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Úvodník 

Vážené ètenáøky, vážení ètenáøi,

mìsíc se s mìsícem sešel a je tu další 

Odraz. Co se za mìsíc v Roztokách 

zmìnilo, pohnulo dál? Pravdìpodobnì 

nejviditelnìjší jsou dopravní omezení 

v Nádražní ulici, kde stále probíhá 

prùzkum deš�ové stoky. Vzhledem 

k jejímu havarijnímu stavu a pouze 

èásteènì omezenému provozu dopravy 

si myslím, že øešení není v horizontu dnù 

a nìkolika málo týdnù. 

Poøád je vidìt rozkopané parkovištì 

Koruna u vjezdu do Roztok. Tam práce 

stojí kvùli nìkterým nedoøešeným 

stavebním povolením. Snad už se vše 

pohne a zlepší se situace s parkováním 

právì na úpatí Nádražní a na zaèátku 

Tichého údolí.

Spousta øidièù si také jistì všimla 

obèasného mìøení rychlosti v Rozto-

kách. Suma dosud vybraných pokut je 

vcelku vysoká. Snad se mìøení nemine 

úèinkem a øidièi se pouèí. Nejde pøece 

o vybírání pokut, ale o bezpeènìjší jízdu 

(zrovna v místech èastých, nìkdy 

i smrtelných, dopravních nehod).

Na závìr pøidám informaci, že pøístí 

Odraz vyjde na pøelomu èervence a 

srpna již tradiènì jako dvojèíslo. Díky 

výbìru nového redaktora snad již bez 

všech kritizovaných hrubek a pøeklepù.

S pøáním úspìšného zakonèení škol-

ního roku všem školákùm a pøíjemného 

prožití letních dovolených všem,

Martin Urx
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ROZHOVOR SE STAROSTKOU 

MÌSTA OLGOU VAVØÍNOVOU

Paní starostko, sto dnù hájení je dávno 

za vámi, asi byste mìla zaèít skládat 

úèty.

Souhlasím, jen tìch sto dní hájení bych 

spíše pøirovnala k honu na lišku.

Svùj nástup do funkce jste zahájila 

pomìrnì razantnì. První mìstská rada 

odsouhlasila povinné jmenovité hlaso-

vání a druhá rada vyhlásila stavební 

uzávìru, takže se není co divit.

Ten velký tøesk, který následoval, vám 

dává za pravdu, jen mnì to až tak 

razantní nepøišlo. To byla nutnost.

Stavební uzávìru vyhlásila rada pøi 

plném poètu èlenù jednohlasnì.

Hlavním dùvodem, proè rada souhlasila 

se stavební uzávìrou, bylo to, že mìsto, 

nikoli developeøi, bude mít hlavní slovo 

jak a za jakých podmínek bude další 

výstavba probíhat.

Považuji za nezbytné, aby další rozvoj 

mìsta probíhal souèasnì s podmiòují-

cím rozvojem infrastruktury a nezbytné 

obèanské vybavenosti a aby se na tom v 

rozumné míøe podíleli i oni developeøi, 

kteøí chtìjí stavìt.

Jaké plánuje mìsto letos investice?

Jako nejdùležitìjší investice mìsta se 

jevila rekonstrukce školních kuchyní 

v ZŠ Roztoky a ZŠ Žalov. Realizace by 

ale pohltila prakticky celý rozpoèet, a tak 

jsme se rozhodli tuto akci o rok odložit. 

Získáme tím èas jednak na revizi 

projektu a tím snížení celkové èástky 

a èas na další jednání na získání dotace.

Aby nám ale hygienici kuchynì ke konci 

roku nezavøeli, je tøeba udìlat pár 

nezbytných úprav.

Do toho pøišla havárie deš�ové stoky 

v Nádražní ulici, kde dosud nevíme, kolik 

nezbytné opravy budou stát.

Dalším problémem je obrovský pøevis 

poptávky na umístìní dìtí do mateø-

ských škol a to, že mìsto v rozpoètové 

kapitole na projekty nemá ani korunu. 

A protože investice bez smysluplných 

projektù dost dobøe nelze realizovat, je 

nezbytné projekty zadat.

Bylo hodnì nároèné sestavit seznam 

nezbytných projektù a pøesvìdèit o jeho 

nezbytnosti?

Ten seznam sestavit nebyl problém, spíš 

jsme museli zvážit, co hoøí více a co 

ménì, co mùžeme hasit až pøíští rok.

Mohu ale konstatovat, že zastupitelstvo 

mìsta pøedložený seznam projektù 

schválilo.

S pøesvìdèováním o jeho nezbytnosti byl 

nejvìtší problém ve finanèním výboru. 

Byla jsem pøekvapena požadavkem, aby 

byly urèeny priority a výše investic. 

Názor, že investice, na které nebudeme 

stejnì mít, není tøeba projektovì 

pøipravit, odmítám. To, že mìsto nemá 

peníze, pøeci ještì neznamená, že se je 

nebude snažit získat. A aby je mohlo 

získat, musí mít alespoò konkrétní 

projekty.

Jak tedy chce mìsto získat peníze na 

nezbytné investice, když v rozpoètu se 

penìz evidentnì nedostává?

Vzhledem k tomu, že mìsto nemá žádné 

vlastní pøíjmy a prodalo nebo „darovalo“, 

co mìlo, nezbývá nic jiného, než získat 

peníze z grantù a dotací z EU a zároveò 

pøimìt developery na spolufinancování 

infrastruktury a vybavenosti, jak jsem se 

zmínila výše.

Asi to vážnì nebude jednoduché, ale 

zpìt k první otázce. Bez ohledu na hájení 

èi nehájení, zkuste prosím složit úèty 

k dnešnímu datu: Co konkrétnì jste 

udìlala?

Podaøilo se stabilizovat mìstskou policii. 

Když jsem nastupovala do funkce, mìli 

jsme dva mìstské policisty a tøi èekatele. 

Z èekatele se stane policista poté, co 

absolvuje školení a složí zkoušky.

K dnešnímu datu máme sedm mìst-

ských policistù a jednoho èekatele - tudíž 

v dohledné dobì budeme mít osm 

mìstských policistù, což je døíve 

plánovaný stav.

Mìstská policie je novì vybavena 

vysílaèkami a díky platné veøejnoprávní 

smlouvì s Únìticemi  je oprávnìna 

operovat i na jejich území.

Od kvìtna funguje ve mìstì oddìlení 

Policie ÈR, konkrétnì oddìlení kriminál-

ní policie.

Díky naší aktivitì se podaøilo dosáhnout 

posílení autobusových spojù o víkendu 

a celotýdennì pøidat jeden veèerní spoj 

a to od zmìny jízdního øádu teï v èervnu.

Další snaha v této oblasti znamená 

úsporu mìstského rozpoètu v tom, že 

náš podíl na ztrátì linky busu è. 350 bude 

v pøíštím roce „jen“ 50% (nikoli 63%). Pro 

další roky se bude náš podíl na ztrátì 

dále snižovat.

Ve spolupráci s mìstem Kralupy nad 

Vltavou a Libèicemi jsme založili 

dobrovolný svazek obcí Údolí Vltavy. 

V rámci spolupráce tohoto DSO si 

slibujeme rozvoj vytvoøeného mikroregi-

onu, který bude pøínosem i pro naše 

mìsto (cyklostezky, rozvoj lidských 

zdrojù, cestovního ruchu, atd).

A na èem nyní pracujete?

Vrátila jsem se z tøídenní návštìvy 

z Klosterneuburgu. Není to klasické naše 

partnerské mìsto, nebo� nemáme 

žádnou smlouvu o partnerství, ale jakási 

spolupráce funguje už od dob pana 

starosty Sedláèka.

Klosterneuburg je daleko vìtší mìsto 

(cca 30 tisíc obyvatel), ale potýká se s 

podobnými problémy jako my. Do Vídnì 

je možná blíž, než od nás do Prahy, a tak 

pøevážná èást jejich obyvatel tam jezdí 

za prací, stejnì tak obyvatelé okol-

ních obcí a tak mají vážné problémy 

s dopravou a jejím øešením. Nicménì je 

to velmi pøíjemné mìsto a nevidìli jsme 

tam žádnou zástavbu novými bytovými 

domy, jen rekonstrukce a nové krásné 

rodinné domy na pozemcích plných 

zelenì.

Jsou si plnì vìdomí toho, že jsou 

žádanou lokalitou v bezprostøední 

blízkosti hlavního mìsta a zachovávají si 

svùj charakter. V tom je jejich deviza. 

Pan starosta, který starostuje již 22 let, 

se nám maximálnì vìnoval a vèetnì 

všech radních, kteøí nás pøi exkurzích 

doprovázeli, byli všichni velmi milí 

a pøátelští.

Ale k vìci. Hned po návratu jsem se 

pustila do studie zmìny ZŠ Žalov na dvì 

oddìlení MŠ a první a druhou tøídu ZŠ 

tamtéž.

Sto dní hájení? Spíš hon na lišku!
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Vzhledem k aktuálnímu nedostatku míst 

v mateøských školkách chci pøispìt svojí 

profesí k tomu, abych na základì této 

studie, po konzultaci s hygieniky a hasièi 

byla schopná øíci, zda je toto øešení 

možné, èi nikoli.

To je jistì chvályhodná snaha, ale jak je 

to s vámi a se zemníkem Žalov?

Troufám si tvrdit, že kdybych nekandido-

vala a nestala se starostkou, nikdo by 

o žádné kauze zemník neslyšel.

Ihned po svém zvolení starostkou mìsta 

jsem pozastavila svojí funkci jednatelky 

ve spoleènosti Lipchat, abych nebyla ve 

støetu zájmu. 

Tato spoleènost byla investorem 

rekultivace èásti zemníku. Já, jako 

autorizovaný architekt jsem vypracovala 

projekt. Zhruba 90% rekultivovaných 

pozemkù má soukromého vlastníka, 

pozemek patøící firmì Lipchat nebyl 

souèástí rekultivace a pozemek, který 

patøí mìstu, je svým tvarem a návazností 

na ulici Pod Koláèovem pøedurèen být 

komunikací. 

Návrh na finanèní vypoøádání zavážení 

pozemku mìsta byl odsouhlasen 

odborem Správy a majetku mìsta. 

Vlastní rekultivaci (zavážení) provádìla 

firma mající oprávnìní k takové èinnosti. 

Celý proces rekultivace byl prùbìžnì 

monitorován odborem životního prostøe-

dí mìsta a tehdy okresu, stavebním 

úøadem a Èeskou inspekcí životního 

prostøedí.

Zhruba ètyøi roky po ukonèení rekultiva-

ce koupila sousední areál Barumu firma 

IVA a zhruba po více jak roce jeho 

provozování zaèaly praskat podlahy 

v halách.

Pojiš�ovna odmítla škody zaplatit, a tak 

firma IVA mìla problém. Nebylo tudíž nic 

jednoduššího, než oznaèit za viníka 

rekultivovaný zemník. Prémiovým 

bonusem bylo moje jméno figurující jak 

ve firmì Lipchat, tak jako projektant. To 

vše právì proto, že jsem kandidovala ve 

volbách a stala se starostkou.

Ale právì vaše firma nepovolila pøístup 

na rekultivované pozemky. Tudíž 

zamezila možnosti nechat provést 

mìøení, které by ono tvrzení, že zemník 

ohrožuje svoje okolí, potvrdilo èi 

vyvrátilo.

Tak tohle je vážnì nesmysl a není to 

pravda. 

2Pozemek Lipchatu má pouze 484 m  

a nebyl souèástí rekultivace, takže 

mìøení na tomto pozemku je zcela 

bezpøedmìtné.

Majitel rekultivovaných pozemkù zcela 

oprávnìnì nesouhlasil se vstupem na 

svoje pozemky.

Proè by na jeho pozemcích mìla mìøit 

nìjaká firma, kterou vybral majitel 

sousedního areálu? On má problém 

(nezaplacené škody) a tuto firmu si 

vybral sám a svojí urputností (obratností) 

ji vnutil radì mìsta, kterou pøesvìdèil, že 

se jedná o veøejný zájem! Navíc se 

ukázalo, že tato firma je pouze prostøed-

níkem a aby byla schopná nìco vùbec 

zmìøit, musela se spojit s další firmou, 

která to umí. Nepøipadá vám to divné?

Zní to divnì, ale musíte uznat, že když se 

tak bráníte mìøení, vzniká podezøení, že 

asi máte co skrývat  - a tudíž jste ve 

støetu zájmù!

Znovu opakuji, nejsem nyní jednatelkou 

firmy a pozemek Lipchatu není souèástí 

rekultivace, tak kde vidíte ten støet 

zájmù?

Podstata problému tkví v tom, že zaèaly 

praskat podlahy v halách nového 

soukromého vlastníka bývalého areálu 

Barumu zhruba 5 let po ukonèení 

rekultivace. Asi by bylo vhodné zjistit 

pøíèiny tohoto stavu.

Firma Lipchat po konzultacích s odbor-

níky navrhla majiteli areálu Barumu 

(firma IVA) smysluplný postup, jak 

odbornì zjistit pøíèiny prasklin. Tento 

návrh nebyl firmou IVA akceptován.

Zjistit pøíèiny není o tom mìøit na 

sousedních pozemcích, zda tam 

náhodou není „zakopaný sud zlata“, ale 

jako první by asi bylo vhodné zjistit, zda 

náhodou ony praskliny nesouvisí 

s provozem areálu a s intenzivním 

pohybem mnohatunových kamionù 

v areálu.

Mùj „støet zájmù“ je v tom, že nevidím 

dùvod, aby do tohoto soukromého sporu 

bylo zatahováno mìsto a ve finále 

muselo zatìžovat svùj rozpoèet 

placením jakéhokoli mìøení. To a� si 

poøeší mezi sebou firmy Lipchat a IVA, 

padni komu padni !

Takže svùj údajný støet zájmù popíráte?

Zcela jednoznaènì. Komu vznikla 

škoda? Mìstu?

Pøiznávám ale, že interpretace této 

„kauzy“ v duchu støetu zájmù je opravdu 

velmi intenzivní a oèekávám, že bude 

veøejnosti náležitì prezentována v Ob-

èanském judu na Novì.

Paní redaktorka mìla dokonale pøipra-

vený scénáø.

V této souvislosti si nemohu odpustit 

otázku, kolika trestním oznámením 

èelíte?

Zatím jenom jednomu. Týká se mého 

údajného vydírání firmy Trigema.

To trestní oznámení podala firma 

Trigema?

Nikoli, toto trestní oznámení podal 

uvìdomìlý obèan pan Jan Antoš, bytem 

v Mìlníku.

Co s tím má spoleèného obèan 

z Mìlníku?

Netuším, proto jsem ho nazvala uvì-

domìlým obèanem. Jeho „uvìdomì-

lost“ spoèívá v tom, že na základì série 

novinových èlánkù a reportáží v televizi 

usoudil, že jsem se dopustila vydírání 

a podal trestní oznámení.

Nejvíc mì naštval titulek v èasopisu 

Profit „Starostka chtìla 250 tisíc“! 

Zapomnìli dodat, že pro místní základní 

školu na její dovybavení.

V minulém Odrazu mne proto velmi 

potìšilo, že paní øeditelka ZŠ velmi 

dìkuje firmì Trigema, že poskytla 

sponzorský dar ve výši 250 tisíc. 

Je pravda, že dosud žádný pøedstavitel 

mìsta Roztoky nebyl v tak krátkém èase 

tolik prezentován v celostátních médiích.

I negativní reklama je reklama, to jsou 

zákony PR. Zøejmì má nìkdo zájem na 

mojí celostátní medializaci. Pøiznám se, 

že já o to nijak nestojím, jestliže to ale 

pøinese prospìch našemu mìstu, 

nemám s tím žádný problém.

Dìkuji za rozhovor

(ptal se redaktor Ondøej Rezek)
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Jako obvykle skoro plný poèet zastupite-

lù (20) a velmi skromný zájem veøejnosti 

- tak vypadala kulisa pátého letošního 

jednání roztockého zastupitelstva. 

Obèanù pøišlo opravdu málo a vìtšina 

z nich navíc odešla, sotva byly projedná-

ny body, o které jim šlo. Zastupitelé jim 

vyšli vstøíc, a tak se hned po úvodních 

formalitách dostalo na tøi vìci, které na 

radnici zástupce obèanù pøivedly.

První z nich je bezpeènost v okolí 

mateøské školky v Pøemyslovské ulici. 

Stavební komise i vedení mìsta 

provedou místní øešení a na jeho 

základì se rozhodne pro jednu z variant, 

s nimiž byli obèané vèera seznámeni. 

Nejdøív se ale musí vyjádøit všechny 

dotèené orgány - silnice totiž není mìsta, 

a to mùže trvat nìjaký mìsíc. Pøesto by 

vše mìlo být ukonèeno do poèátku 

pøíštího školního roku.

Druhá skupina obèanù pøišla proto, že po 

roce, kdy roztocká „penicilínka“, tedy 

VUAB Pharma, témìø úplnì pøestala 

obtìžovat mìsto zápachem z výroby, se 

opìt objevily stížnosti. Èeská inspekce 

životního prostøedí provede v nejbližších 

dnech (asi døív, než budete èíst tyto 

øádky) kontrolu a mìøení provozù. Pan 

Švarc jménem VUAB vyzval obèany, aby 

se sami pøišli pøesvìdèit, jak firma své 

závazky a opatøení v provozu plní - a to 

kdykoli to uznají za potøebné.

Tøetí skupinka lidí pøišla ve vìci rekon-

strukce školní budovy v Žalovì a jejího 

využití pro potøeby dìtí pøedškolního 

vìku. O tomto zámìru se zastupitelé 

bavili déle v rámci pøípravy projektù 

a konstatovali, že se nedá o tak dùležité 

a nákladné vìci rozhodnout bez solid-

ních podkladù, z nichž bude patrné, která 

cesta je výhodnìjší - zda pøemìnit èást 

žalovské školy ve dvì oddìlení mateøské 

školy, anebo stavìt novou školku „na 

zelené louce“. Radnice pøipraví podklady 

do èervnového zastupitelstva.

