: 
Bohdanecký Tomáš, 9 let, 
Pižlová Alena, 7 let,
Šromová Barbora, 7 let,
Withersová Innes, 8 let.

Červen v Roztoči
Konec školního roku bude opět ve znamení 
výstav, koncertů a Zahradní slavnosti. 

Kroužky připraví samostatná vystoupení. 
Všichni společně se představí během Za-
hradní slavnosti na Levém Hradci.

• Naše zahrádka a pole
15. června 2014 od  17 hodin vernisáž 
na půdě roztockého zámku
Výstava výtvarných ateliérů věnovaná rodin-
nému zemědělství. K vidění budou výtvarné 
práce dětí z ateliérů Semišová myš, Semiška 
a  Barevný ateliér, Keramika. Dále kulisy 
a loutky k animovaným filmům studia Ani-
ma Roztoč. Podvečer doprovodí flétnisté 
z kroužku Hrátky s flétnou. Součástí progra-
mu bude dražba vybraných děl. Výstava 
bude otevřena 16. a 17. června od 16 do 18 
hodin. Část prací bude vystavena i  na  Za-
hradní slavnosti na Levém Hradci.

• Výstava ateliéru Klíčení
18. června v  rámci zahradní slavnosti MŠ 
Únětice.

• Koncerty kytar a fléten
23., 25., 26. června – závěrečné koncerty 
flétnistů
26. června od  18 hodin – kytarový koncert 
žáků kytarových tříd sdružení Roztoč, ZUŠ 
Libčice a  ZUŠ Praha 1 v  historickém sále 
Středočeského muzea v Roztokách

• Zahradní slavnost
19. června – louka na Levém Hradci

Jitka Čechová

Konec školního roku a prázdniny v Lexiku

Zprávy ze sdružení Roztoč

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



Vážení sportovní přátelé,
právě nám končí další fotbalová sezona. Většina našich mužstev do-
kázala, a  musím zdůraznit, že opět, skončit na  předních místech 
svých soutěží.
To je pro náš oddíl velkým úspěchem, a hlavně závazkem a příslibem 
do budoucna. Dalo by se skoro říci, že si na podobná umístění začí-
náme zvykat.
Jediné, co nám stále trochu chybí, je postup áčka do vyšší soutěže. 
 Důležité ale je, že máme obsazeny všechny čtyři kategorie přípravek 
a  žáků a  také děti v  minipřípravce. Ty se na  svojí první příležitost 
v mistrovských zápasech teprve chystají. 
Samostatně bych chtěl vyzdvihnout mužstvo mladších žáků, kte-
ré obsadilo 1. místo ve  skupině „B“ okresního přeboru a  bude 
bojovat s  celkem Jesenice o  celkového přeborníka okresního 
přeboru Praha–západ. Kluci za  celou sezonu nepoznali hořkost 
porážky. Všechny svoje zápasy zvládali s  přehledem a  mnohdy 
předváděli i pohledný fotbal.
Áčko skončí opět druhé a  na  vytoužený postup si budeme asi zase 
muset rok počkat. Ale sešla se výborná parta s  mnoha kvalitními 
fotbalisty, takže uvidíme.
Béčko předvádělo vyrovnané výkony a nebýt odpočtu bodů, umístilo 
by se ve své soutěži také hodně vysoko. Určitě jsme z něj měli všichni 
radost.
Dorostenci po odchodu několika opor bojují na opačném konci ta-
bulky, než byli v  minulých letech zvyklí, ale mají několik mladých 
hráčů, takže příslib do budoucna. Někteří se již zdařile zapojili do ká-
dru áčka.
Nejhůř letos dopadli starší žáci. Ale jen díky „ambicím“ trenérů, kteří 
je přihlásili do  I.A třídy Středočeského kraje. A  to byl přechod pro 
většinu z  nich příliš velký. Kluci přesto bojovali a  proti mnohdy 
o hodně kvalitnějším soupeřům předváděli výkony na hranici svých 
možností. Některé ze zápasů, zvláště na jaře, již byly velice vyrovnané 
a chybělo nám pouze více vstřelených branek a trochu štěstí. Přesto si 
myslíme, že to pro kluky byla výborná škola a že získané zkušenosti 
jim určitě nebudou na škodu.
Starší přípravka sehrála mnoho určitě kvalitních zápasů. Na klucích je 
vidět, že se stále zlepšují a mají chuť na sobě pracovat. Někteří z nich 
se již objevili v  několika zápasech mladších žáků, kde se rozhodně 
neztratili.
Mladší přípravka je dalším mužstvem, ze kterého máme velikou ra-
dost. Svoji soutěž hrají turnajovým způsobem. V tuto chvíli figurují 
na druhém místě, ale mají před sebou ještě poslední turnaj. Na prv-
ního ztrácejí pouze 3 body, což dohonit není, při jejich jarní formě, 
zase tak těžký úkol. Přejme jim, aby se jim to podařilo. 
Klukům z  mladší přípravky hodně šlape na  paty minipřípravka, 
ve  které určitě máme řadu talentů, takže se o  budoucnost fotbalu 
v Roztokách nemusíme obávat.
Několik kluků působí ve výběrech OFS Prahy-západ, kde náš oddíl 
velmi zdařile reprezentují.
Někteří jsou na hostování v kvalitních pražských klubech, kde hrají 
nejvyšší soutěže svých kategorií v ČR.
Sezonu zakončíme 21. 6. tradiční Dokopnou (pozvánka na  jiném 
místě Odrazu), na které nám večer opět zahraje skupina TYP. Bude to 
důstojné zakončení celé soutěžní sezony.
Do budoucna plánujeme hlavně rozšíření kabin, protože nám ve stá-
vajících dvou začíná být poněkud těsno, a  také rozšíření a  úpravu 
„tréninkové“ umělé trávy. Musíme být vděční, že svoji máme, ale už 
přestává pomalu stačit. V zimě se na ní střídáme úplně všichni, pro-

tože nám v  Roztokách chybí to hlavní a  to je sportovní hala. A  to 
nejen fotbalistům. Pevně doufáme, že se v budoucnu nějaké dočkáme. 
Město Roztoky by si ji určitě zasloužilo.
Chtěl bych poděkovat všem hráčům, trenérům, činovníkům i dalším 
dobrovolníkům, kteří se o hladký průběh celé sezony zasloužili.
Všem sponzorům za finanční i věcné příspěvky, bez kterých bychom 
těžko mohli fungovat. 
Zejména bych chtěl poděkovat městu Roztoky za  celkovou, hlavně 
finanční, podporu a místnímu Sokolu za výbornou spolupráci.
Velký dík patří také rodičům (hlavně maminkám), kteří k  nám své 
děti dávají, pomáhají s dopravou, fandí a starají se o dobrou pohodu 
svých ratolestí.
Chtěl bych pozvat všechny děti, které by chtěly hrát fotbal, ať neváha-
jí, přijdou na hřiště a určitě se pro ně místo v nějakém týmu najde.
Na závěr prosba. Všichni, kdo mohou nebo by chtěli finančně přispět 
na roztocký fotbal, jsou vítáni. Mít a starat se o sedm mužstev není 
rozhodně žádná levná záležitost.
Apeluji především na  roztocké firmy a podnikatele, nabídneme jim 
místo pro reklamu na hřišti, dresech. Jezdíme a jezdí k nám mužstva 
ze Středočeského kraje, takže to není záležitost pouze našeho okresu. 
Každá pomoc je vítaná.
Děkuji a  přeji všem hezké prázdniny a  minimálně stejně úspěšnou 
příští sezonu. 

Tomáš Novotný, prezident SK Roztoky
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Fotbalová sezona 2013/14

V SOBOTU 21. 6. 2014 
SE KONÁ

TRADIČNÍ  FOTBALOVÁ  DOKOPNÁ
začátek v 10.00 hod.