Projekty byly ústøedním tématem 

veèera. Radnice a stavební komise 

sestavily seznam projektù, které bychom 

mìli zadat, aby se mìsto mohlo - aspoò 

v nìkterých pøípadech - ucházet o 

dotace. Materiál, požadující od zastupi-

telù uvolnìní celkem 3,25 miliónu korun 

z rozpoètové rezervy, byl však víc než 

strohý, a tak si zastupitelé k nìkterým 

zámìrùm vyžádali podrobnìjší komen-

táø. Ujala se ho starostka a po objasnìní 

dùvodù zastupitelé, i když nìkdy nepøíliš 

pøesvìdèivou vìtšinou, celý seznam 

postupnì odsouhlasili. V letošním roce 

tak budou zpracovány mj. projekty na 

komunikace v ulicích Žižkova, Žirovnic-

kého, Nerudova a Haškova, zpracován 

generel odvodnìní mìsta, projektová 

dokumentace ke stavebnímu povolení 

na ochranná opatøení na Žalovském 

potoce, projektová dokumentace 

k záchranným pracím na kanalizaci 

v Nádražní ulici a PD na mateøskou 

školku (a� již rekonstrukci žalovské školy 

anebo na novou školku). Zpracována 

bude také zmìna øešení deš�ového 

oddìlovaèe na Korunì a poøízeno 

Informace z jednání zastupitelstva dne 30. 5. 2007

Informace z jednání rady mìsta 7. 5. 2007
Na zaèátku jednání rada mìsta schálila 

mìstská rada uvolnìní finanèních 

prostøedkù na vyhotovení dopravního 

øešení objížïky Roztok z dùvodu 

neprùjezdnosti Nádražní ulice pro 

nákladní automobily kvùli havárii deš�ové 

stoky. Po tomto neoèekávaném vydání 

rada zase neoèekávanì pøijímala, 

respektive doporuèovala zastupitelstvu 

pøijmout finanèní dar od dobrovolných 

hasièù na nákup výjezdového vozidla pro 

dobrovolné hasièe. 

Pøi jednání o využití daru Letištì Praha 

sp., který letos Roztoky dostaly, radní 

formálnì schválili, že bude využit na 

zklidnìní komunikace a rekonstrukci 

stávajícího chodníku v ulici Hlouchova. 

V pøípadì, že tomu tak nebude možné, 

OSRM zavèas pøedloží návrh na jinou 

roztockou komunikaci, kde by se 

obdobnì dar využil.

Po schálení Provozního øádu peèo-

vatelské služby, zvýšení kapacity ZUŠ 

a neschválení nevyhovující dopravní 

studie na ulici Žižkova a Nerudova se 

radní dostali k dopravnímu øešení 

v Pøemyslovské ulici. Usnesení se 

týkalo hlavnì pøístupu do mateøské školy, 

kdy bylo doporuèeno paní øeditelce, aby 

byl doèasnì používm zadní vchod. 

Pøední vchod v tuto chvíli není dosta-

teènì bezpeèný pro pohyb malých 

školákù. 

Martin Urx

Informace z jednání rady mìsta 21. 5. 2007
Na svém jednání 21.5. rada mìsta hned 

ze zaèátku schvalovala doporuèení pro 

zastupitelstvo se seznamem projektù, 

které by mìly být letos zpracovány, 

abychom byly pøipraveni, až se znovu 

budou rozdìlovat nejen evropské dotace. 

Bez hotových projektù je velice obtížné 

nìjaké finance touto cestou získat. 

Celková èástka se nakonec vyšplhala na 

3 250 000 Kè. Spousta projektù = spousta 

pøíležitostí.

Dále rada schvalovala hospodaøení 

všech školských zaøízení za rok 2006. 

Vážnìjší námitky byly vzneseny ke ztrátì 

základní školy ve výši 57 996 Kè a zisku 

mateøské školy Pøemyslovská ve výši 

26 683,60 Kè. Tyto odchylky od schvále-

ného rozpoètu by mìly paní øeditelky 

mìstu v nejbližším možném termínu 

dostateènì vysvìtlit.

Další dva body se týkaly sportoviš� 

provozovaných mìstem, které bohužel 

své okolí obtìžují. Jednalo se o skate-

boardové høištì v ulici Obráncù míru, kde 

jsou okolní obyvatelé obtìžováni hlukem 

z høištì. Radní se tedy uložili životnímu 

odboru a odboru správy a rozvoje mìsta 

vytipovat vhodnìjší lokalitu. Další 

stížnosti se týkaly novì zrekontruova-

ného žalovského høištì, kde je 

problémem nizký plot. V zápalu boje se 

velice èasto stává, že balón pøeletí 

nepøíliš vysoké oplocení a majitelé 

okolních zahrad mají o “zábavu” na celé 

odpoledne postaráno. Radní proto 

doporuèili poøízení ochranné sítì 

zvyšující plot o další 2m, což by mìlo 

problém vyøešit.

Krátkým a rychlým bodem bylo urèení 

koordinátorù pracovních skupin pro 

tvorbu strategického plánu a integ-

rovaného plánu rozvoje mìsta, který 

zpracovává firma Deloitte G&I a.s.. Po 

projednání zápisu z komisí rada schválila 

pololetní odmìny øediteli a øeditelkám 

školských zaøízení v Roztokách a na 

závìr doporuèila zastupitelstvu uloži MÚ 

vypracování investièního zámìru na 

dostavbu základní školy.

Martin Urx



07

INFORMACE Z RADNICE

Vážení spoluobèané, z dùvodu 

školení pracovníkù bude ve dnech 

11.-13. 6. a 20.-22. 6. 2007 uzavøen 

Stavební úøad v Roztokách. 

Dìkujeme za pochopení.

Konzultaèní den pro 

obèany mìsta Roztok 

a pøilehlých obcí 

s vedoucí oddìlení dùchodù OSSZ 

Praha západ pí. M. Prùšovou

Oddìlení sociálních vìcí MÚ Roztoky 

oznamuje, že ve støedu dne 20. èervna 

2007 od 9.00 hodin do 13.30 hodin 

bude pøítomna ve velké zasedací 

místnosti MÚ Roztoky paní Michaela 

Prùšová, vedoucí oddìlení dùchodù 

OSSZ Praha- západ, se kterou 

mùžete konzultovat Vaše problémy 

a otázky týkající se dùchodového 

zabezpeèení.  

Miroslava Kalinová

vedoucí oddìlení sociálních vìcí

Vážení obèané mìsta Roztoky, 

chtìli bychom Vás informovat o tom, že 

v mìsíci øíjnu 2006 byly v katastru Roztok 

nalezeny dvì jízdní horská kola:

1) pánské horské kolo zn. Olpran 

Phantom, èervené barvy, výrobní èíslo 

AO98090534, bez blatníkù, osazeno 

pøehazovaèkou zn. Shimano, 18 

pøevodù,

2) dámské horské kolo zn. Olpran Falcon 

Classic, nezj. výrobního èísla, èervené 

barvy, èerné plastové blatníky, pøehazo-

vaèka zn. Shimano, 15 pøevodù, zadní 

èervené svìtlo, vpøedu bílá odrazka, 

bovdenový zámek modré barvy

Dále dne 19. 3. 2007 bylo pøed objektem 

hotelu Academic na Tyršovì námìstí 

nalezeno delší dobu odstavené, 

neuzamèené horské kolo zn. Redwood's, 

výrobní èíslo 9718053, modré barvy, 

s osazením pøehazovaèky zn. Shimano, 

5 pøevodù.

Všechy tyto jízdní kola jsou uloženy jako 

zajištìné vìci na služebnì Mìstské 

policie Roztoky, na výše uvedené adrese.

Petr Vevera, 

vedoucí strážník MP Roztoky

Mìstská policie Roztoky informuje:
ul. 17. listopadu èp. 37, 252 63 Roztoky, tel.: 220 910 468, 602 666 458

zamìøení hlavního tahu mìstem 

(Pøílepská, Lidická, Pøemyslovská), 

abychom mohli podpoøit správce 

komunikace (kraj), bude-li usilovat 

o dotaci z Regionálního operaèního 

programu èi jiného zdroje.

Na èervnové jednání byla pøesunuty i 

dvì dùležité vìci, k nimž dostali zastupi-

telé sice podnìt, ale nikoli dostateèné 

podklady k rozhodnutí. Pøedložen bude 

proto investièní zámìr na dostavbu 

základní školy, z nìhož vyplyne, co by to 

pro mìsto v dobrém i zlém znamenalo (a 

zda je tato akce nutná), a nový „manuál“, 

jak a na základì jakých dokumentù 

schvalovat výdaje na investièní akce.

Kromì tìchto odkladù zastupitelé také 

pár bodù schválili: nastavení plotu kolem 

nového høištì u žalovské hospody 

dvoumetrovou sítí (ve smìru k zástav-

bì), hospodaøení školských zaøízení za 

rok 2006 (kromì základní školy, kde 

musím øeditelka vysvìtlit hospodaøení se 

ztrátou témìø 60 tis.) a závìreèný úèet 

mìsta za rok 2006.

Dobrými zprávami bychom mìli konèit. 

Tou první je výraznì zlepšená èinnost 

mìstské policie vèetnì postihu neukáz-

nìných øidièù (ve spolupráci s firmou, 

která mìøí rychlost a dvì tøetiny pokut 

jdou do kasy mìsta), druhou fakt, že 

zastupitelé celý program zvládli do 

22 hodin a docela dobøe se i bavili. Na 

závìr veèera se totiž jednalo o správci 

vodotrysku na námìstí. Jenže - zní to 

možná trochu kocourkovsky, ale je to 

docela vážná vìc: roèní provoz vodní 

parády nás vyjde skoro na sto tisíc.

Jaroslav Huk

VÝZVA k výmìnì 

øidièských prùkazù

Vážení obèané,

v souèasné dobì probíhá povinná 

výmìna øidièských prùkazù vydaných od 

1. èervence 1964 do 31. prosince 

1993. Bohužel, poèet žadatelù o výmìnu 

je prozatím velmi nízký, proto Vás 

žádáme o návštìvu a výmìnu øidièských 

prùkazù vèas a s øádným pøedstihem. 

Vyhnete se tak frontám na úøadu ke 

konci roku.

Øidièský prùkaz si lze vymìnit na 

Mìstském úøadu Èernošice, pracovištì 

Podskalská 19, Praha 2, v 1. patøe, è. dv. 

102 v úøedních hodinách:

Pondìlí  8:00 – 17:00

Úterý      8:00 – 12:00

Støeda    8:00 – 17:00

Ètvrtek   8:00 – 12:00

Pátek     8:00 – 12:00

Mgr. Pavel Juøica

vedoucí odboru dopravy Mìstského 

úøadu Èernošice

Matrika MU Roztoky 

žádá obèany Roztok, kteøí mají zájem 

o blahopøání ze strany MU Roztoky ke 

svému (nebo svých pøíbuzných) 

životnímu jubileu, zlaté a diamantové 

svatbì (50 a 60 let spoleèného života), 

aby informovali matriku MU Roztoky 

s pøedstihem. 

Tel. èíslo 220 400 226, 

e-mail: vysehrad@roztoky.cz

Dìkujeme za pochopení.

Dagmar Vyšehradská

matrikáøka
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Celý den

Soutìže a zábava pro dìti

Výstava dravcù a sov s výkladem - Soukr. záchranná stanice „Ptaèí dùm Dubá“

Expozice pískovcových soch s ukázkou práce - sochaø Jiøí Mašek

Malování perníkù

pou�ové atrakce, stánky s obèerstvením, medovina, perník

Prohlídka VODNÍHO DÍLA ELEKTRÁRNY DOLANY v 11,00 a ve 13,00 hodin.

Výstava Jdeme a jedeme spolu - èernobílé fotografie Tomáše Lisého, který 

spolupracuje s Centrem Paraple.

Obøadní síò MÚ Libèice nad Vltavou od 1.6. do 10.6. 2007 

Dennì od 14,00 do 17,00

V sobotu 9.6. otevøeno od 10,00 do 18,00 hodin

V nedìli 10.6. otevøeno od 14,00 do 19,00 hodin

Sponzor REGIOS

Program - Slavnosti na øece - Libèice nad Vltavou 9. 6. 2007
Spojené se dnem dìtí

Louka u jezu 

  9,00 - 10,30 Soutìže a zábava s DJ Bacarou

10,30 - 11,00 Vystoupení ZUŠ

11,00 - 13,00 Zábava s DJ Bacarou

13,00 - 13,45 Divadlo na cestì - pohádka - O Plaváèkovi

13,45 - 14,30 Vystoupaní SHT Mariane

14,45 - 15,15 Vystoupení ZUŠ

15,15 - 16,00 Jazz Combo Libèice nad Vltavou

15,00 Ukázka hasièské techniky SDH Libèice nad Vltavou
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Po loòském úvodním rozjezdu letos 

pokraèuje ROZKØIK v sobotu 23. 6., 

pochopitelnì na stejném místì - 

v romantickém prostoru poblíž Vltavy, 

v areálu populárního Obèerstvení U šra-

nìk, a� si v Klecanech èi Klecánkách 

øíkají co chtìjí... (prosím tímto mìstskou 

policii, aby se obrnila trpìlivostí, až 

budou volat Klecaòané èi Klecán-

èané...).

První ze dvou letošních koncertù bude, 

jak pevnì doufám, v pøíjemném 

písnièkáøsko-rockovém duchu: hlavním 

tahákem bude bezesporu Vladimír 

Mišík a etc, jejichž pøíznivce mohu snad 

uklidnit - legendární zpìvák se 

z nedávných zdravotních potíží, kdy 

musel odvolat nìkolik koncertù, dobøe 

zotavuje a v daný termín by již mìl být 

v poøádku.

Tìším se samozøejmì na Vaška 

Koubka, jehož originální projev mì vždy 

fascinuje a jsem si jist, že zaujme i Vás.

Pepa Lábus, moderátor Radia Beat 

a majitel velmi pøíjemného hlasu, 

vystoupí se svým trutnovským bandem.

A na závìr pùjdeme tentokrát do klidu, 

má vrozená skromnost by mi to 

nedovolila, nicménì použiji pøívlastky, 

jichž se Majerovým brzdovým tabulkám 

(kde hraji) dostalo pøi posledních 

3 koncertech, ve 3 rùzných èeských 

mìstech - bájní, magiètí a legendární... 

každopádnì bychom Vás chtìli na 

dobrou noc hezky pohladit našimi tóny. 

O svìtelné efekty se postará nová 

posila produkce festivalu - Aleš 

Machalický.

Nezapomeòte si vèas zajistit vstupenky! 

Možno na tìchto místech: Obèerstvení 

U Šranìk, Restaurace U krbu, Obèer-

stvení Zvíøátka.

Festival se koná pod záštitou starostky 

mìsta Roztok, paní Olgy Vavøínové.

Pokud má nìkdo dotaz, beru to v potaz 

na adrese: kahle@zoopraha.cz.

Tìšíme se na Vás!

Za produkci festivalu ROZKØIK

Vít Kahle

Pozvání na 

Já se tam vrátím…
Já se tam vrátím - patrnì jeden 

z nejznámìjších textù básníka Františka 

Halase. Lyrická próza první poloviny 20. 

století je vyznáním básníka rodnému 

kraji a je i úchvatným textem o smìøování 

a zaøazení života v sledu generací. Já se 

tam vrátím, je i vyznáním kráse èeské 

øeèi. 

Tento text je patrnì nejznámìjší ve své 

koneèné podobì, ve vydání roku 1947. 

Ménì je již známo, že první verze byla 

básníkem Fr. Halasem napsána již 

v roce 1939. 

Literárnì hudební poøad z textù 

F. Halase, J. Seiferta a L. Kundery 

s hudbou J. Suka a B. Martinù si mùžete 

pøijít poslechnout ve ètvrtek 14. èervna 

v 18.00 hodin do Husova sboru ÈSSH. 

Úèinkují: Michal Macourek, Viktor 

Mazáèek a Václav Pavlík. 

Program je podpoøen z grantu mìsta 

Roztoky.

Václav Pavlík

ROZKØIK!! 23. 6. 07
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Od úsvitu do soumraku
Archeologická výstava? Koneènì! Po 

delší dobì se ve výstavních prostorách 

roztockého muzea objevuje archeologic-

ká výstava. Pøipojila se k jiným, které 

oslavují 50. výroèí muzea.

Jaká je? Možná by bylo lepší zaèít tím, 

jaká není. Není to výstava prosklených 

vitrín, nejedná se o pøehlídku artefaktù. 

Je stejnì atraktivní, jako profese, kterou 

pøedstavuje. 

Výstava pøedstavuje práci archeologù 

v muzeu, což bylo naším hlavním cílem. 

Pokud se nenecháte strhnout hned pøi 

vstupu prohlídkou výzkumné plochy 

a pùjdete výstavou podle našich 

pøedstav, zjistíte pìknì popoøádku vše, 

co pøedchází archeologickému výzkumu, 

než se zaène doopravdy kopat, jak 

probíhá samotný výzkum a co po nìm 

následuje. Po úvodních informacích 

a historii výzkumù budete seznámeni 

s archeologií v kanceláøi, nebo lépe 

s kanceláøskou archeologií. Dennì je 

muzeum bombardováno oznámeními 

o stavebních øízení, žádostmi o vyjádøe-

ní, ohlášeními staveb, roènì se jich sejde 

nìkolik stovek. Než se tedy zaène kopat, 

prosedí archeolog dost èasu pøed 

poèítaèem. 

Leží vám v hlavì ten zvláštní název 

výstavy? Ne, nepopletl se nám, to jsme 

udìlali schválnì - naše práce se pøece 

odehrává za dne, noèní život jsme radìji 

ponechali stranou. Èást vìnovanou 

terénnímu výzkumu není tøeba dlouze 

pøedstavovat, prezentace archeologic-

kých výzkumù má dnes již pevné místo 

v mediích, mnozí z návštìvníkù již 

archeologický výzkum sami navštívili. 

Proto jsme na výstavì v textu vypíchli 

zvláštì zajímavé technické detaily. 

Málem bych zapomnìl - obèas zaèínáme 

za svítání a nezøídka odcházíme za 

soumraku. 

Z jednoho takového velkého výzkumu 

bývá èasto nìkolik desítek beden 

materiálu. I my sami se èasto ptáme, kdo 

takové množství keramických zlomkù, 

kostí a dalších pøedmìtù dá dohromady. 

Naštìstí v muzeu pracují šikovní 

konzervátoøi keramiky a kovù, kteøí se 

snaží vracet nalezeným pøedmìtùm 

pùvodní podobu. Ale my nezahálíme, 

musíme dát dohromady nálezovou 

zprávu. Konzervované nálezy nakonec 

skonèí v depozitáøi, nìkteré z nich se ale 

vzápìtí dostaly na tuto výstavu. Doufám, 

že než odejdete, ještì se jednou obrátíte 

k oné výzkumné ploše - kdy ji zase takto 

uvidíte.

Na jednu výstavu informací až dost. Proto 

jsme vás ušetøili jedné nezanedbatelné 

èásti naší práce, protože výstava není 

nafukovací. Pøedstavte si tedy na závìr 

archeologa, který zhruba po tøech letech 

sedí u stolu s poèítaèem, vedle sebe má 

VI. roèník festivalu Tichý hlas pro Svatou zemi
VI. roèník festivalu na nìmž se v Libèicích 

nad Vltavou setkávají zpìváci, hudebníci, 

køes�anští i židovští duchovní, vìøící 

i nevìøící, a všichni, kterým záleží na tom, 

aby v Izraeli a v celé Svaté zemi jednou 

zavládl pokoj, bude v letošním roce 

v nedìli 10. èervna.