DOKOPNÁ bude probíhat formou turnaje v malé kopané 
na fotbalovém hřišti. Veškeré info k turnaji a program 
Dokopné na: www.skroztoky.cz
Během dne budou probíhat jednotlivá přátelská utkání 
žáků, přípravky a minipřípravky. 
Budou vyhlášeni nejlepší jednotlivci v různých kategoriích.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO PO CELÝ DEN A VEČER.

...a večer od 20.00 hod. 

KONCERT SKUPINY TYP
VSTUPNÉ NA KONCERT 100 Kč/osoba
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Město Roztoky již několik let finančně pod-
poruje formou grantu náš oddíl moderního 
bojového umění sebeobrany, a proto bychom 
chtěli roztocké občany stručně seznámit 
s  naší dlouholetou činností, a  především se 
pochlubit letošními skvělými výsledky 
na poli reprezentačním :-)
Náš oddíl vznikl již v roce 2000 za podpory 
mezinárodního instruktora ITF pro ČR 
Hwang Ho-Yong (9. dan) a  pod vedením 
vedoucí oddílu Jany Nehybové. Naše trénin-
ky probíhají 2x týdně v  žalovské tělocvičně 
a  členy oddílu jsou nejen děti od  6 let, ale 
i dospělí – muži i ženy. 
Podrobné informace o tomto sportu najdete 
na  stránkách http://taekwondo.cz. Zde se 
také můžete podívat na skvěle udělanou re-
portáž přímo z  mezinárodního závodu 
Czech Open, kde si můžete poslechnout po-
drobný popis jednotlivých disciplín taek-
won-da a vidět závodníky přímo v akci. 
V  tomto článku bychom především chtěli 
zveřejnit nejčerstvější výsledky naší zakláda-
jící členky oddílu Anny Pösingerové, která je 
od svých 16 let nepřetržitě členkou české re-
prezentace a její pokojíček je vyzdoben znač-

ným množstvím pohárů a  medailí nejen 
z republikových, ale i mezinárodních soutěží. 
Jejím největším úspěchem je první místo 
z  Mistrovství světa v  Severní Korei v  roce 
2011, kolébce tohoto sportu, a to ze silového 
přerážení (wirok). 

V březnu letošního roku se v Nymburce ko-
nalo mezinárodní mistrovství Czech Open, 
kde se Anička stala nejúspěšnější seniorkou. 
V dubnu odjela s naší reprezentací na Mist-
rovství Evropy do Běloruska, kde se celkově 
Česká republika umístila na  třetím místě 
za Ruskem a Bulharskem, a to i díky Aničce, 
která zde vybojovala stříbro ve  sportovním 
boji jednotlivců (matsogi), s týmem seniorek 
získaly zlato ve  sportovním boji a  stříbro 
ve speciálních technikách (t-ki). 
V květnu jsme se s oddílem zúčastnili praž-
ského závodu Sonkal Open, kde naši nej-
mladší členové oddílu získali první závod-
nické zkušenosti a také si odtud odvezli své 
první medaile – Katka a  Matyáš Kohoutovi 
stříbrné, Matyáš Lain bronzovou a  Vojta 
Šturm také bronzovou. Všichni naši závod-
níci předvedli skvělé výkony. 
Informace o našem oddílu najdete na strán-
kách http://kwangmyong.taekwondo.cz.

Ještě jednou děkujeme městu Roztoky za fi-
nanční podporu.

Anna Pösingerová

Kwang Myong – roztocký oddíl taekwon-da
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tábor vedou žongléři a artisté  ze skupiny Mix Trix

MĚSTO ROZTOKY 
u příležitosti 

slavnostního otevření 

MULTIFUNKČNÍHO SPORTOVIŠTĚ 

u křižovatky ulic 
Masarykova a Obránců míru 

pořádá 

NOHEJBALOVÝ TURNAJ 
pro tříčlenná družstva amatérských hráčů. 

Turnaj se uskuteční v sobotu 28. 6. 2014 od 10:00 
(od 9:00 registrace družstev). 

Přihlášky do turnaje a bližší informace na: 

turnajroztoky@seznam.cz. 

Mladší děti mohou využít vedlejších dětských hřišť. 

Občerstvení zajistí Únětický pivovar. 