Již tradiènì festival zaèíná ve 14.00 

v katolickém kostele ekumenickou 

bohoslužbou za pokoj ve Svaté zemi za 

úèasti zástupcù z øad Køes�anských církví 

i židovského duchovenstva. V 15.00 

zaèíná hudební program na farní zahradì 

(pøevážnì folkový). Od 16.00 chystáme 

v evangelickém kostele blok hudby 

a slova. Doufejme, že souèástí festivalu 

bude i workshop hebrejských písní. Na 

letošním roèníku festivalu úèast pøedbìž-

nì pøislíbili: Dag-

mar  And r tová -

Voòková, Máša 

Kubátová, Karel 

D i e p o l d ,  E v a  

S v o b o d o v á  a  

Zdenìk Zdenìk, 

Bohdan Mikolášek, 

skupiny Skandula 

&  M a j  G r o u p ,  

G e s h e m ,  K l e c  

a Oyfn feldz. Hrát, 

zpívat a duchov-

ním slovem se 

mùžeme obèer-

stvovat až do 22.00.

Srdeènì Vás zveme na tuto jedineènou 

akci. Za poøádající se na Vás tìší 

Øímskokatolická farnost Libèice, 

Evangelický sbor Libèice, Spoleènost 

køes�anù a Židù, Mìsto Libice nad 

Vltavou a Spoleèenství sv. Ludmily.
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Jaroslav Hutka (21. dubna 1947 

v Olomouci) je èeský folkový hudebník, 

skladatel a zpìvák. Studoval na pražské 

umìleckoprùmyslové škole. Od konce 

šedesátých let zaèal vystupoval se svým 

vlastním hudebním programem, ve 

kterém popularizoval moravské lidové 

písnièky. Získal si velké množství 

pøíznivcù, nìkolikrát byl vyhodnocen jako 

písnièkáø roku. Byl zakladatelem 

a èlenem folkového sdružení Šafrán. Stal 

se signatáøem Charty 77.

Kvùli politickému nátlaku opustil v øíjnu 

1978 Èeskoslovensko a žil v emigraci 

v Nizozemsku. Po pádu komunismu se 

ihned v roce 1989 vrátil a již v listopadu 

zpíval na Letenské pláni. Postupem èasu, 

se ale z nìho stal kritik èeské 

postkomunistické demokracie.

Dnes si vydává svou tvorbu sám. 

Vypaluje si CD na svém domácím 

poèítaèi, sám si kreslí a tiskne obaly 

a sám je prodává nebo rozdává na svých 

koncertech. Svou edici pojmenoval 

„Samopal“ a dal si za úkol vydat veškerou 

svou tvorbu na CD.

Vystupuje v malých sálech a klubech 

spoleènì s kytaristou Radimem Hla-

díkem.

Radim Hladík (* 13. prosince 1946 

Praha) je významný èeský rockový 

kytarista, skladatel, producent a pedagog.

Jako dítì se uèil hrát na klavír. Dva roky 

navštìvoval Pražskou konzervatoø, kde 

studoval hru na kytaru.

V patnácti letech hrál na kytaru ve skupinì 

Komety. Od roku 1964 vystupoval 

profesionálnì v klubu Olympik. Byl 

èlenem legendární beatové skupiny 

Matadors. Od konce 60. let 20. století je 

považován za jednoho z nejlepších 

èeských kytaristù. Byl ocenìn jako 

nejlepší kytarista a beatová osobnost 

rocku. Publikum udivoval rùznými 

jevištními triky (hraní s kytarou za krkem) 

a technickými vymoženostmi (jako první v 

Èesku (resp. Èeskoslovensku) používal 

booster, zpìtnou vazbu nebo kvákadlo).

V roce 1968 stál u vzniku skupiny Blue 

Effect. Po té, co skupinu opustil Vladimír 

Mišík, se stal vùdèí osobností skupiny. Od 

samého poèátku ve Radim Hladík 

prosazovat jako výrazný autor.

Jaroslav Hutka a Radim Hladík v Academicu
Radim Hladík se prosazoval i v jiných 

žánrech. Za zmínku urèitì stojí jeho 

spolupráce se slovenskou hudební 

scénou (Marián Varga, Pavol Hammel 

nebo Fedor Frešo). Spoleènì se 

zpìvákem Leškem Semelkou a bube-

níkem Vladimírem Èechem nahráli 

vítìznou písnièku Bratislavské lyry 1979 - 

Šaty z šátkù.

V 80. letech spolupracuje se zpìvákem 

a kytaristou Oldøichem Kellnerem a kláve-

sistou Lubošem Mandou.

Radim Hladík se vìnuje i folkové hudbì. 

Jsou to zejména spoleèná vystoupení 

s Jaroslavem Hutkou, kterého doprovází 

na klasickou španìlskou kytaru.

Jaroslava Hutku s Radimem Hladíkem 

budeme moci shlédnout v nedìli 17. 6. 

2007 od 19:30 hodin v kongresovém sále 

hotelu Academic.

Vstupné Kè 100, pøedprodej vstupenek 

v recepci hotelu.

Na setkání s nevšedními umìlci 

Vás zvou za organizátory 

Ladislav Kantor a Jaroslav Drda

informace o interpretech: Wikipedia

bedny s materiálem ze svého výzkumu 

a vyplòuje evidenèní karty archeologické 

sbírky. O dalších nìkolik let pozdìji 

probìhne inventarizace, ale mezitím 

další výzkum a evidence, støídající se 

s inventarizací, …

Komu je výstava urèena? Doufáme, že 

všem. Na své si jistì pøijdou zájemci 

o archeologii, podobnou výstavu o oboru 

jinde nenajdou, navíc jsme v expozici 

umístili jeden poèítaè a na nìm pøipravili 

Milí pøátelé, v minulém èísle se opìt 

dostalo velmi milého podìkování od 

školy našemu divadelnímu souboru 

Lidušèino divadlo, které sídlí v Rozto-

kách. Pro naši školu úèinkujeme již øadu 

let a ráda bych náš soubor blíže 

pøedstavila. Jsme profesionální zájez-

dové divadlo - tedy soubor bez stálé 

scény. Naši hlavní náplní je práce pro dìti 

a mládež. Uvádíme èinoherní pøedstave-

ní s výjevy v èerném luminiscenèím 

divadle, písnièkami a bohatou výpravou. 

Za osm let naší èinnosti se nám podaøilo 

úèinkovat po celém území naší republiky 

a získali jsme i dùvìru velkých kamen-

ných divadel, které si nás zvou jako své 

hosty. Navštìvujeme napø. pražské 

Divadlo U Hasièù, Šaldovo divadlo 

v Liberci, divadla v Karlových Varech, 

Pardubicích, ale i na Moravì. Jako 

zakladatelka a øeditelka divadla jsem 

byla zaøazena do Almanachu osobností 

roku 2005, což mne velmi potìšilo, 

protože práce pro dìti bývá èasto 

podceòována. Díky své práci jsem se 

stala i místopøedsedkyní Svazu autorù 

a interpretù a èlenkou Rady umìleckých 

obcí, která pøipravuje podklady ministrovi 

kultury pro zmìny v zákonech a vyhláš-

kách, týkajících se kultury. Rádi bychom 

tvorbu našeho souboru pøedstavili i v 

našem mìstì, ale bohužel zatím není 

kde. Škola docházela na naše pøedsta-

vení do Kvítka, kde se však dají realizo-

vat jen ve velmi-velmi smrštìné podobì, 

nebo do tìlocvièny v Žalovì, kde ale pro 

nás bohužel není ideální technické 

zázemí (nelze zatemnit na èerné divadlo 

a hrací prostor je pomìrnì nízký). Tìšili 

jsme se na nový kulturní sál na námìstí, 

jenže všichni dobøe víme, jak to s ním 

dopadlo. Dìkujeme Vám tedy za pøízeò 

a dovolujeme si pozvat Vás na naše další 

pøedstavení 22. záøí na Øemeslnických 

trzích na Školním námìstí a 7.øíjna 

v Divadélku Kvítko.

Ludmila Císaøová, 

www.liduscino-divadlo.wz.cz.

prezentace vybraných archeologických 

výzkumù. Výstava je urèena i pro školy, 

nešetøili jsme názornými ukázkami, 

exponáty; neocenitelnou pomùckou pøi 

výkladu o nejstarším osídlení našeho 

regionu je bezesporu i již zmiòované 

vìrné napodobení plochy archeologické-

ho výzkumu. Stavebníkùm ukážeme, že 

naše práce není jen další byrokracie ve 

stavebním øízení, a tímto jim doplòujeme 

ony strohé informace, na které jsou zvyklí 

z jednání o vyjádøení ke stavebnímu 

øízení a potvrzení ke kolaudaci. Široké 

veøejnosti nabízíme zajímavou výstavu 

se zajímavými archeologickými nálezy, 

ale to pøece v pøípadì archeologických 

výstav ani jinak nejde.

Výstava potrvá od 11. kvìtna do 16. záøí 

2007, otevøeno je dennì mimo pondìlí od 

10 - 18 hodin.

Petr Nový, 

Støedoèeské muzeum 

v Roztokách u Prahy

Lidušèino divadlo
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„Devítka“ ve Støedoèeském muzeu

V rámci obèanské výchovy pøi probírání 

tématu o globálních problémech lidstva 

jsme využili nabídky našeho roztockého 

muzea a navštívili s 9. Z výstavu „Zvíøata 

uprostøed velkomìsta“ a pøi té pøíležitosti i 

výstavu Èeská auta - hraèky a modely. 

Co dìti (hlavnì chlapce) zaujalo nejvíce, 

je zøejmé z jejich fotografie, ale vìøím, že 

si i z „pražské fauny“ spoustu informací 

zapamatovali.

V. Zelenková

Návštìva Národního muzea v Praze

Milí ètenáøi a ètenáøky, chtìli bychom se 

s Vámi podìlit o náš krásný výlet do 

Národního muzea.

Dne 9. kvìtna jsme se sešli ve škole 

a spolu s paní uèitelkou Blechovou, 

Srpovou, Jeníèkovou a panem uèitelem 

Šmídem jsme se vydali naším autobu-

sem do Národního muzea. Hlavní téma 

bylo „Lovci mamutù“, ale mohli jsme si 

prohlédnout i spoustu jiných výstav. Za 

úkol jsme mìli nakreslit dva obrázky: 

První z výstavy „Lovci mamutù“ a druhý 

z jakékoli jiné výstavy. Prohlíželi jsme si 

krásné sály plné rùzných pravìkých 

nástrojù, zbraní i koster lidí a zvíøat. Také 

jsme vidìli jednu z nejvìtších pých této 

výstavy - pravou Vìstonickou Venuši. Jak 

jsme pokraèovali dál, zjistili jsme, že není 

jediná. Bylo tam dalších 7 „Venuší“. 

Bohužel, byly to jen odlitky. Na výstavì 

byl ukázán život lovcù mamutù a jeden 

ohromný mamut mìøící asi 3,5 metru. 

Dále jsme si prohlédli další oblasti NM 

jako mineralogii, zoologii a zkamenìliny.

Autobus nás vyzvedl u Národního muzea 

a odvezl nás zpìt do školy. Tam jsme šli 

na vynikající obìd. Ale tím náš výlet 

neskonèil, pøíští den jsme si vyprávìli, 

jak to tam bylo krásné a co jsme se 

dozvìdìli. 

Za 3. B a 5. B zpracovala tøída 5. A

Ještì jednou DÌKUJEME!

Podìkování patøí panu J. Roškotovi, 

øediteli roztocké firmy HYDROLINK, 

který škole jako sponzorský dar vìnoval 

tiskárnu s kopírkou a scannerem do 

poèítaèové uèebny. Na první pohled 

možná drobnost, ale když si uvìdomíme, 

že v pracovnì vznikají rùzné projekty 

a referáty a žáci nemají možnost si je 

vytisknout, pak každý pochopí, jak 

dùležitý a potøebný tento pøístroj pro 

školu je. Takže ještì jednou DÌKUJEME!

D. Moravcová

Soutìžili jsme v Polsku (Skawina)

Ve dnech 14. 5. - 16. 5. 2007 navštívili 

žáci roztocké školy družební mìsto 

Skawina. Do Polska vycestovalo 10 žákù 

v doprovodu paní uèitelky Valiové 

a Blechové. Žáci se zúèasnili štafetového 

bìhu mìstem, navštívili dvì základní 

školy, kde si prohlédli tøídy a pøi diskotéce 

navazovali nová pøátelství. Také kulturní 

program byl velice pestrý (výtvarné dílny, 

bazén, prohlídka Krakowa). Vøele 

všechny pøijal pan starosta Skawiny. 

Nechybìlo ani pozvání do restaurace - 

s veèeøí a zmrzlinovým pohárem. 

Z Polska si každý odvezl mnoho 

darovaných suvenýrù a sladkostí, ale 

hlavnì nezapomenutelných zážitkù. Bylo 

by skvìlé, kdyby družební návštìvy 

pokraèovaly.

Dita Blechová

Sbíráme zkušenosti v Norsku - projekt 

Socrates

Ve dnech 14. - 16. 5. se uskuteènilo již 

druhé projektové setkání všech 

partnerù, tentokrát to bylo ve mìstì 

Haugesund na jihozápadì Norska. Naši 

školu zde zastupovaly paní Moravcová 

a paní Gabalová. Bohatý program 

zahrnoval pracovní èásti i prohlídku 

památek okolí a mìsta a návštìvu 

vikinského muzea. Nejvìtší zajímavostí 

pro nás byl ostrov Rover s jeho 103 

obyvateli a 19 dìtmi ve škole. Urèitì 

nezapomeneme na cestu tam a zpátky 

na malé lodi ve velkých vlnách. 

Nejpodstatnìjší ovšem byly výsledky 

práce každé partnerské školy. Prezen-

tace ukázaly pøehled neobyèejných 

metod hodnocení na rùzných stupních 

škol a také v podnikání v jednotlivých 

zemích. Pøíští rok se zamìøíme na 

vyzkoušení nìkterých z tìchto metod 

v praxi ve všech školách zapojených do 

projektu. A moc se tìšíme na další 

setkání, které se bude konat v listopadu 

u nás v Roztokách.

A. Gabalová

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Rada školy 

- výzva rodièùm
Dovolujeme si touto cestou oslovit ty 

z øad rodièù žákù ZŠ v Roztokách, kteøí 

mají zájem aktivnì pracovat v radì 

školy a podílet se tak výraznì na 

spoluvytváøení podmínek studia dìtí na 

základní škole. V souèasné dobì je 

nutné, doplnit do sestavy rady školy 

zástupce rodièù žákù na prvním 

i druhém stupni. Proto prosíme všechny 

z Vás, kteøí mají chu� a zájem se na 

práci rady školy podílet, neváhejte mne 

kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. 

Rád Vám sdìlím potøebné informace 

a vysvìtlím další následné kroky. Vìøte, 

že Vaše aktivní úèast v radì školy je 

nejlepším zpùsobem, jak se sami 

mùžete na vlastní oèi pøesvìdèit 

o všem, co se vzdìláním Vašich dìtí 

souvisí, a zároveò pomoci mnoho vìcí 

zlepšit. Za Vámi vynaložený èas a úsilí 

to rozhodnì stojí. Tìšíme se na 

spolupráci s Vámi.

J.Blažek

e-mail: jjblazek@volny.cz
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Problémy pøi zpracování dat zpùsobily, 

že dva èlánky, které mìly být otištìny 

v pøedcházejícím èísle Odrazu zmizely 

kdesi v internetovém labyrintu, a roztoc-

ká veøejnost nemohla být proto infor-

mována o jarním dìní v základní 

umìlecké škole. Tyto èlánky vycházejí 

nyní s mìsíèním zpoždìním. Bohužel 

náborový èlánek ztrácí tak ponìkud na 

své aktuálnosti, i když nábor žákù 

probíhá až do konce èervna.

Nicménì ZUŠ žije dál svým životem 

a my máme pro vás zase nìco nového. 

23. kvìtna se uskuteènilo v žalovské 

tìlocviènì Taneèní pøedstavení. Jak už 

z názvu vyplývá, bylo to pøedstavení 

taneèního oddìlení. Dá se øíct, že mìlo 

„tradiènì“ vysokou úroveò a to ve všech 

kategoriích. Nápaditá choreografie, 

pestré kostýmy, zajímavá doprovodná 

hudba a v neposlední øadì pøesvìdèivé 

svìží výkony úèinkuj ících j is tì 

uspokojily pøítomné rodièe a pøíbuzné, 

kteøí opìt ve velikém množství pøišli 

povzbudit své dìti a pøipravili jim krásné 

prostøedí pro jejich výkony.

O den pozdìji, tedy 24. kvìtna se v Síni 

Zdeòky Braunerové roztockého zámku 

uskuteènil Veøejný a absolventský 

koncert ZUŠ.  V letošním roce 

absolvovalo sedm žákù I. stupnì, což by 

normální délku koncertu èasovì 

nenaplnilo. Umìlecká rada se proto 

rozhodla pøiøadit k nim nìkteré další 

žáky a komorní uskupení. Žákù, kteøí 

byli pøihlášeni svými uèiteli neustále 

pøibývalo, a koneèný poèet jednotlivých 

produkcí hudebního, l i terárnì - 

dramatického a taneèního oboru se 

zastavil na èísle 27. Mezi pedagogy se 

zaèaly ozývat hlasy žádající redukci na 

menší poèet. Jenže - øeknìte nìkomu, 

kdo hraje, zpívá, recituje nebo tanèí na 

dobré úrovni, že právì on nemùže 

vystoupit… A tak jsme to riskli a na 

koncert pustili všechny. Kdo na zámku 

byl, jistì potvrdí, že to stálo za to. 

Vzhledem k velkému množství kvalit-

ních výkonù nemohu mluvit o všech, 

zmínit ovšem musím absolventy: Tereza 

Makalová a Marie Trefná klavír, Hana 

Baláèková kytara, David Ramdan 

housle, Hana Blažková a Anna 

Pösingerová zpìv, Mirka Nováková 

flétna. Koncert trval pøes dvì hodiny 

a potvrdil vzestupný trend úrovnì nejen 

umìlecké, ale i kvantitativní. Stále vìtší 

poèet žákù je schopen hrát na velmi 

dobré úrovni a tìšit své blízké, uèitele 

i sama sebe podaným výkonem.

Blíží se opìt konec školního roku, èekají 

nás ještì na pøelomu èervna a èervence 

závìreèné zkoušky a tøídní koncerty. 

Letošní sezona byla opìt velmi 

úspìšná. Do uèitelského sboru nastou-

pil nový pedagog, uèitel žes�ových 

nástrojù Jiøí Fousek. Po roèním 

pùsobení mùžu øíct, že to byla š�astná 

volba. Zkušený orchestrální hráè (èlen 

Symfonického orchestru hl. m. Prahy 

FOK na lesní roh) v závìru školního roku 

pøesvìdèil, že bude dùstojným pokra-

èovatelem po Františku Kindlovi a svìží 

vítr, který zavál do jeho tøídy, bude jistì 

inspirací pro mnoho žákù pøi volbì 

nástroje.

Na závìr chci podìkovat všem pedago-

gùm za vykonanou práci mnohdy 

pøevyšující jejich profesionální povin-

nosti a popøát jim, žákùm i vám milí 

ètenáøi hezké léto a na shledanou 

v pøíštím školním roce.

MgA. Bohumír Šlégl

ZUŠ pøed koncem školního roku
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Tento èlánek mìl vyjít v minulém èísle 

Odrazu, a proto pùsobí nìkteré informa-

ce trochu zpoždìnì. Nicménì jako 

informaèní obraz jistì dobøe poslouží.

Jaro je na základní umìlecké škole 

charakterizováno èilým studijním, 

soutìžním a hlavnì koncertním ruchem. 

V bøeznu se naši žáci (Trio zobcových 

fléten ve složení Petra Moulíková, Petr 

Heger, Gabriela Bìlonohá a kvartet 

zobcových fléten ve složení Petra 

Moulíková, Kateøina Šumníková, Kristý-

na Došková, Marcel Ramdan) ze tøídy 

Hany Šulcové zúèastnili krajského kola 

soutìže ZUŠ v Kolínì a pøivezli dvì 

èestná uznání. Gratulujeme!

Žáci z literárnì - dramatického oboru 

prožili premiéru svých pohádkových her 

ve svém divadélku (STUŠka) nadmíru 

úspìšnì. Pøedstavení pro dìti ze 

základní školy, odpolední pøedstavení 

pro spolužáky a rodièe a veøejné veèerní 

pøedstavení bylo diváky rozmanitých 

vìkových kategorií velmi dobøe pøijato 

a pro aktéry samotné znamenalo velký 

impuls v jejich další práci. Alenì 

Pavlíkové (uèitel, režisér, rekvizitáø, 

kostymér, kulisák a Bùh ví co ještì) 

pøinesla realizace samotná jistì velké 

zadostiuèinìní, protože jenom ona sama 

ví, kolik èasu a nervù ji tento umìlecký 

poèin stál. Patøí jí za to náš dík. Nesmím 

zapomenout na hudební spolupráci 

Jiøího Litoše a technickou spolupráci pøi 

pøedstaveních Jitky Litošové. A kdo se 

pøedstavení zúèastnil jako herec? 

V pohádce Koèièka a pejsek detektivy, to 

byli Lucie Králová, Petra Oktábcová, 

Michaela Soukupová, Kateøina Kašpa-

rová, Natálie Valtová, Filip Šimík 

a Michaela Králová. V pohádce Jak šel 

Honza na trh, v hlavních rolích Hana 

Blažková a Jaroslav Boubelík, ve 

vedlejších rolích Lucie Králová, Natálie 

Valtová, Kateøina Kašparová a Filip 

Šimík. Michaela Dìdièová a Tereza 

Veselková v taneèních rolích. Ve druhé 

pohádce spolupracovalo pohybovì také 

taneèní oddìlení a tento zajímavý nápad 

uèinil pohádku ještì pùsobivìjší.

Krásné jarní poèasí, které panovalo 

v prùbìhu mìsíce dubna se odrazilo i na 

atmosféøe a výkonech žákù. Dva interní 

koncerty ve STUŠce a hlavnì úèast na 

oblastním festivalu ZUŠ v Libèicích to 

plnì potvrdily. V pestré konkurenci žánrù 

a rùzných hudebních obsazení se žáci, 

kteøí reprezentovali naši školu rozhodnì 

neztratili. Naopak, patøili k tomu 

nejlepšímu, co bylo na festivalu k vidìní 

a slyšení. Naši školu reprezentovaly tøi 

hudební uskupení: Akordeonový kvartet 

ve složení Kristýna Kalová, Monika 

Fukasová, Hana Voltrová a Ludmila 

Vítková, Vokální trio ve složení Kateøina 

Mikyšková, Anna Pösingerová, Petra 

Vítková se saxofonistkou Johanou 

Krbcovou za klavírního doprovodu 

Kryštofa Pejøila a Komorní orchestr ZUŠ, 

jehož vystoupením celý festival vyvrcho-

lil.

Nezbývá, než si pøát, aby nastoupený 

úspìšný trend našich žákù pokraèoval. 

Také proto vás chceme pozvat na 

Jaro v umìlecké škole
veøejný koncert ZUŠ, který se bude 

konat 24. kvìtna v Síni Zd. Braunerové.

MgA. Bohumír Šlégl

Nábor dìtí do ZUŠ

V prùbìhu mìsíce èervna je možné 

pøihlásit dìti, které nastupují v záøí do 

1. tøídy základní školy také do základní 

umìlecké školy.

Na nìkteré obory se mohou hlásit i dìti 

starší (zpìv, dechové nástroje, literárnì – 

dramatické oddìlení). Rodièe dìtí, které 

nebudou pøítomny nebo vybrány pøi 

prùzkumu v MŠ a mají zájem, aby jejich 

dítì navštìvovalo ZUŠ, mohou dìti 

pøihlásit pøímo v ZUŠ u MgA Pavlíkové 

(tel. 220 910 751).

Na ZUŠ je otevøen hudební obor, 

literárnì dramatický obor a taneèní 

obor. V hudebním oboru se uèí: klavír, 

akordeon, housle, violoncello, kytara, 

pøíèná flétna, zobcová flétna, klarinet, 

saxofon, trubka, lesní roh, pozoun, sólový 

a sborový zpìv.

Do literárnì dramatického oboru se 

pøijímají dìti starší sedmi let.

V taneèním oboru se uèí základy všech 

taneèních technik, balet, lidový tanec, 

taneèní gymnastika, akrobacie. Nábor se 

provádí v prùbìhu kvìtna každou støedu 

v taneèní tøídì od 13 do 18 hodin. 

Informace u paní uèitelky Hudeèkové na 

tel. 774 800 332

Nábor všech oborù bude ukonèen na 

konci èervna.

Co se v naší školce odehrálo a na co se 

mùžeme tìšit?

Koncem bøezna probìhla narozeni-nová 

oslava, poøádaná jednou za tøi mìsíce 

pro dìti, které v tomto období slaví své 

narozeniny.  Byla pøipravena malá 

hostina s opravdovým dortem a jako 

pøípitek bylo „šampáòo “. Oslavencùm 

všichni kamarádi popøeli, a pøedali malé 

dáreèky. 

Pak nás èekaly Velikonoce a tradièní 

malování vajíèek.

12. 4. K nám do mateøské školy pøijelo 

divadélko s „Vodnickou pohádkou“

16. 4. - 20. 4. jsme ve školce mìli 

barevný kvìtinový týden

V tomto týdnu jsme se zamìøili na jarní 

kvìtiny. Každý den chodily dìti do školky 

v jiné barvì obleèení, charakteristické pro 

urèenou jarní kvìtinu.

Mìli jsme bílý, žlutý, èervený, modrý a na 

závìr týdne byl pestrobarevný den, kdy si 

dìti zvolily barvu, která se jim v týdnu 

nejvíce líbila. Jako upomínku na tuto akci 

si každé dítì odneslo ze školky knížku, ve 

které mìlo svoje práce za celý týden 

a fotografie z jednotlivých dnù.

24. 4. nás èekal výlet do ZOO

Na tento den jsme se všichni tìšili a týden 

dopøedu už školkou znìla známá 

písnièka „Dneska jedem do ZOO“

Ráno, jsme nedoèkavì èekali na chod-

níku a doufali, že se poèasí umoudøí 

a nebude pršet. Trochu deš�ových kapek 

na zaèátek sice spadlo, ale pak se poèasí 

umoudøilo. Tento rok jsme ZOO šli každé 

oddìlení zvláš�. Projeli  jsme se i vláèkem 

a na závìr jsem nakrmili na farmì kozy,na 

což se dìti nejvíce tìšily.

25. 4. - jsme mìli ve školce fotografa - 

dìti mají na památku krásné fotografie.

A co nás èeká dál????

Ještì v kvìtnu se pøipravuje pro dìti 

„OVOCNÝ DEN“

Tento den se dìti seznámí se známým 

i ménì známým ovocem. Je pøipravená 

soutìž v ochutnávání ovoce a na závìr si  

spoleènì s dìtmi pøipravíme ovocný 

salát.

MATEØSKÁ ŠKOLA SPÌŠNÉHO
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A máme tady èerven a oèekávaný 

Mezinárodní den dìtí.

Oslavovat zaèínáme již 31. 5., kdy do MŠ 

máme objednaný skákací hrad. Pøiprave-

né jsou i soutìže pro dìti a v odpoledních 

hodinách jsou do MŠ srdeènì zváni 

všichni rodièe i prarodièe dìtí na 

posezení u ohnì a opékání špekáèkù. 

Dìti zde pøedvedou krátký program co se 

ve školce nauèily.

 Veèer se malé dìti rozejdou domù a ty 

starší zùstanou ve školce spát. Jen se 

setmí vyzdobíme zahradu školky 

svítícími lampiony a je èas na 

„BOJOVKU“ a hledání pokladu.

1. 6. na MDD máme ve školce karneval  

na závìr s tradièní tombolou. 

V odpoledních hodinách k naší školce 

pøijedou ROZTOÈTÍ HASIÈI. Pøedvedou 

dìtem svou práci. 

18. 6. se budeme ve školce louèit 

s dìtmi, které naši školku opouští 

a nastupují do základní školy - 

„Rozlouèení s pøedškoláky“. Pro dìti je 

pøipravený program s divadelním 

pøedstavením.

Tato akce probìhne od 15.00 hodin za 

pøítomnosti rodièù.

Za kolektiv MŠ Spìšného 

J. Smržová
V ZOO

Vodnická pohádka

Obèas se možná každý z nás zamyslí 

nad názvem nebo pojmenováním místa, 

kde bydlíme, kudy procházíme, nebo je 

v našem okolí. Pùvodu nìkterých 

místopisných názvù není lehké se 

dopátrat, zvláš�, když jsou zažitá po 

staletí.

Chtìli jsme se o to pokusit a zároveò vám 

nabídnout vysvìtlení pùvodu názvù 

nìkterých míst v Roztokách a jejich okolí 

nejprve pohledem dìtí, které tu žijí.

Podaøilo se to ve spolupráci se základní 

školou v Roztokách - p.uèitelkou 

Valiovou a p.uèitelem Mráèkem a samo-

zøejmì jejich žáèky ze 6. tøídy, kteøí mìli 

za úkol zamyslet se a hlavnì zapojit 

svou fantazii pøi vysvìtlení názvu 

nìkterých vybraných míst a doplnit je i 

obrázky.

Se svými pracemi pøišly dìti s p.uèitelkou 

Valiovou do knihovny, kde jsme si jejich 

nápady spoleènì pøeèetli a pokusili jsme 

se zároveò dopátrat a vysvìtlit, pùvod 

nìkterých místních názvù míst, kopcù 

i èástí našeho mìsta.

Nìkteré z dìtských prací:

U Rybníèku: Jednou si tam hrály dìti na 

píseèku. Dìti kopaly a kopaly cestièky až 

najednou vidìly, že písek je mokrý. Dìti 

se rozhodly kopat dál a najednou vystøíkl 

obrovský proud vody a jedno dítì s tím 

proudem vody odletìlo až do Prahy. Ale 

zbytek dìtí se radoval, že mají svùj 

rybníèek. A proto se tam øíká U Rybníèku. 

/Jan Hrdina/

Øivnáè: Je to druhý nejvyšší kopec 

Roztok a každý, kdo na nìj vyleze, tak 

zaøve leknutím z té výšky, proto Øivnáè 

jak øev,øevnáè. /Jan Zídek/

Øivnáè: Myslím, že je to od Høivnáè, 

podle høebenu na kopci. Protože se to 

ale špatnì vyslovovalo, tak se zaèalo 

øíkat Øivnáè. /Vojtìch Panenka/

Øivnáè: Kopec Øivnáè se takhle jmenuje, 

Proè se to tak jmenuje?
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protože tam v døívìjších dobách pásli 

lidé konì.

Øivnáè taky proto, že „høivnáè“ se špatnì 

vyslovuje. Høivnáè mìl být od høív. 

/Monika Š�astná/

Na Dubeènici: Možná tam kdysi rostlo 

hodnì dubù. Možná tam kdysi bylo 

hodnì dubù. Možná tam nebyly duby 

vùbec a proto se tomu øíká na Dubeènici. 

/Lucie Plassová/

Na Dubeènici: Na Dubeènici proto, že je 

okolo místa hodnì dubù. Lidé tam rádi 

chodili, a tak ho chtìli pojmenovat tak, 

aby si to jméno každý zapamatoval. 

/Monika Š�astná/

Pod Koláèovem: Døíve se tam vyrábìly 

a prodávaly koláèe, napø. makový, 

tvarohový atd. Také rùzných velikostí. 

Lidé si tam žili dobøe. Podle toho také 

vypadali. /Vìra Povolná/

Pod Koláèovem: 

Jmenuje se to tam 

asi proto, že tam 

nìkdo pekl koláèe. 

Napø.: mohla tam 

být pekárna, cukrár-

na nebo hospùdka. 

Urèitì tam chodili 

takoví ti chasníci 

a snìdli plné talíøe 

koláèù. Až byli sytí. / 

AnetaVinklátová/

V  S o l n í k á c h :

V Solníkách žili jen 

c h u d á c i ,  k t e ø í  

nemìli na sùl. Jed-

noho krásného dne kopal jeden chudák 

svému dìdu hrob. Kopal a kopal, až 

narazil na nìco tvrdého. Na chvíli se 

zarazil, ale pak kopal dál. Když dokopal, 

vyzvedl tu vìc. Byla to truhla plná 

plesnivé soli. Všichni chudáci se 

radovali a nálezce se 

stal rozdìlovatelem 

plesnivé soli. /Martin 

Pavlíèek/

V Solníkách: Byla tam 

solná hora, ale zaèalo 

pršet. Pršelo 60 dní. 

Hora se zaèala roz-

pouštìt. Všichni lidé 

utekli, a když se vrátili, 

by lo  tam spousty  

mokré soli ,  tak jí  

sházeli do Vltavy. 

/Ondra Blažek/

V Solníkách: Døíve 

ložiska soli. Sùl se 

tìžila nìkolik desítek let. Poté co 

se vytìžila, lidé nevìdìli co dìlat. 

Poté je napadlo, že postaví sídlištì, ale 

jaký název. Starý pán navrhl Solné 

pole, ale když tam byly domy tak to 

pojmenovali v Solníkách. /Michal 

Seidl/

Skuteèný pùvod pomístních jmen 

pro nás a vás, ètenáøe Odrazu zpracova-

la paní Krabcová, která dlouhá 

léta pracovala ve Støedoèeskému 

muzeu v Roztokách - vedla knihovnu 

a archiv.

Na stránkách pøíštího èísla Odrazu se 

doèteme, jak je to s našimi „Solníky, 

Koláèovem, Øivnáèem, Panenskou„ 

a dalšími.

Originály všech prací a obrázkù jsou 

vystaveny v mìstské knihovnì. 

A.Urxová, 

Mìstská knihovna

Fotbalová horeèka stoupá. Sezóna 

2006/2007 právì vrcholí a roztoètí 

fotbalisté se na jejím konci mohou 

radovat z vytouženého postupu do 

okresního pøeboru. Po nepøíliš povede-

ném podzimu a peripetiích v zimní 

pøestávce, kdy mužstvo nejprve pøišlo o 

trenéra, aby jej v zápìtí zachvátila vlna 

zranìní a odchodù, málokdo oèekával, 

že naši fotbalisté ještì budou míchat 

postupovými kartami. Zvláštì pak po 

katastrofálních výsledcích na zimním 

turnaji na Zlièínì. Hráèi se však semkli 

a kolem lídrù týmù Radka Drbala 

a Martina Èížka, kteøí se ujali funkce 

hrajících trenérù, vytvoøili doposud 

výbornì fungující mužstvo. Pøestože se 

i bìhem jara vyskytly problémy a to 

pøedevším se šíøí hráèského kádru, 

dokázali si roztoètí poradit. Odvážným 

tahem, který se zatím dokonale vyplácí 

se ukázalo i zaøazení dorostencù 

do týmu. Zejména pùsobení Petra 

Moravce je více než milým pøekvape-

ním, které navíc Petr ozdobil tøemi 

dùležitými brankami. V tuto chvíli mají 

roztoètí fotbalisté za sebou minimálnì 

další dvì velmi dùležitá utkání 

s Kazínem a se Statenicemi, která ještì 

více napovìdìla o jejich postupových 

ambicích (aktuálnì na 

u mohou naši 

www.skroztoky-

.cz). O první pøíèk

fotbalisté bojovat ještì ve svém 

posledním utkání sezóny, kdy na 

vlastním trávníku pøivítají soupeøe 

z Dobøíèe. Nenechte si proto ujít 

možnost být u historického okamžiku 

a pøijïte naše hráèe povzbudit v sobotu 

16. èervna na roztocký stadion. 

 Dorostenci mají ve chvíli, kdy ètete tyto 

øádky odehrána již všechna svá utkání. 

Jestli se jim podaøilo udržet krásné tøetí 

místo, které drželi v dobì uzávìrky 

èervnového Odrazu, mùžete zjistit na 

výše avizovaných webových stránkách 

roztockého fotbalu. Výsledky dorosten-

cù pøipomínají houpaèku. Z èásti je to 

zapøíèinìno špatnou docházkou, kdy 

Fotbalové jaro 2007
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tøeba v Horomìøicích nastoupili pouze 

v deseti, z èasti nekoncentrací po celých 

devadesát minut. K zamyšlení je také 

fakt, že polovinu z kádru dorostu tvoøí 

kluci z Prahy. Velkým pozitivem dorostu 

je, že se zde najdou fotbalisté, kteøí jsou 

již dnes schopni, v pøípadì potøeby, 

nastoupit za „A mužstvo“. A to je nehledì 

na výsledky primárním cílem výchovy 

dorostencù v Roztokách.

 Žáci mìli po podzimu zadìláno na 

postup a v prvních jarních utkáních to 

také potvrzovali, ale domácí porážka od 

Tuchomìøic je však s nejvìtší pravdìpo-

dobností o možnost postupu pøipravila. 

Nicménì také žáci mají svoji soutìž 

dobøe rozehranou a s pøehledem by mìli 

uhájit postavení „na bednì“. I v žákov-

ském dresu bìhá nìkolik nadìjných 

fotbalistù, kteøí by mohli být v blízké 

budoucnosti oporami v mužstvu 

dospìlých.

 Pøípravka svoji soutìž již dohrála a opìt 

potvrdila svoji dlouhodobou kvalitu. By� 

se ani pøípravka nevyhnula výkonnost-

ním výkyvùm, na skvìlé druhé místo to 

s pøehledem staèilo. Naši nejmenší 

fotbalisté se bìhem sezóny museli 

vypoøádat s oslabením kádru, s dlouho-

dobými nemocemi i se spoustou 

drobných nepøí jemností , pøesto 

dokázala bez problémù uhájit døíve 

vydobyté pozice. Druhá pøíèka za až 

pøíliš ambiciózní Rudnou nás jen 

utvrzuje v tom, že s roztockou mládeží 

se pracuje dobøe.