Oslavme začátek prázdnin sportem. 
Jste srdečně zváni. 

T-ki – speciální techniky



Vážení čtenáři Odrazu a příznivci sportu! Nejdříve pár slov k pondělku 
19. 5., kdy se přes Roztoky přehnala nezvykle intenzivní bouře s lijákem, 
jejímž následkem nám do areálu přitekla řeka bahna, která celý areál včet-
ně kurtů pokryla vrstvou mazlavého bláta. Video a  fotografie najdete 
na www.tenis-zalov.cz. Následky této katastrofy se odklízely až do pátku, 
a tak se sluší poděkovat za pomoc pracovníkům firmy Bláha a také Martinu 
Pastyříkovi a celému LTC za poskytnutí útočiště pro tréninky dětí! Teniso-
vý areál Žalov je opět ve formě a zve vás 18. 6. od 18.00 hod. na turnaj 
v pétanque a točené únětické. Pro děti jsou opět přes celé prázdniny při-
praveny letní kurzy, na které se můžete hlásit (www.tenis-skola.cz). 
Přeji všem co nejvíc slunných dnů a deště s mírou. 

Jan Šrámek

30

SPORT

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

• Chtěla bych vyjádřit velké poděkování (jistě i za všechny mamky, 
taťky, babičky i dědečky) za uspořádání krásného odpoledne pro děti 
dne 30. 5. 2014 na Tyršově náměstí.
Poděkování patří nejen MÚ, panu starostovi, všem sponzorům, ale 
především manželům Drdovým, kteří úžasné odpoledne profesionál-
ně řídili, účinkovali a rozezpívali nejen děti, ale i dospělé.
Velké díky za všechny zúčastněné!

Marie Zámecká

• Dne 17. 5. 2014 měly naše 8. A a 8. B  ze základní školy v Roztokách 
po 57 letech třídní sraz v restauraci U Šmucrů. Vedení restaurace za pěkné 
prostředí, vzornou obsluhu a výborné jídlo děkujeme, děkujeme, děkujeme. 

Miroslava Orlíčková

• Tímto bych chtěla poděkovat všem, kdo se přišli rozloučit s panem 
Miloslavem Tuzarem. 

Dcera Iva s rodinou.

• Prodám rotační sekačku TORO. Motor 
Briggs and Stratton Quantum, záběr 48 cm, 
pojezd, 6 HP. Odpracováno max. 50 hod. Sil-
ný motor, silný odpor. Ženská síla motor ne-
nastartuje. Cena 5000 Kč. Tel. 601 579 093
• Vyměním 2+kk s  terasou, DV v Praze 6, 
49,5 m2, 3. p. cihl. domu, 2 terasy 14 a 11 m2 
za  podobný v  nižším podlaží v  Roztokách. 
Tel. 723 984 193, 737 184 263
• PRODÁM chlapecké kolo vel. 20, pro při-
bližně 6–9 let staré dítě, zn. Amulet Tomcat, 
modrá barva, po  jednom dítěti – zachovalé. 
Cena 2500 Kč, tel.777 564 120
• Prodám 1/2 domu  v  Roztokách, cena 
2 590 000 Kč, tel. 737 828 207 
• Prodám štěňátka flat coated retrívra s PP. Jako 
zlatý r., ale černý. Vhodný i do rodin s dětmi. Od-
běr kolem 20. 7., www.zestrun.cz, 775 058 354

• Nabízím: válenda tmavá(85 x 198, v. 30), 
lamelový rošt (90 x 198), PC stolek sv. buk 
(53 x 14, v. 73), dvoudílná šatní skříň stř. světlá 
(111 x 59 x 175), 2x křeslo – kostra sv. dřevěná 
+ 4x molitanové polštáře (60 x 65), čalouněné 
polohovací televizní křeslo béžové, čalouněná 
dvojsedačka hnědozlatá, kartáčový vysavač 
Vorwerk (podlahová verze). Vše v  dobrém 
stavu. Cena dohodou. Tel. 605 108 153
• Dlouhodobě pronajmu pěkný, částečně za-
řízený RD 4+1+G+T + zahrada v Roztokách. 
Rozumná kauce. RK nevolat! Tel. 604 458 629
• Nabízím lekce klavíru, bicích nástrojů a an-
gličtiny formou konverzace. Lekce jsou zamě-
řeny především pro děti a  jsou provozovány 
v  domě vedle Lexíku nebo přímo u  studenta 
doma. Po  absolvování hudební konzervatoře 
jsem odjel na 3,5 roku do Austrálie, kde jsem 