Muži / III.tøída - skupina B

20. kolo (5. 5. 2007)

SOKOL ZBUZANY - SK ROZTOKY   

0: 4 ( 0: 2)

Branky Roztok: Moravec Petr 2x, 

Drbal Radek, Šulc-Seidl Bohdan

21. kolo (12. 5. 2007) 

SK ROZTOKY - SOKOL ÈOS 

STØEDOKLUKY  1: 0 ( 0: 0)

Branka Roztok: Koláø Jan 

22. kolo (19. 5. 2007)

SK TØEBOTOV - SK ROZTOKY   

1: 4 (1: 0)

Branky Roztok: Drbal Radek 2x, 

Moravec Petr, Èížek Martin

Dorost / okresní pøebor - skupina B

14. kolo (5. 5. 2007)

SK ROZTOKY - SOKOL HOSTIVICE   

2: 3 ( 1: 0)

Branky Roztok: Valík Lubomír, Boroš 

Benedikt

15. kolo (12. 5. 2007)

AFK HOROMÉØICE - SK ROZTOKY   

1: 0 ( 0: 0)

16. kolo (19. 5. 2007)

SK ROZTOKY - AFK LIBÈICE    

4: 1 ( 2: 1)

Branky Roztok: Boroš Benedikt 2x, 

Štochl Ivan, Koráb Martin

Žáci / okresní soutìž - skupina C 

8. kolo (6. 5. 2007)

SK ROZTOKY - SOKOL HOLUBICE  

6: 0 ( 2: 0)

Branky: 4x Hodan Richard, Valík 

Lubomír, Šmíd René 

9. kolo (12. 5. 2007)

FK DOBØÍÈ - SK ROZTOKY   

1: 6 (0: 2)

Branky Roztok: Hodan Richard 3x, 

Kapitán Jakub 2x, Valík Lubomír  

10. kolo (20. 5. 2007)

SK ROZTOKY - SOKOL 

TUCHOMÌØICE  0: 1 (0: 1)

Pøípravka/okresní pøebor - skupina C

12. kolo (6. 5. 2007)

SOKOL DOBROVÍZ - SK ROZTOKY   

6: 0 ( 5: 0)

13. kolo (12. 5. 2007)

SK ROZTOKY - VŠENORSKÝ SK   

2: 0 ( 2: 0)

Branky Roztok: Brodský Filip, Š�astný 

Michal

14. kolo (19. 5. 2007)

RUDNÁ - SK ROZTOKY 4: 0 ( 2: 0)

„O pohár Slávy Klusta“ aneb nejlepší 

roztocký kanonýr:

Tabulka støelcù k 20.5.07: 

23 gólù - Hodan Richard  „žáci“ 

+ „dorost“

16 gólù - Juráèek Tomáš „pøípravka“

15 gólù - Valík Lubomír  „žáci“ 

+ „dorost“

13 gólù - Boroš Benedikt  „dorost“

 9 gólù - Èížek Martin  „áèko“

Vondra Filip  „pøípravka“

 8 gólù - Drbal Radek  „áèko“

Kapitán Jakub  „žáci“

Koráb Martin  „dorost“

 7 gólù - Kopeèný Vít  „žáci“ 

 6 gólù - Brodský Filip  „pøípravka“

Moravec Petr  „ dorost“

 + „áèko“

 5 gólù - Gabèo Martin  „áèko“

Koláø Jan   „áèko“

Podrobnosti k odehraným utkáním, 

aktuální informace a zajímavosti 

z roztocké kopané mùžete najít 

na našich webových stránkách

Pøijïte nás povzbudit!!!

„A mužstvo“

16.06.07 17:00 hod. 

SK Roztoky - FK Dobøíè

„žáci“

17.06.07 10:00 hod. 

SK Roztoky - AFK Horomìøice

 

www.skroztoky.cz.

Tabulka 

ŽIVOT V OBCI
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I letos, stejnì tak jako v pøedchozích dvou 

letech, Roztocký FeederCup otevøel èistì 

feederovou závodní sezonu 2007. Od 

prvních okamžikù, kdy se zaèal závod 

pøipravovat, bylo rozhodnuto, že letos 

jako poprvé bude a zùstane klání 

dvoudenní, jelikož v pøedchozích letech 

jsme byly nuceni pro nepøízeò poèasí 

závod buïto odložit nebo zkrátit do 

jednoho dne. Krásný konec bøezna 

a zaèátek dubna, dával nadìji, že letos 

se koneènì i poèasí podaøí. Ovšem 

z omylu nás všechny vyvedla pøedpo-

vìï poèasí, která hlásila na celý víkend 

déš�, podpoøená skuteèností, že 

rosnièkám letos pøedpovìï vychází 

na jednièku. Jak meteorologové pøedpo-

vìdìli, tak se také stalo. Déš� nás 

neminul, ale oproti pøedchozím zkuše-

nostem, se dá konstatovat,“poèasí nám 

letos pøálo“. 

Obèerstvení pro všechny úèastníky je 

nedílnou souèástí rybáøského klání. Pro 

zjednodušení naší pozice organizátorù, 

jsme povìøili tímto úkolem OBÈER-

STVENÍ u ŠRANÌK. Celý kolektiv 

starající se o naše spokojená bøíška se 

svého úkolu zhostil zodpovìdnì, za 

což jim pochopitelnì velmi dìkujeme 

a tìšíme se na vidìnou zase za rok.

Startovní pole èítalo 47 soutìžících 

vèetnì 4. juniorù a celé „feederové 

špièky“, kterou ÈR v souèasné dobì 

disponuje. Jelikož závod, byl vypsán jen 

jako soutìž jednotlivcù, probìhlo rozlo-

sování míst velmi snadno a rychle. 

Startovní pole bylo rozdìleno na dva 

úseky. První se nacházel v kanále naproti 

ostrovu pod „penicilínkou“, druhý pak od 

ústí Únìtického potoka. Závodní úseky 

pak byly rozdìleny  do ètyøech sektorù po 

12-ti respektive 11-ti místech, a z vítìzù 

v jednotlivých sektorech pak 

vzešli ti nejúspìšnìjší. I letos 

se chytalo dle soutìžního 

a závodního øádu pro LRU 

Feeder, platného pro MiÈR - 

Feeder 2007, s výjimkou 

omezení množství krmení 

a zkrácení místa pro závodníka 

z 10 na 8 m.

Celý dvoudenní závod zaèal 

nástupem závodníkù a smuteè-

ní pietou za pana Josefa 

Kazimoura, který byl èlenem 

výboru MO ÈRS Roztoky 

a velkou mìrou pøispìl k rybáø-

ské výchovì roztocké mládeže. 

Dìkujeme soutìžícím za 

projevenou soustrast. I pøes 

tento pochmurný zaèátek 

probìhl celý závod velmi 

hladce, pøátelsky a v duchu 

FAIR PLAY. Jediní koho se toto 

soutìžní klání netýkalo byly 

pochopitelnì ryby. Jako již 

tradiènì se žádné „rybobraní“ 

nekonalo. V sobotu se dalo z tváøí mnoha 

závodníkù vyèíst zoufalé snažení 

pøechytraèit k braní zatvrzelé ryby, leè 

marnì. Nedìle se po øádném prokrmení 

tratì viditelnì zlepšila, ale pøesto se 

o žádném zázraku hovoøit nedá. I pøes 

velký nezájem rybièek o návnadu se 

nachytalo celkem 110,3 kg ryb a i letos se 

mohli úèastníci pøesvìdèit o tom, že tento 

úsek Vltavy je velmi dobøe zarybnìn 

pestrou škálou rybích druhù a svou úèastí 

v následujících roènících Roztocké-

ho FeederCupu rozhodnì neprohloupí. 

Tímto mi prosím dovolte podìkovat všem 

úèastníkù za jejich pøístup a hladkému 

prùbìhu  celé akce. A tìšíme se na 

vidìnou zase za rok.

Závìrem je mojí milou povinností velmi 

podìkovat pøedevším sponzorùm, bez 

kterých jak jistì víte se žádná z vrchol-

ných akcí neobejde. Proto dìkovnou 

plaketu za sponzorství obdrželi jako již 

tradiènì RSK FeederKlub, MO ÈRS - 

Roztoky, Cukrárna & Èajovna Rùžový 

slon, Bistro POHODA a Restaurace 

AJMOVKA. Všem sponzorùm ještì 

jednou velmi dìkujeme.

Za poøadatele Petr Bromovský

Kompletní výsledky naleznete na 

WWW.feederklub.cz.

Roztoky potøetí

ŽIVOT V OBCI
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Sdružení Roztoè, www.roztoc.cz, e-mail: roztoc@roztoc.cz, tel:2 3391 0014
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Z Pohádkového lesa

Na zaèátku kvìtna roku 2006 byl zahájen 

letní sezónou provoz v Tenisovém areálu 

Žalov.

V øíjnu roku 2006, byla pak postavena 

pøetlaková hala, umožòující hrát tenis 

i v zimì.

V polovinì dubna t. r. skonèila složením 

pøetlakové haly zimní sezóna a završil se 

tak první rok provozu Tenisového areálu 

Žalov. 

Lze s potìšením øíci, že už první rok 

provozu byl zdaøilý. Velkou mìrou se 

o úspìšný rozjezd pøièinil pan Filip 

Vopravil, který zde provozuje svoji 

Tenisovou školu. Po devíti letech trvání 

TŠ dostala roztocká mládež velmi dobré 

podmínky pro výuku tenisu, 

a tak desátý, jubilejní rok výuky 

tenisu v TŠ probìhl koneènì 

na „domácí pùdì“. Do té doby 

byly zdejší dìti a jejich rodièe 

nuceni dojíždìt za tenisem do 

okolních mìst Støedoèeského 

kraje.

Nyní už je v proudu druhá letní 

sezóna a pro TŠ je vyhrazeno 

každý týden od pondìlí do 

pátku témìø 50 tréninkových 

hodin. Kromì toho jsou zde 

poøádány i víkendové turnaje. 

Souèasnì roste stále zájem o tenisový 

sport i u dospìlých. Po poèáteèním 

„vlažném“ zaèátku sezóny se pravidelnì 

zaplòují volné odpolední a veèerní 

hodiny, o víkendech bývá témìø plno od 

rána do veèera.

Pouze dopolední hodiny v pondìlí 

a úterý bývají volnìjší, a tak se v tuto 

dobu naskýtá možnost pro dùchodce a 

matky na mateøské zahrát si za snížené 

vstupné, tedy za 80 Kè/hod.

Mimo tenisu si lze v TA zahrát i petanque 

a nebo jen posedìt pøi šálku dobré kávy 

na terase obklopené oku lahodící 

zahrádkou a na tenis se jen dívat.

Je velmi potìšitelné, že mnoho dospì-

lých, ale pøedevším velký poèet dìtí 

využívá tuto možnost si zasportovat. 

Provozovatel Tenisového areálu má 

radost z toho, že se jeho zámìr daøí 

naplòovat, a že tak pøispìl ke zlepšení 

vybavenosti mìsta a tím i životních 

podmínek jak starousedlíkù, tak i nových 

obèanù Roztok a Žalova. Vìøme, že 

i další sezóny v TA budou úspìšné a jeho 

obliba u zdejších obyvatel poroste.

Ing. Karel Vojtìchovský

jednatel spol. OSTOJ s.r.o.

První rok provozu Tenisového areálu Žalov

ŽIVOT V OBCI

Nevím pøesnì, jestli byl letošní roèník 

Pohádkového lesa tøicátý nebo už 

jedenatøicátý (nevzpomnìl by si tøeba 

Mirek Koš�ál, který byl u dávnovìku naší 

akce?). Jistì se ale opìt povedl.

Stejnì jako vloni pøišel ale rekordní poèet 

dítek. Tøi stovky vydaných diplomù øíkají, 

že tøíkilometrovou trasou, prošpiko-

vanou rùznými potvùrkami, prošly tøi 

stovky dítek. K tomu pøidejme nejménì 

dvì stì rodièù èi prarodièù vèetnì ujcù 

a tetinek, a jsme opravdu na úctyhodném 

èísle.Na trase znìla èeština, slovenština, 

ruština i angliètina, pohádkový les 

pøilákal i pár pøespolních, kteøí si ho též 

pochvalovali.

Krom poøádajících roztockých tomíkù 

z Asociace TOM se do pøíprav zapojili 

i kamarádi tomíci z Èeské Lípy a vùbec 

z prùmyslového severu. Budiž jim dík!

Stejnì tak i Jitce Ramdanové, které 

napekla asi pìt stovek buchet (k dostání 

byly zdarma u tomboly), a zejména 

budoucí vedoucí plánovaného oddílu  

roztockých tomíkù Jindøe Zoufalé, která 

a) vymyslela zase pár nových masek b) 

napekla taky mraky buchet c) obešla 

èást sponzorù ... a vùbec byla dobrou 

duší celého lesa, tøebaže na trase 

vypadala spíš jako èarodejnice.

Nesmím zapomenout na sponzory, bez 

jejichž laskavé podpory by se akce 

nemohla konat. Tradiènì nejštìdøejšími 

sponzory byla firma Renova a firma 

Prokoš-Auto Štangl, dík patøí dále 

železáøství Muller, firmì Autotipp paní 

Mostkové, Øeznictví paní Jindrové, 

Obuv paní Bábové, MK Servis p. Kanìry, 

dìkuji Marku a Lukášovi Náhlovským, 

z restaurace Eso nás pak podpoøili 

pánové M. Brèka a L. Krédl, dík budiž 

firmì K2M Pavla a Jindøiška Kozlov-

ských. Vìcnými dary nás obdaøil Albert, 

cukrárna Rùžový slon, prodej ryb 

a drùbeže a potraviny Leko, tiskárna 

Kavka. Celý pohádkový les odvezl 

tam a zase zpìt osobnì šéf TS pan 

Sládek, i jemu patøí velké díky.

           Tomáš Novotný, foto: Petr Balcer
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Knižní bazárek
Máte doma hodnì knih, které již 
neètete a jsou uložené v krabici, ale 
nechcete je vyhodit???

Stìhujete se a všechny knihy se vám 
do nového bytu nevejdou???

Neváhejte a knihy pøineste do ZŠ, 
Školní námìstí 470 - od pondìlí do 
pátku v dopoledních hodinách nebo 
v týdnu od 11. 6. - 15. 6. od 16 do 
20 hodin.

Ve dnech 20. 6. - 21. 6. od 15 do 
20 hodin poøádá ZŠ „Knižní 
bazárek“, na kterém chceme knihy 
za drobný peníz nabídnout široké 
veøejnosti. 

Knižní bazárek bude také spojen 
s aukcí prací žákù ZŠ a finanèní 
výtìžek bude vìnován žákovské 
knihovnì školy.

„Na první letní den s knihou 
z Knižního bazárku !!“

M.Bartulíková, P.Diviš

12,912 %. Tyto údaje jsou pøevzaty 

z èlánku starosty ÈOS p. J. Bernarda 

z èasopisu SOKOL è. 2/2007 (k dispozi-

ci na výboru naší jednoty). Pro upøesnì-

ní dodáváme, že ÈOS má v celé 

republice 44 žup (1140 jednot) a naše 

župa Jungmannova má 50 jednot. 

Jaký závìr z toho vyplývá? Jen to, že 

díky všem pøíspìvkùm, dotacím 

a event. darùm, dále pak pronájmùm 

(sokolovnu využívá hlavnì škola a byla 

v ní umístìna drogerie) je náš rozpoèet 

v rovnováze - ovšem bez odpisù, které 

snižují naše vlastní jmìní. A že v r. 2006 

byly dotace od ÈOS nejnižší za 

poslední léta a èinily 77 000,- Kè, což je 

žalostných 8,33 % z celkových pøíjmù 

jednoty. Naše jednota proto v souèas-

nosti usiluje o získání dotace na 

celkovou rekonstrukci sportovních 

ploch stadionu, tak, aby odpovídal 

standardnímu vybavení pro sportovní 

aktivity nejen pro èleny Sokola, ale i pro 

veøejnost. 

Tímto dìkujeme Mìstskému úøadu za 

pøidìlenou dotaci na letošní rok a všem 

ostatním obèanùm Roztok za pøízeò. 

Doufáme, že se po prázdninách 

sejdeme i s dalšími zájemci o pohyb 

a sport v naší sokolovnì.  

Za výbor TJ

N. Vanková - hospodáøka

pøíslušného ministerstva a MìÚ 

Roztoky. Výše pøíspìvkù od ÈOS 

i MŠMT je pøesnì vymezena velikostí 

nemovitostí, poètem èlenù a poètem 

bodù, hodnotících èinnost odboru 

všestrannosti. Tìchto bodù máme 

bohužel pomìrnì málo, protože naše 

jednota se nezúèastòuje hlavní akce 

ÈOS - sokolského sletu (dùvodem je 

nezájem èlenù o nácviky a nedostatek 

cvièitelù). Ani ostatní akce župy nejsou 

støedem našeho zájmu, protože 

Roztoky leží daleko od jejího centra na 

Pøíbramsku a jednota je výraznì 

orientována na registrované sporty. 

Protože obèas slýcháme námitku, že 

Èeská obec sokolská je akcionáøem 

bohaté spoleènosti SAZKA a.s., a že 

tudíž žádné další pøíspìvky na svou 

èinnost nepotøebuje, chtìla bych uvést 

nìkolik faktù. Sazka, a.s. byla založena 

Èeským svazem tìlesné výchovy 

a Èeskoslovenskou obcí sokolskou 

27. listopadu 1992. Jejími akcionáøi se 

stala výhradnì èeská obèanská 

sdružení pùsobící v oblasti tìlovýchovy 

a sportu: ÈSTV, ÈOS, Èeská asociace - 

Sport pro všechny, Autoklub ÈR, 

Sdružení technických sportù a èinností 

ÈR, Asociace tìlovýchovných jednot 

a sport. klubù ÈR, Orel - køes�anská 

tìlovýchovná organizace a Støelecký 

svaz. V r. 1997 došlo k navýšení 

základního kapitálu a ÈOS, aby si 

zajistila pùvodní akcionáøský podíl, byla 

nucena si vzít pùjèku cca 90 milionù Kè 

na 10 let. Rozdìlení akcií je následující: 

ÈSTV 67,983 %, ÈOS 13,542 %, 

ÈASPV 5,563 % a ostatních 6 sdružení 

možná v Bubnech, možná dokonce jen 

v Dejvicích, naše vlaky pojednou na 

nové Holešovice a s nejvìtší pravdìpo-

dobností budou pokraèovat dál až do 

Libnì. Cestující budou vybaveni 

jízdenkami MHD za 14 korun, aby mohli 

doputovat do centra. Termín je již 

definitivní, o místu ukonèení a dalších 

technických opatøeních se dosud jedná. 

Sledujte proto vývìsky na nádraží, 

v pøedstihu nìkolika týdnù se tam 

urèitì objeví upøesnìní podmínek 

výluky. 

Jaroslav Huk

Negrelliho viadukt o prázdninách bez vlakù

Sokol - o nìèem jiném
Tìlocvièná jednota Sokol Roztoky má 

v posledních letech 530 - 540 èlenù. Má 

5 sportovních oddílù - pøevážnì 

dospìlých (atletika, volejbal, nohejbal, 

stolní tenis, kulturistika), pak oddíl 

turistiky mládeže, šachy pro dìti 

a nejvìtší odbor sokolské všestrannosti 

s 350 èleny. Tento odbor se skládá 

z nìkolika oddílù: rodièe a dìti, 

pøedškolní žactvo, gymnastika a aero-

bik pro žákynì, aerobik pro ženy a zdra-

votní tìlocvik. Nejvíce nás tìší vysoký 

poèet pøedškolních dìtí - doufáme, že 

alespoò èást zùstane sokolským 

aktivitám vìrná i po vstupu do školy 

a pak i v dospìlém vìku. 

O celý chod této organizace se stará 

kromì cvièitelù a trenérù sedmièlenný 

výbor a tøi zamìstnanci na èásteèný 

úvazek - správce, hospodáøka 

a uklízeèka. Sokolovna s areálem 

potøebuje prostøedky nejen na provoz 

(elektøina, voda, plyn), ale také na 

údržbu a opravy (menší i vìtší, napø. 

oprava støechy, údržba a rekonstrukce 

høiš�, rozvodù vody, plotù apod.). 

Sportovní oddíly zase èerpají prostøed-

ky pøevážnì na jízdné na soutìžní 

utkání a odmìny rozhodèím. 

Pøíspìvky, které vybíráme od èlenù, se 

dìlí na èlenské a oddílové. Èlenské 

pøíspìvky jsou podloženy známkami, 

které jednota nakupuje u ÈOS za 20 % 

jejich hodnoty. Takže ani celá èástka 

pøíspìvkù od èlenù jednotì nezùstane. 

Dotace se dìlí na pøíspìvky a granty od 

nadøízeného orgánu ÈOS (župa 

Jungmannova) a státní dotace od 

Na jaøe byla na krátký èas omezena 

doprava z kralupské tratì na Masary-

kovo nádraží. Možná si to ještì pamatu-

jete - vlaky konèily v nových Holešovi-

cích a cestující byli vybaveni jízdenkami 

MHD za 14 korun. Na prázdniny 

pøichystaly Èeské dráhy výluku novou, 

tentokrát mnohem rozsáhlejší. Zatím 

mám aspoò pár základních informací.

Od 2. èervence do 27. srpna 2007 bude 

uzavøen Negrelliho viadukt a všechny 

vlaky ze smìrù od Kralup nad Vltavou 

a od Dejvic budou konèit jinde než na 

Masarykovì nádraží. Vlaky z Kladna 

ŽIVOT V OBCI
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V mìsíci kvìtnu 

roztoètí dobrovolní 

hasièi opìt zasa-

hovali u rùzných 

pøípadù. Suché 

poèasí se pode-

psalo na dalších výjezdech k požárùm 

porostù. Jednotka zasahovala v lese 

u Turska, i v Roztokách ve stráni pod 

Solníky. K vìtšímu požáru v Roztokách 

došlo v nedìli 20.5.07 v èasných ranních 

hodinách. V ulici Kroupka vyhoøel dùm 

è.72. Požár byl však pozdì zpozorován 

a v dobì pøíjezdu první jednotky na místo 

bylo již celé patro a støecha v plamenech. 

K požáru se postupnì kromì místních 

Z èinnosti Sboru dobrovolných hasièù
hasièù a našeho 

S D H  d o s t a v i l y  

i jednotky z Prahy, 

Libèic, Horomìøic 

a Hostivic. Samotný 

zásah trval pøes 4 

hodiny. Ještì odpo-

ledne  náš SDH 

provedl dohlídku 

požáøištì a zlikvido-

val zbylá skrytá 

ohniska. Další náš 

výjezd byl do Únìtic. 

Plameny z hoøící 

kùlny ohrožovaly 

pøilehlou stodolu 

a  oby tný  dùm.  

Vèasným zásahem 

hasièù však zùstaly 

uchránìny. 

Zaznamenali jsme 

ještì další dva pro 

nás ménì obvyklé 

výjezdy. Jednalo se 

o vèelí roje, které 

v Tuchomìøicích 

ohrožovaly zamìst-

nance i psy v areálu 

Policie ÈR. K likvi-

daci takovýchto rojù 

je naše jednotka 

SDH vybavena spe-

ciálním vysavaèem. Obtížný hmyz se 

však odchytává èi likviduje jen v pøípadì 

pøímého o hrožení èlovìka. Nesmím 

opomenout, že naprostá vìtšina výjezdù 

probíhá spoleènì s profesionály. 

Kromì tìchto výjezdù se naši èle-

nové ještì zúèastnili ukázky techniky 

a vybavení pøi cvièení v Základní škole 

v Roztokách, a dále provedli požární 

dozor pøi pøedstavení MRCHY, poøádané 

mìstem Roztoky.

Vlastimil Drchota - starosta SDH (e.mail 

vlastik.dr@seznam.cz  MT: 604 965 010) 

nebo pošt.schránka Odrazu: nám. 

5. kvìtna, Roztoky

Místnì nejstarší hospodáøská usedlost 

v Riegrovì ul. èp. 4 (èíslování od 

r. 1770), Roztoky u Prahy.

Pùvodní poddanská søedovìká zemìdìl-

ská usedlost podléhající s vedlejším 

hospodáøským majetkem bøevnovskému 

opatu, který kolem roku 1387 prodal toto 

hospodáøství majiteli Roztok, pražskému 

mìš�anu Reinhartu z Remeše. Od té 

doby byla usedlost závislá na feudálních 

držitelích Roztok. Osazenstvo dvorce 

mìlo povinnost robotovat dvaapùl dne 

v týdnu. Usedlost byla v 17. století bìhem 

tøicetileté války vypálena a po té znovu-

obnovena. Bìhem staletí její stavení 

prošla architektonickým vývojem. Stojí na 

pravém bøehu Únìtického potoka 

v sousedství, na protìjším bøehu, též 

bývalého støedovìkého Malého  

(Veského) mlýna èp. 5, který v druhé 

polovinì 19. století nechal pøestavit JUDr. 

F. A. Brauner na letní sídlo své rodiny, jež 

se zakrátko stalo významným støediskem 

èeského politického kulturního života.

K usedlosti vedla vozová cesta pøecháze-

jící pøes potok dvouobloukovým 

kamenným mostem. Zemìdìlská 

usedlost èp. 4 s Malým mlýnem èp. 5 

tvoø i ly  j ižní  okraj  

støedovìké vsi. Pøi 

budování železnièní 

t ra t i  z  Prahy  do  

Drážïan pøed rokem 

1845 spolu s dalšími 

objekty, pøekážejícími 

výstavbì železnice, 

byla zbourána východ-

ní hospodáøská èást 

usedlosti. Pùvodní 

obytný pøízemní objekt 

byl pøestavìn v jedno-

patrovou budovu a 

v náhradu za zboøenou 

èást postaven nový 

hospodáøský dvùr s chlévy, stodolou 

a dalším provozním zaøízením.

V nejstarších písemných zprávách je tato 

usedlost uvádìna jako grunt Šimona 

Vrby, který 20. 10. 1676, zøejmì ještì 

znièený, koupili Václav a Dorota 

Hádanka z Odrazu 5-2007

ŽIVOT V OBCI

dùm è.p. 4



26

Švejdovi. Od roku 1825 byl jeho majite-

lem a hospodáøem Václav Èáslavský 

a jeho žena Anna, kteøí jej koupili za 2.900 

zlatých. Od této doby je toto hospodáøství 

v držení rodu Èáslavských až do 

souèasnosti, tedy po dobu 168 let. 

V letech 1909-1919 byl starosta obce 

Otakar Èáslavský, jehož zásluhou 

pokraèoval novodobý, I. svìtovou válkou 

pøerušený, rozvoj výstavby mìstyse, 

letoviska a vyhledávaného výletního 

místa s výstavbou nové nádražní budovy 

s rozlehlou halou pro návštìvníky. 

V domì èp. 4 bydlel ing. Severin Daum, 

jehož manželka byla z rodu Èáslavských, 

prezident Státního patentního úøadu 

ÈSR v Praze, kde se významnì podílel 

a zasloužil o rozvoj techniky v Èeskoslo-

vensku. Byl také mnohaletým zaslouži-

lým pøedsedou Okrašlovacího spolku 

v Roztokách, který za úèinné spolupráce 

s pøedním zahradnickým architektem 

Josefem Rublíèem, roztockou cestova-

telkou a spisovatelkou Dálného východu 

a Japonska B. M. Eliášovou za souèin-

nosti mnoha èlenù vytvoøil veøejnou 

parkovou zeleò, ulièní stromoøadí, parko-

vou koncepci nového levohradeckého 

høbitova, vybudoval a provozoval pøírodní 

koupalištì s kabinami a restaurací na 

pravém bøehu Vltavy pod Brnkami. 

Hospodáøská usedlost èp. 4 je dùležitým 

dokladem historického sociálního vývoje, 

Dne 15. 05. 2007 v odpoledních 

hodinách Mìsto Roztoky pøivítalo v síni 

Zdeòky Braunerové nové obèánky 

mìsta. Dìti, které byly pozvané, se 

narodily do konce listopadu 2006 

a vzhledem k jejich vysokému poètu 

jsme je vítali ve ètyøech skupinách. 

Kromì malých vìcných dárkù dìti 

dostaly darem od Mìsta fotografii 

zpùsobu života, místa èinnosti význam-

ných osob veøejného a kulturního dìní 

v širších než místních souvislostech. 

(pozn. zkráceno)

V Roztokách  r. 1988 Jiøí Bayer

Renáta Koláøová

(fotograf M. Fišer) dítìte v kolébce. 

K slavnostní atmosféøe celého aktu 

pøispìla živá hudba pod vedením 

skladatele pana Vedrala. S dìtmi pøišli 

rodièe, prarodièe, sourozenci i další 

pøíbuzní. 

Paní starostka Vavøínová mìla ke každé 

skupinì jiný, neformální proslov, který 

byl ocenìn úsmìvy a potleskem. Paní 

starostka si pochovala miminka, zvláštì 

ty malièko vìtší a nìkteøí rodièe se 

s paní starostkou vyfotili. 

Jako matrikáøka pracuji v Roztokách 

pøes dvacet let, ale poprvé jsem byla 

svìdkem nádherné pøátelské atmosféry. 

Vìøím, že to bylo jednak osobností 

paní starostky a jednak tím, že jsme do 

Roztok spolu s malými obèánky pøiví-

tali i dospìlé, pøíjemné a spoleèenské 

obèany.

Všem dìkuji za hladký prùbìh celého 

odpoledne.

Dagmar Vyšehradská, matrikáøka

Vítání nových obèánkù Roztok

Církev èeskoslovenská husitská - 

HUSITSKÁ DIAKONIE, organizuje 

v pátek 29. 6. 2007 od 15 do 17 hod. 

SBÍRKU ŠATSTVA (také dioptrické 

brýle pro Afriku) pro humanitární 

pomoc.

Vzhledem k tomu, že nemáme 

prostory k prùbìžnému skladování 

vìcí v Husovì sboru a jsme závislí na 

odvozu v den konání sbírky, prosíme, 

noste vìci v pytlích nebo krabicích 

a pouze v tento den. Dìkujeme 

Mgr. Jarmila Kuèerová - faráøka

ŽIVOT V OBCI
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Návštìva ve mlýnì
Pøi plánování tématických zastávek 

k výletu na kolech na Okoø, poøádaným 

TJ Sokol Roztoky u Prahy mne napadla 

myšlenka zavítat také k Trojanovu 

mlýnu.

Nejstaršího a nejzachovalejšího mlýna, 

jednoho ze ètyø mlýnù, které klapaly na 

Únìtickém potoce v pøedminulém 

století. První byl Braunerùv, kde dnes 

sídlí øeditelství Støedoèeského muzea 

v Roztokách u Prahy, Spálený - tzv. 

Spáleník, z jehož pùvodních staveb 

zùstala jen èást. Tùmùv neboli zadní 

postavil Jiøí Trojan, aby vypomáhal 

Trojanovu mlýnu. Zbytky rozvalin 

Tùmova mlýna lze objevit ve zdejších 

mokøinách. (Rod Trojanù hospodaøil ve 

mlýnech a na okolních polnostech 

bezmála 130 let.)

Na místì Trojanova mlýna se mlelo obilí 

už v druhé polovinì 12. století a okolí 

bylo nepøetržitì osídleno již od èasù 

neolitu (5. tisíciletí pøed letopoètem). Již 

za dob prvních Pøemyslovcù vedla tudy 

stezka, tzv. dlouhá cesta (Via Magna), 

která spojovala hradištì na Levém 

Hradci s Pražským Hradem a smìøovala 

dále snad až do severských zemí.

Letopoèet 1858 ve štítì domu pøipomíná 

poslední velkou opravu mlýna. Od té 

doby se jeho majitelé støídali již èastìji 

a kromì mletí obilí a èepování piva se tu 

pekl i chleba. Ve dvacátých letech min. 

století byl hojnì navštìvován výletníky, 

kteøí se mohli smoèit v rybníce, tehdy 

sloužícím jako veøejné koupalištì, èi 

v zimì bruslit. Hrávalo se zde i divadlo

 v pøírodì.

Pováleèný sen pražského lékárníka 

Rudolfa Bauera pìstovat na pøilehlých 

pozemcích léèivé rostliny ztroskotal. 

Než si koupil mlýn na inzerát v roce 1965 

pan Karel, vlastnil jej od roku 1947 Ota 

Kominík. Tehdy se charakter mlýna 

radikálnì zmìnil. Zavedl do mlýna 

elektrický proud (viz foto soukolí 

z èásteènì dochované malé vodní 

turbíny) a pøemìnil ho na zemìdìlskou 

usedlost. Obecní kronikáø promìnu 

komentuje slovy:“Tak tento, pøes sedm 

set let starý mlýn stal se po krátkém, 

sotva dvacetiletém trvání jako zahradní 

restaurace zemìdìlským podnikem. 

Romantické únìtické údolí bylo 

ochuzeno o starobylou památku“.

Tak dramatické to z dnešního pohledu 

nebylo. Naopak 

pasoucí se do-

bytek èi seèení 

trávy dýchají ro-

mantikou. 

Nemohu se samo-

zøejmì nezmínit o 

televizním seriálu 

Byli jednou dva 

písaøi. Interiéry 

i exteriéry Troja-

nova mlýna si  

poèátkem 70. let 

vybral k natáèení 

televizního seriálu 

režisér Ján Roháè. Místa úmyslných 

experimentù a nechtìných dobrodruž-

ství paøížských písaøù, pánù Františka 

Diviše Bartolomìje Bouvarda a Justina 

Romana Cyrila Pécucheta (Jiøí Sovák 

a Miroslav Horníèek).

S obavou, že narazíme jen na velkého 

štìkajícího psa, jsme zazvonili na 

zvonec nad brankou. Mìli jsme štìstí, 

vyšla paní Pörschmannová. Vysvìtlili 

jsme jí, co plánujeme. Byla velmi 

laskavá, vyslechla nás a vzala nás na 

zahradu, popovídali jsme si o historii 

mlýna i o souèasných problémech. 

Dokonce nás provedla èástí mlýna od 

pøízemí až po pùdu, kde nám ukazo-

vala trámy napadené døevomorkou. 

Z krásných interiérù na nás dýchala 

neopakovatelná atmosféra starých 

èasù. Procházeli jsme se po hrázi 

vypuštìného rybníka a zamýšleli jsme 

se spolu s paní Pörschmannovou, jak 

tento idylický mlýn s pozemky využít 

napø. k ekoagroturistice, èi obnovit 

rybník ke koupání a chytání ryb. Poloha 

mlýna pøímo nabádá k oživení již 

zmiòované pohostinnosti. Turisté i cyk-

loturisté, kteøí procházejí èi projíždìjí 

Tichým údolím, by rádi zavítali i sem.

Každý sebelepší zámìr ovšem potøebu-

je také finance. Mlýn byl vyhlášen 

v r. 2003 národní památkou. Urèitì se 

ŽIVOT V OBCI
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Sokolská jednota v Roztokách již pùsobí 

více jak 100 let. Není vylouèeno, že 

právì 5. všesokolský slet, který se konal 

v èervnu roku 1907 v Praze, byl 

impulsem pro osamostatnìní roztoc-

kých sokolù, do té doby pùsobících ve 

spojení se svými druhy ze Sedlce.

Tento velký slet sokolstva, šest let po 

pøedchozím, se uskuteènil v gigantic-

kém (døevìném) letenském amfiteátru, 

postaveném speciálnì pro tento úèel. 

Byl údajnì nejvìtší svého druhu v Ev-
2ropì s celkovou plochou 101 858 m . 

5. slet se konal 25 let po prvním 

všesokolském sletu v roce 1882, který 

se uskuteènil v daleko skrovnìjším 

mìøítku na pražském Støeleckém 

ostrovì, ještì za úèasti M. Tyrše.

Ke škodì vìci nepøálo této mimoøádné 

události pøíliš poèasí. Nadmìrné srážky 

zpùsobily lokální povodnì, zejména 

v povodí Labe a prùtrže mraèen postihly 

i vlastní hromadná tìlocvièná vystoupe-

ní. To však nijak neubralo z nadšení 

cvièencùm, ani divákùm.  Informace 

o sletu v dobovém tisku zcela zastínily 

napø. první zasedání novì zvolené 

Øíšské rady ve Vídni.

Pøíprava a prùbìh sletu byl ve znamení 

Stalo se pøed 100 lety - 5. všesokolský slet v roce 1907
obrovské mobilizace všech èlenù 

Sokola (bylo jich v té dobì asi 100 tis.), 

od obcí, až po ústøední organizaèní 

výbor. Vlastní organizaci pražských 

vystoupení zajiš�ovalo v nìkolika 

sekcích a výborech 400 dobrovolných 

funkcionáøù, a to pøesto, že dobový tisk 

souèasnì konstatuje „všeobecný 

úpadek spolkového života a nedostatek 

opravdu zapálených pracovníkù“. Za 

pozoruhodné je možné také (zejména 

z dnešního pohledu) oznaèit fakt, že slet 

byl realizován bez státní subvence!!!

 Organizátoøi akce vìnovali velkou 

pozornost nejen vlastním cvièením, ale 

zejména ideovému, propagaènímu 

a politickému rozmìru sletu. 5. slet mìl 

být dokladem velké vyspìlosti èeského 

národa, schopného konkurovat nejvys-

pìlejším národùm Evropy a také 

èeského národa, jako svébytné souèásti 

velké rodiny slovanských národù. To 

dokládá velký zahranièní pøesah akce. 