studoval angličtinu a  management. Nyní se 
věnuji soukromé výuce. Tel. 777 867 706 
• Prodám byt OV cihla, Masarykova ulice, 
1.  patro, 2+kk, 56 m2, po  rekonstrukci 
2 400 000 Kč. Tel. 602 438 532, nejlépe SMS.
• Prodám garáž na  vl. pozemku, zděnou, 
100 m od  náměstí, Masarykova ulice. Tel. 
602 438 532
• Pronájem garsonky 1+1, 44 m2. Balkon, 
sklep, vlastní parkovací stání Na  Panenské, 
8000  + 2000 Kč poplatky. Tel. 777 981 156
• Pronajmu 2+kk + předzahrádka 44 m2, 
sklep. Praha-Ruzyně. Tel. 602 358 207
• Pronajmu 2+kk + předzahrádka v Rozto-
kách. Tel. 602 358 207
• Koupíme jakýkoliv automobil od r. 1999. 
Přijedeme k vám, dobře zaplatíme, formality 
spojené s převodem zařídíme. Tel. 721 473 31

SOUKROMÁ INZERCE

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Brigáda pro studentky (studenty), maminky na MD 
– recepční tenisového areálu. 

Požadujeme aktivní přístup, zodpovědnost, úsměv.
Nabízíme zajímavou práci mezi lidmi a 70,-/hod. 

Volejte 602 457 867 nebo pište Sramek@tenis-skola.cz 

Žalovský tenis po povodni



www.outletstopka.cz 

KOMPLETNÍ REALIZACE BYTOVÉHO TEXTILU 

Záclony a závěsy (300 dezénů na výběr), japonské stěny, 
plissé, rolety, vše na jednom místě v Roztokách!

Zajišťujeme také šití a montáž.

Konzultace, návrh a zaměření zdarma!

Návštěva u klienta doma v kteroukoliv dobu.

Vše pro ložnice – postele, peřiny, povlečení, 
prostěradla, přehozy. Akční ceny a slevy.

 

Lidická 531, 252 63  Roztoky, Po – Pá 10 – 17
na přání možnost sjednání individuálního termínu na tel. čísle 722 914 700
300 m2 výstavní plochy 

Akční nabídka!
Vysavač Miele S5 Power

Kupte si vysavač s vysokým 

výkonem. Od září 2014 bude 

dle nových směrnic EU mož-

né koupit si vysavač pouze 

s výkonem do 1 600 Wattů.

Nabízíme další typy vysavačů Miele

s vysokým výkonem. Nabídka je 

omezená do vyprodání zásob.

Nový vysavač S5 Power spojuje silný 
motor s výkonem 2 200 W, aerodynamický 
design a efektivní podlahovou hubici. Tím 
je výkon motoru optimálně přenesen na 
podlahovou hubici.
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AUTOSERVISPNEUSERVIS PRODEJ NDSTK + EMISE RUČNÍ MYTÍ

VÁŠ CERTIFIKOVANÝ PARTNER V OBLASTI AUTOSERVISU

Přílepská 1233, Roztoky 

Objednání servisu klimatizace:

Vejbora Miroslav    +420 731 862 462
Pražák  Tomáš        +420 603 172 954 

PNEUSERVIS:              +420 220 911 128
AUTOSERVIS:            +420 233 910 042

www.superpneu.cz www.autohouser.cz
Prodej pneu a disků za internetové ceny!

AUTOKLIMATIZACE
Plnění, dezinfekce, servis, opravy.

PŘIPRAVTE SE NA LÉTO