Pozvání na slet pøijali hosté a cvièenci 

nejen ze zemí monarchie - Slováci, 

Chorvaté, Srbové a Slovinci, ale i èeští 

Sokolové z Berlína, Budapešti a Paøíže 

a zejména pak ameriètí Èeši, kteøí 

budili nejvìtší pozornost veøejnosti. Ti 

v sympatiích veøejnosti soupeøili 

zejména s Rusy, Bulhary a Francouzi. 

V této souvislosti píše tisk, že „celé 

Rusko oficiálnì zavádí do škol Tyršùv 

tìlocvièný systém, a to s pomocí našich 

cvièitelù“. O èem se však tisk nezmiòuje, 

je eventuální úèast èeských Nìmcù, 

kteøí tehdy s Èechy tvoøili poèetnì 

rovnocennou národnost v zemích 

koruny Èeské. 

Sletu pøedcházela øada doprovodných 

akcí již od 9. èervna, kdy se odehrál na 

cvièební ploše šachový turnaj s živými 

alegorickými figurami, celý koncipován 

jako husitská (pochopitelnì vítìzná) 

bitva. 

Slet byl zahájen písnìmi Kde domov mùj 

a Hej Slované! a zakonèen velkým defilé 

na pražském Staromìstském námìstí 

30. èervna za úèasti èeské politické 

reprezentace.

Dobové fotografie a èlánky, dokládající 

a popisující kolorit akce, vyvolávají 

místy s odstupem století lehký úsmìv.  

Napø. to, že „cvièenky nastoupily 

v novém, tmavomodrém vlnìném 

úboru, distingovanì ladném a elegant-

ním“- ovšem už tehdy cvièily s kužely. 

Krušnohorští sokolové pøedvedli do-

konce cvièení s krumpáèi!

ŽIVOT V OBCI

najde v rámci rozvoje regionu dotaèní 

titul, který bude splòovat pøísná pravidla 

pro rekonstrukci této památky.

Rozlouèili jsme se a podìkovali paní 

Pörschmannové za její vstøícnost s tím, 

že se brzo uvidíme pøi plánované cestì 

na Okoø. 

Poèasí se dne 19. 5. 07 opravdu vydaøilo 

a tak skupina 18 cyklistù vyjela po 

plánované trase z Roztok-námìstí smìr 

Vrška, cestou mezi poli k Holému Vrchu, 

dolù pod bývalou skládkou do 

Trojanova mlýna, kde byla první 

zastávka. Trasa pokraèovala: Únìtice, 

Èerný Vùl, Statenice, Tuchomìøice. 

U barokního kostela sv. Víta a bývalého 

jezuitského sídla v Tuchomìøicích byla 

další zastávka. V katolické komunitì 

Chemin Neuf, která zde sídlí, byla 

domluvena prohlídka kostela s výkla-

dem. Dále jsme jeli po turistické cestì 

kolem sloupu z r. 1711, kdysi zdobeného 

sochou Immaculaty. Asi po 500 m se 

nachází zajímavá památka - barokní 

kaple na zpùsob jeskynì z roku 1712, 

v ní kdysi ležela socha znázoròující 

umírajícího Fr. Xaverského. Míjeli jsme 

cvièištì a ohradu pro konì poblíž 

Pazderny. Projeli jsme malou obcí 

Èernovièky a pøijeli do hospody v Malých 

Èíèovicích, kde jsme zahnali žízeò 

a poobìdvali. Na Okoø to bylo údolím 

potoka již nìkolik kilometrù. (Více foto 

na http://sokol-roztoky.czechian.net ).

Renáta Koláøová

TJ Sokol Roztoky u Prahy
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hou. (Jen se vám záhy otevøe neúprosná 

tlama krematoria…)

K tomu, abyste byly dobrý desítky let, 

potøebujete ,,jen“ vùli a talent a charak-

ter…Jak ,,nemoderní“!

Spirituál Q prošel bìhem nìkolika 

posledních let dvìma vynucenými 

zmìnami. Nepíše se o tom ani po letech 

vùbec lehce, nicménì by bylo zbabìlé 

tyto ortelné milníky pominout. Když 

odešli do hudebního nebe charismatiètí 

lídøi Olda Ortinský (+2006) a Karel 

Zich(+2004),kdekdo lámal nad SQ hùl. 

Nestalo se - Spirituál pøekroèil svùj 

Rubikon.

Ale vra�me se k hudbì. Roztoètí diváci 

uvítali SQ poprvé 17.5.2003 v žalovské 

tìlocviènì. Pokusím se postihnout 

nìkteré aspekty charakteristické pro 

souèasný SQ v rozpìtí posledních ètyø 

let, aè chápu, že je to zcela individuální, 

tj. diskutabilní úvaha.

Pøedevším je to už døíve zmínìná 

repertoárová zmìna s novými akcenty 

v interpretaci a aranžmá skladeb. 

Zajímavý je i pohled na vývoj jednotli-

vých sólistù - samozøejmì zcela 

subjektivní, což jinak ani nejde.

Jiøí Cerha neopustil domovský C&K 

VOCAL, ale stal se pøed sedmi lety 

i (dnes èím dál patrnìjší) oporou SQ. 

Tvrdím, že Cerha je nejvšestrannìjší 

zpìvák této zemì - a mùžete se mi divit 

jak chcete. Suverénní bas v polohách, 

kde ostatní jen koulí oèi a máte strach, 

že samým úsilím vytlaèí i nìco jiného 

než ,,pedálové“ hloubky, zvládá 

pøirozenì a s Hakenovskou lehkostí. 

Bájeènì se vyrovná s tenorovými 

falzetovými výškami a ve stejné(!) 

Skvìlý Spirituál kvintet
Den pøed ,,èarodìjnicemi“ pøesvìdèilo 

nabitý sál hotelu Academic o svých 

kvalitách vìhlasné a nenapodobitelné 

tìleso èeské hudební scény - legendární 

Spirituál kvintet.

Pøedvedl znamenitý a ,,nemuzeální“ 

výkon. Vedle svých proslulých ,,trvalek“, 

které byly léta nosnými pilíøi jeho 

popularity, pøedvedl totiž nìkolik 

znamenitých novinek. Byly (doufám, že 

nejen pro mne) pøíjemným pøekvapením. 

Charakterizuje je evidentní pøíklon 

k rytmické pregnantnosti, aranžérské 

pestrosti, tj. cizelérské práci s jednotlivý-

mi plochami. Pozor - nechci tím samo-

zøejmì tvrdit, že SQ by desítky let 

rytmicky plaval, nebo se topil v aranžér-

ských klišé, jako naprostá vìtšina 

èeských kapel. Spíš naopak, jen se 

skláním pøed faktem, že je nìkdo po 

desítkách let umìlecké èinnosti ještì 

schopen a ochoten pøemýšlet o svém 

evidentnì úspìšném projektu (tedy 

zdánlivì bezdùvodnì!) znovu a jinak, to 

svìdèí o odvaze zdobící skuteèné 

umìlce.

Celý veèer glosují poslední mohykáni 

z otcù zakladatelù - Jiøí Tichota a Dušan 

Vanèura. Samozøejmì s lehkostí 

a jakoby mimodìk, s jemným humorem 

a vždy k vìci, s inteligencí o sto koòských 

délek pøevyšující všechny televizní 

„otlemy“. Zázrak!

SQ samozøejmì zùstává repertoárovì 

na pùdorysu tradicionalu, resp.gospelu 

jako už více než 40 let, jako v dobách 

svých let nejlepších. Prùnik novì 

napsaných skladeb ctících ducha 

sdìlení pøedchozích je pøirozený 

a legitimní, nebo� ,,vše plyne“.

Tady se otvírá další tajemná, (veøejností 

témìø nevnímaná) komnata pop-music: 

není totiž problém být na výsluní pìt let 

(to se dá zaøídit i ,,pod práškama“), ale je 

problém být výborný desítky let! V tom 

vám prášky, drogy, prachy, protekce, 

chlast ani estébácký manažeøi nepomo-
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Vrcholné hromadné vystoupení  

v sobotu 29. èervna, pøi nìmž spoleènì 

cvièilo na ploše Letné 8 tisíc cvièencù, 

shlédlo 100 tisíc divákù, a to pøesto, že 

se pøes Prahu pøehnala bouøka s lijákem 

- a to zejména pøi cvièení žen 

(v elegantních úborech!).

Vìci a události však nejsou „èernobílé“. 

Dlužno poznamenat, že 5. slet byl také 

velkým výronem vypjatého èeského 

nacionalismu. Pøi nìkterých citátech 

z tisku až lehce zamrazí v zádech. 

„Sokolstvo má svou ideu“ píše se 

v komentáøi Zlaté Prahy, „zachování 

rasy (kmene, národa), tužení a násobe-

ní nejdražších statkù rasy: zdraví a síly 

tìla, mravnosti a zdatnosti, ústrojné 

káznì a organizaèní disciplíny... 

Zachování rasy jako národa, pìstìní 

imperialismu v národì, onoho nezadrži-

telného pudu a chtìní k moci, síle 

a výboji. Ovšem i k obranì…“ A na jiném 

místì: „Jenom silná, zdravá, stateèná 

žena je pravou ženou slovanskou, ne 

žena zchoulostivìlá, lenivá a rozplaka-

ná, jen taková má právo na rovnost 

sociální a morální“. Jaké mìly tyto 

myšlenky dìjinné dopady v prùbìhu 

20. století, netøeba zdùrazòovat.

Byla by ovšem chyba vytrhávat tyto 

skuteènosti z dobových souvislostí. 

5. všesokolský slet byl velkým úspì-

chem a skuteèným dokladem tehdejších 

oprávnìných emancipaèních snah 

èeského národa.

Stanislav Boloòský
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poloze vypálí plným hlasem rvavou 

rockovou frázi, a� scatovanou èi 

textovou. Bezpeènì intonuje a ví o èem 

zpívá. Zkuste nìkoho takového najít. 

(A to pomíjím jeho nesporný autorský 

pøínos…)

Zdenku Tichotovou poslouchám 

pøinejmenším dvacet let. Vždycky to 

byla ta nenápadná, milá a vkusná 

zpìvaèka spoluvytváøející background 

tehdejším tøem sólistùm kapely.

Ej, jaká promìna! V nové konstelaci, 

souvislostech a repertoárové skladbì je 

z ní i vynikající sólistka. Zpívá s lehkostí, 

s vyrovnanými hlasovými rejstøíky, 

s pøirozenou samozøejmostí interpretuje 

vìrohodnì text, aniž by u toho ,,trpìla“ 

jak zvíøe, což je oblíbený tik naprosté 

vìtšiny zpìvaèek.

Irena Budweisrová je obtížnì popsa-

telný jev. Disponuje pestrou škálou 

zvládnutých a rùznorodých výrazových 

prostøedkù a marnì hledáte èeskou 

zpìvaèku, která by se jí v tom mohla 

alespoò pøiblížit, jenže: takové nebývalé 

dispozice mohou být i ošidné. Je mi 

jasné, že takové ,,nehorázné“ tvrzení se 

hodí vysvìtlit. Duch každé skladby 

netvoøí totiž jen melodie, harmonický 

rámec,tempo, aranžmá, ale v první øadì 

obsah, tj. étos sdìlení. Zvláštì v hájem-

ství gospelu resp. traditionalu je 

textaøský um omezen na prostý 

a nepøekroèitelný tématický pìtiúhel-

ník“: láska - víra -svoboda -práce -èest. 

Kdokoliv z tohoto kruhu vykroèí, je 

,,mimo“ a utopí se ve vnìjších plytkos-

tech.

Irena Budweisrová je toho dokladem. 

V písni ,,Nezaprodám duši svou“ 

s textem D. Vanèury pøedvedla doslova 

famózní výkon, který považuji za 

interpretaèní vrchol veèera..(A to je 

uprostøed mnoha skvìle zazpívaných 

skladeb co øíct!)

V druhé polovinì koncertu však svùj 

vlastní a jediný text (,,Jak to øíct“), jehož 

smysl jsem nepochopil, vlastnì zahodila 

do imaginárních luhù a hájù. Zbyly jen 

ty již zmínìné nebývalé hlasové 

dispozice…

Jiøí Holoubek, dnes tøicátník, zdaleka 

nejmladší z celé kapely, stál pøed tøemi 

léty pøed nezávidìníhodným úkolem. 

Nahradit už tak v hvìzdné sestavì 

hvìzdného Karla Zicha, jehož zaslouže-

ná popularita pøekraèovala rámec 

žánru. To je úkol nejen sebevražedný, 

ale také nesplnitelný. Tlak poèetného 

diváckého zázemí SQ musel být 

nesmírný.

 Zdá se však, že Jiøí Holoubek vyøešil 

tento rébus jedinì možným zpùsobem: 

je stále lepšícím se Jiøím Holoubkem. 

Hraje znamenitì na dvanáctistrunnou 

kytaru, svrchovanì zpívá ve sboru, 

a jeho sólový projev dává tušit, že je jen 

otázkou èasu a jevištní praxe, kdy 

rostoucí sebevìdomí pøinese suverénní 

a osobitý projev.

Nebyl by to SQ, kdyby do stylovì 

uceleného programu nezaøadil své 

populární dramaturgické ,,výlety jinam“. 

A tak jsme se mohli potìšit Reichlovou 

ukolébavkou (skvìlá Zd. Tichotová), 

klasickou ,, Je to chùze po tom svìtì“ Fr. 

L. Èelakovského atd.

Byl to bájeèný veèer, tradiènì skvìlý SQ, 

200 divákù v nabitém sále s výteènou 

akustikou. Co si mùžeme pøát víc?

Ladislav Kantor

foto: St.Marušák

Èeši v Antarktidì
I pøes teplé dubnové poèasí beseda na téma Èeši v Antarktidì 

pøilákala do Academicu témìø 60 návštìvníkù, kteøí tentokrát 

mohli prostøednictvím redaktora èasopisu National 

Geographic Hynka Adámka zažít alespoò èásteènì dobro-

družství, které s sebou nese život a výzkum v Antarktidì na 

èeské vìdecké stanici. Dozvìdìli se nejen zajímavé podrob-

nosti o vlastní výstavbì stanice a prùbìhu výzkumù, ale i pár 

vtipných historek ze života v této specifické oblasti. Tak 

napøíklad, jak vypadají povìšené vyprané mužské ponožky 

v antarktické vánici èi naštvaný tuleò.

Veronika Nìmcová, Sdružení ROZTOÈ
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Pøíjemné dopoledne v zahradì vùní
Redakce èasopisu Odraz se tímto 

omlouvá panu Prokešovi, za 

zkomolení jména z Jaromíra na 

Jaroslava.

mohl prožít každý, kdo pøišel v sobotu 

dvanáctého kvìtna do útulného a mnoha 

pøespolními závidìného koutku pìstìné 

zelenì u lékárny na Masarykovì tøídì 

v našem malomìstì.

Dalo se tu pokochat kvìtinami i vonnými 

bylinami, nakoupit sýr, koøení, byliny 

i ozdobné kvìtiny do oken, ke koupi byla 

keramika z chránìné dílny, dostali jsme 

ochutnat dobrý chleba podle receptury 

pana Krátkého, dalo se tu poklábosit, 

samosebou jste mohli i kohokoliv 

pomluvit - ale to se v tak pøíjemné, 

drobnými deštíky zkrápìné spoleènosti, 

jaksi nehodilo! 

Pùlden pøipravil Roztoè spolu s Okraš-

lovacím spolkem, vše za podpory p. t. 

obce Roztoky.

Tomáš Novotný

Divadelní pøedstavení Mrchy (mìsto obèanùm a obèané sobì) 
Intimní divadlo Dáši Bláhové hrálo 

18. kvìtna 2007 v tìlocviènì ZŠ 

v Žalovì jedno ze svých nejúspìšnìj-

ších pøedstavení Mrchy. Plná tìlocvièna 

„roztoèákù“ vybouchla smíchem, když 

na scénu chvíli pøed pøedstavením vyšla 

parta roztockých dobrovolných hasièù 

(skvìlí chlapi!) a všem divákùm 

pøednesla krátké požární školení. 

Školení hasièù bylo doprovázeno tøemi 

asistentkami, které jako letušky 

názornì gesty ukazovaly divákùm, kde 

jsou nouzové východy, a jak se mají 

chovat v pøípadì požáru. Po hasièích se 

pøedstavily paní doktorky, které ten den 

dobrovolnì držely zdravotnickou službu 

pro diváky pøedstavení. Pøítomen byl 

také tajemník MìÚ se svým služebním 

telefonem napojeným na integrovaný 

záchranný systém. 

Pøedstavení Mrchy bylo všemi, se 

kterými jsme mluvily, pozitivnì ocenìno 

a snad byli skuteènì všichni spokojeni. 

Vzhledem k absenci klimatizace 

v tìlocviènì mìli diváci v prùbìhu 

celého pøedstavení k dispozici dostatek 

tekutin.

Po pøedstavení jsme losovali vstupenky 

a divákùm jsme odevzdali 97(!) dárkù 

od roztockých podnikatelù. Mnozí z nich 

jich pøinesli více než jsme oèekávali. 

Všechny byli nádherné, všech si 

ceníme a dìkujeme za nì. 

Po losování zùstala èást divákù 

v tìlocviènì a spoleènými silami snìdli 

dobroty, které pøipravili organizátoøi 

akce, a které pøinesli také nìkteøí 

z divákù. Dobré víno, domácí koláè, 

chleba se sádlem a cibulkou … 

Za cenu vstupenek jsme koupili novou 

zadní oponu, krytí oken, vybavení pro 

šatnu pro úèinkující a za malý zbyteèek 

koupíme èást barev na vymalování 
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Podìkování
Myslím, že i za drobnosti, pokud poslouží 

k blahu obce, se má podìkovati. Proto 

vysílám dík k panu Janu Zápalovi, 

umìleckému kováøi, za to, že rychle, 

hezky a také zcela zdarma vyrobil a na 

pietní místo na roztockém nádraží 

instaloval ozdobný høeb k zavìšení 

vìncù. Druhý dík smìøuji ke svému 

kolegovi, zastupiteli za Sakuru panu 

Boloòskému, a to za poskytnutí (rovnìž 

zdarma) fotografické pøedlohy pro tisk 

nových pohledù Levého Hradce.

Tomáš Novotný 

tìlocvièny. Vìøíme, že škola, ale 

i spolky, které budou plánovat své akce 

v žalovské tìlocviènì uvedené vylep-

šení ocení. 

Nemùžu, vzhledem k omezení poètu 

stránek Odrazu, vyjmenovat všechny, 

kteøí pøispìli - financemi, prací, dárky 

a také osobní podporou pøedstavení 

a organizátorù akce. Každého z vás, 

vèetnì divákù, si velice vážíme. Vaše 

slova podpory a vaši dobrou náladu 

považujeme za nekonèící motivaci pro 

naši práci. Dìkujeme Vám!

Bronislava Böhmová
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Koupím domek nebo pozemek 

v Roztokách, Žalovì a okolí. 

Tel: 739 080 142

Koupím byt v Roztokách, Žalovì 

nebo v okolí. Tel: 736 674 553

Koupím zahrádku na chatku (možno 

i v kolonii) v Roztokách, Žalovì i v okolí. 

Tel: 603 705 944

Koupím pole, louku, zahradu, malý 

domek nebo chalupu. Tel: 603 442 474

Koupíme 3+1, 3kk v Roztokách, 

stav nerozhoduje. 

Tel: 737 125 633, 607 916 272

Koupím dìtskou ohrádku a døevenou 

dìtskou jídelní židlièku pro pùlroèní 

dítì (pouze v dobrém stavu). 

Tel: 776 225 509

Prodám pozemek v dolní èásti Žalova 

na stavbu chaty. Tel: 739 932 330

INZERCE

Prodáme luxusnì zrenovovaný 

a èásteènì zaøízený byt 3+1 v osobním 

vlastnictví. Roztoky, ul. Masarykova, 

2. patro. Tel: 220 912 033, 723 448 625

Prodám trekingové kolo, znaè. 

FRANKLYN JOLLA, pøevodový systém 

SHIMANO, kolo je zachovalé. Cena: 

2.500,-Kè. Tel: 603 300 077

Prodám palivové døíví. Vetší množství 

v metrových kusech. Mobil 737 028 284

Prodám dìtské kolo na vìk 6-8 let, dural 

rám, 6 rychlostí. Jeté jednu sezónu, jako 

nové. Pùvodní cena 3500,- Kè, nyní 

1700,- Kè. Tel: 732 587 507

Prodám horské kolo 24", 8-13 let, 

1.500,- Kè. Tel: 724 181 721

Prodám litinový kotel na pevná paliva 

na ohøev vody, 65 litrù. Cena dohodou. 

Tel: 220 910 639, 19-21 hodin.

Prodám zánovní koèárek na panenku 

(pro 2-6 let vìku) a pøebalovací pult 

vèetnì vanièky. Levnì. Tel: 721 011 871

Prodám vìšák na kabáty zn. „TON“, 

lustr šestiramenný, kávovar zn. 

„Rowenta“. Tel: 723 479 810

Prodám èerný boxovací pytel, 40 kg, 

témìø nepoužívaný, zn. Fighter. Cena 

800 Kè. Prosím volat po 19 hod. 

Tel: 732 849 005, 721 210 063

Nabízím ke koupi komplet ložnice, 

masivní døevo, cca 3 roky starý - postel 

180x200 s matrací, noèní stoly, 3 

skøíòky/komody. Prohlídka na požádání, 

cena dohodou. Tel: 606 751 944

Prodej prvorepublikové vily 

v Roztokách, pùvodní vilová zástavba, 
2rohová parcela 802 m , udržovaná 

2okrasná zahrada. Obytná plocha 150m  

- 2 nadzemní podlaží, pùda, èásteènì 

podsklepeno. Vedlejší stavby dvì 

garáže, dílna a studna. Voda, elektøina 

220/380V, plyn, kanalizace, telefon. 

Cena: 6.500.000 Kè. Tel: 603 473 515 

nebo 728 303 278

Prodám jídelní roztahovací stùl 

80x140/200cm se 4 židlemi s èalounì-

ným sedákem, stáøí 5 let. Vše bukové 

døevo v dobrém stavu, výrobce 

Calligaris (Itálie), cena dohodou. 

Tel: 604 280 452

Pronajmu rodinný dvojdùm v Roztokách 

- Žalovì. Dvì bytové jednotky, možno i 

samostatnì, každá 4+1, 2x balkon, 

terasa, zahrada, parkovací stání, 

èásteènì zaøízeno. Nájem 25.000 Kè / 

mìsíc. Tel: 728 303 278

2Pronájem bytu v Roztokách 3+1, 75 m , 

2. patro. Hezký, èistý byt po rekonstruk-

ci. Cena: 10.000,-Kè+poplatky. 

Tel: 602 256 655

Pár hledá podnájem max. do 5.000 Kè 

v rodinném domku u lidí, kteøí uvítají 

výpomoc v domácnosti nebo na 

zahradì. Tel: 776 292 257

Hledám práci v Roztokách nebo 

v Žalovì. Nabízím zednické práce, 

obklady, dlažbu, zahradnické práce, 

fasádu, omítku. Cena dohodou. 

Tel: 774 237 490

ZŠ Roztoky pøijme od 1. 9. 2007 

vyuèujícího AJ, nejlépe kvalifikovaného, 

na plný úvazek. Zájem o profesi, 

kreativnost, vstøícnost, spolupráce 

dùležité. Zájemci nás mohou kontakto-

vat na tel: 233 910 580; 737 126 295 

nebo na e-mailové adrese: 

info@zsroztoky.cz

ZŠ Roztoky pøijme na plný úvazek pro 

hlavní budovu uklízeèku. Zájemci se 

mohou hlásit na tel. 233 910 580; 

737 126 295 nebo na e-mailové 

adrese: info@zsroztoky.cz

Mateøská škola Roztoky, Pøemyslovská 

1193, okres Praha  západ. Pøijme pro 

školní rok 2007/2008 uèitelku mateøské 

školy. Požadavky: pedagogické vzdìlám 

pro uèitelku mateøské školy výhodou, 

hudební a výtvarné dovednosti, práce 

na PC. Nabízené výhody: novì 

zrekonstruované prostory, pøíjemné 

prostøedí, profesionální kolektiv ochoten 

pomoci, pøíspìvek na stravné z FKSP. 

Pøedpokládaný nástup: záøí 2007. 

Kontaktní osoba: Helena Váòová, 

telefon: 220 912 154, 724 77 22 90, 

e- mail: ms.roztoky-zalov@volny.cz

Od 19. 9. 2007 se budou v Roztokách 

(Školní nám. 470 - vedle šk. jídelny) 

každou støedu 18.30-19.30 h. konat 

bøišní tance pro zaèáteèníky.

Podìkování uèitelùm a vedení ZUŠ 

Roztoky.

Chtìla bych touto cestou podìkovat 

øediteli ZUŠ Roztoky MgA. Šléglovi 

a všem uèitelùm za jejich obìtavou práci 

pøi výuce našich dìtí. Plnì se jim vìnují, 

a to na vysoce profesionální úrovni. 

Moji synové navštìvují hudební obor, 

a proto chci jmenovitì podìkovat pí. 

uèitelce Litošové, pí. uèitelce Pavlíkové 

a p. uèiteli Fouskovi. Myslím si, že ZUŠ 

takové kvality významnì pøispívá ke 

zvýšení kulturní úrovnì života v našem 

mìstì.

Zuzana Øehoøovská

Mìstskému úøadu a paní starostce za 

pøání k jubileu podìkovali: 

Marie Hlavatá, E. Hosmanová, Božena 

Huková, Jarmila Chlumská, Dagmar 

Jabulková, Milena Jùzová, Kvìtoslava 

Koukolová, Helena Minaøíková, Rùžena 

Müllerová, Jaroslav Ozimý, Miroslav 

Pastyøik, Libuše Pavlousková, Jaromír 

Roškot, Václava Starková, Miluše 

Stomeová, Marie Stradiotová, Kvìta 

Šafaøíková, Zdenìk Šturm, Eliška 

Vetyšková, Ivan Vácha, Zdena 

Brodecká.

INZERCE
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Už je škola nezajímá?
Není to tak dávno, kdy dìní v roztocké 

základní škole plnilo stránky Odrazu 

a jednání rady a zastupitelstva, kdy 

rodièe podepisovali petice a nejagilnìj-

ší z nich se neustále dožadovali 

vysvìtlení nìkterých vìcí a nových 

zpráv. Staèila krátká doba. pár perso-

nálních zmìn - a situace je úplnì jiná.

Na posledním jednání školské rady byli 

její èlenové ujištìni, že výuka je pro 

pøíští rok slušnì zajištìna, po mnoha 

letech zaènou dokonce tøi první tøídy 

a nepochybnì se zlepšila i atmosféra 

mezi uèitelským sborem. Horší je ta 

druhá stránka, technická.

Zastupitelstvo zatím neuvolnilo škole 

na investice ani korunu. Sotva také 

mohlo, když o kardinální investici, 

rekonstrukci školní kuchynì, zatím 

nelze rozhodnout. Rada mìsta ji sice 

odpískala, ale to byl úèet bez hostinské-

ho, protože razítko hygienikù na 

prodloužení provozu dosud chybí 

a oficiální doklad stále nekompromisnì 

stanoví konec provozu obou kuchyní, 

roztocké i žalovské, na 31. prosinec 

2007.

A tak, mìsíc pøed prázdninami, kdy by 

se mìly ve škole vlastnì pokud možno 

všechny rekonstrukce uskuteènit, trvá 

nejistota. Není-li jasno o kuchyni, nemá 

smysl se bavit ani o pøípadné pøemìnì 

žalovské školy v další školu mateøskou, 

a je velmi riskantní pouštìt i relativnì 

malé peníze z rezervy na drobnìjší, ale 

pøitom velmi potøebné opravy v roztocké 

budovì - okna, podlahy, okapy, školní 

vybavení.

Není to vùbec pøíjemná situace, ale není 

tøeba hned hledat viníka za prvním 

rohem. Jednání s institucemi, které 

dávají razítka, se nepoèítá na dny, ba 

ani na týdny, a zaèít se musí s pøedsti-

hem zdánlivì nesmyslným, má-li být 

cíle dosaženo s pøijatelným zpoždìním 

(to jen jako pøipomenutí tøeba pro 

roztocký sbìrný dvùr, který má také na 

konci roku nùž na krku). To, co mì na 

situaci nejvíc zaráží, je apatie veøejnos-

ti. O setkání organizované vedením 

školy je zájem takøka nulový, na 

diskusním fóru se o škole nikdo nehádá 

(ne že by to byla škoda pøi úrovni vìtšiny 

dopisovatelù) a v Odrazu se pøemílá 

stará historie. Nezájem veøejnosti vede 

dokonce k tomu, že i školská rada už 

zase zaèíná kulhat na jednu ze svých tøí 

nohou a zanedlouho tam patrnì pan 

Blažek bude za rodièovskou veøejnost 

sám. Nikomu se do neplacené a nìkdy

 i nepøíjemné práce nechce.

Kde je tìch šest set signatáøù petice? 

Anebo to už je opravdu všechno 

v poøádku?

Jaroslav Huk

V jednom z minulých èísel
Odrazu byl uveøejnìn èlánek S. 

Boloòského o pokraèujícím odlivu dìtí 

do pražských škol, kde mají vìtší 

zkušenosti s péèí o žáky nadané i o žáky 

s dyslexií a jinými specifickými porucha-

mi školních dovedností. Vedle toho mám 

ovšem ve mìstì chybí i veøejné 

sportovní areály, které by dìtem 

poskytly prostor k pohybovým aktivitám, 

odpoèinku i zábavì. Pražské školy jsou 

nezøídka vybaveny moderními høišti, kde 

žáci provozují míèové hry i další sporty. 

Nám zde chybí také cvièitelé, kteøí by se 

vìnovali zejména chlapcùm. Jejich 

zábavou bývá vysedávání u poèítaèo-

vých bojových her. Když jsem já kdysi 

navštìvovala ZŠ, náš tìlocvikáø nám dal 

vynikající základy sportovní gymnastiky. 

Hrazda, bradla, kùò na šíøku i délku, 

stojky, hvìzdy, u chlapcù pak rùzná salta 

a pøeskoky byly náplní našich hodin 

tìlocviku. Dokonce na nìj musím 

prozradit, že nás v okolí školy uèil jezdit 

na motorce, ale to už sem nepatøí. 

Vìøím, že kdyby se alespoò v roztockém 

Sokole našel cvièitel základní gymnasti-

ky pro mládež, že by rodièe rádi pøispìli i 

finanènì. Kdo chce dítì uèit plavat, musí 

dojíždìt do Prahy nebo i dál. Nedávno 

jsme tak navštívila s vnuky plavecký 

bazén v Letòanech a tam jsem na jedné 

zdi objevila zajímavou pamìtní desku: 

Plavecký areál Letòany postavila 

spoleènost Tesco obèanùm Letòan jako 

souèást obchodního centra. Výstavba 

byla zahájena 17. 9. 1999 a plavecký 

areál byl slavnostnì otevøen dne 16. 11. 

2000. Za MÈ Praha 18 - Letòany 

požadavek na výstavbu plaveckého 

areálu vznesl a jednání se spoleèností 

Tesco stores vedl starosta pan Josef 

Dobrý. Pøejeme Roztokám takové 

osvícené vedení i místní developery, 

kteøí budou hrdí na to, že mohou pro 

mìsto také nìco udìlat.

L. Razimová
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V kvìtnovém èísle seznámil Jaroslav 

Huk velmi podrobnì a ètivì ètenáøe 

s Regionovou. V samém závìru se 

zmínil o snahách pojmenovat soupravy 

køestními jmény Zdenka a Barbora 

s tím, že uvedený návrh "slyšel". To 

také a pøedevším jej ještì døíve èetl a to 

v dokumentu "Veøejná hromadná 

doprava v Roztokách". Protože si autoøi 

této studie váží jeho znalostí, byl 

jedním z prvních, jehož pøipomínky si 

vyžádali.

Jako spoluautor uvedeného dokumen-

tu bych si dovolil k této problematice 

napsat pár slov. Podle zásady "kdo 

platí, ten jede" nesou jednotlivé sou-

pravy názvy krajù, které se finanènì 

spolupodílely na jejich zakoupení. 

Proto také na pražské Mìstské lince 

jezdí Regionova støedoèeská. Køestní 

jména, tak èastá na motorových 

vozech, bývají iniciativou dep nebo 

Zdenka, nebo rytíø?

Na dlouhé evropské lokte
Mnohokrát jsme byli v loòském roce, 

když v Bruselu zdvíhali prst nad naši 

nepøipraveností na èerpání dotací, 

ubezpeèováni, že se nic neztratí 

a peníze z nového, obrovského, ale 

zároveò možná posledního balíku 

budou a že budou vèas. Rok 2007 míøí k 

polovinì - a eura nikde. Ústøední roli pøi 

vyjednáváních vede za èeskou stranu 

ministerstvo pro místní rozvoj - a nemá 

to vùbec jednoduché. Dokument, který 

za èeskou stranu pøedložila do Bruselu 

ještì pøedchozí vláda, narazil na mnohé 

výhrady a pøipomínky a jen velmi zvolna 

se je daøí odstraòovat. Oficiální sdìlení 

MMR z 25. kvìtna hlásí, že vyjednávání 

kolem Národního strategického 

referenèního rámce (NSRR) a operaè-

ních programù by mìla být uzavøena do 

konce Èervna. To je ovšem stále jen 

pøání, bez záruky. Zcela bez záruky je

ii proklamace „Pøes nároènost imple-

mentaèní struktury se jeví stanovený 

harmonogram prací na úrovni pøíprav 

samotných strojvedoucích. V pøípadì 

jmen ženských se zpravidla jedná 

o manželku èi milenku nìkterého 

strojvedoucího. Jména mužská jsou 

pak zastoupena podstatnì ménì, ale 

na procenta jsem to opravdu nepoèítal.

Jména ženská se mi zdají pro 

Regionovu, která je také pohlaví 

ženského, vhodnìjší. Do našeho 

dokumentu jsme tento návrh zaøadili 

zejména proto, že se nám mediální 

obraz Roztok zdá pøíliš negativní 

a považovali jsme slavnostní pojmeno-

vání souprav za pøíležitost pro sdìlova-

cí prostøedky napsat èi natoèit 

o Roztokách také nìco hezkého. 

A svìtoznámá malíøka navíc pražská 

i roztocká patriotka a neprávem témìø 

neznámá cestovatelka se nám zdály 

pro tento úèel nejvhodnìjšími.

Na první pohled se to zdá prošvihnuté, 

když na našich Regionovách je 

realizace NSRR jako reálný. Øídící 

orgány by mìly mít v návaznosti na 

probíhající jednání o OP k dispozici 

provádìcí dokumenty, podle kterých 

bude možné realizovat vyhlášení výzev 

a pøedkládání žádostí o udìlení 

podpory po 30. èervnu 2007." Prostì 

peníze do operaèních fondù „visí na 

cestì“.

Trochu dál je ministerstvo zemìdìlství. 

23. kvìtna výbor Evropské komise 

schválil program pro rozvoj èeského 

venkova, v rámci nìhož bude moci náš 

venkov a zemìdìlství v letech 2007 až 

2013 èerpat z unijních zdrojù 2.8 

miliardy eur (asi 78 miliard korun). Také 

tomuto razítku pøedcházel kolotoè 

jednání, protože výchozí èeský 

dokument z poloviny loòského roku byl 

dìravý jak ementál.

MZe chce co nejrychleji, asi poèátkem 

èervence, spustit první kolo pøíjmu 

žádostí, v nìmž má být rozdìleno 2,3 

napsáno "støedoèeská". Vzhledem ke 

stále narùstajícímu poètu krajských 

Regionov, by ale naopak bylo vhodné je 

vzájemnì rozlišit. Na rozdíl od motoro-

vého vozu, kde ví jen hrstka zasvìcen-

cù, proè se tento jmenuje právì 

napøíklad Karel, by uvnitø Regiovovy 

byla umístìna informace po kom byla 

souprava pojmenována a proè. A místo 

na propagaèní materiály.

Krátce po slavnostním uvedení do 

provozu jedna ze souprav "zkolabova-

la". Nestalo se to u nás, ale o víkendu 

na Modøance. Ona by bývala byla ty 

kopce vyjela, ale s menším poètem 

cestujících. Jinam než na rovinu prostì 

patøí souprava tøívozová. A kam by tedy 

mohla o víkendu dvouvozová souprava 

jezdit? No pøece zase k nám. Zájem 

o víkendovou dopravu je stále vìtší.

Vít Calta

miliardy korun. Ty však pùjdou napøí-

klad na modernizaci zemìdìlských 

podniku èi vytváøení nových zdrojù 

pøíjmù na venkovì. Peníze „pro venkov“ 

v pravém slova smyslu (tedy tøeba na 

program Leader) se do prvního kola 

nedostanou.

Ze èeské loudy jsou seškrceny na 

minimum, víme už delší dobu. Letošní 

teplý a suchý rok bude asi hodnì horký a 

vyschlý pro všechny správce pokladen. 

Ani my jako mìsto nemùžeme letos 

o nìjakých vìtších èástkách z dotaci 

snít. Není odkud.

V dobách chudých bychom se tam mìli 

pøipravit na doby bohatší. Nastanou, 

i když bruselské mlýny melou zatracenì 

pomalu, a my bychom mìli mít po ruce 

už žádosti, které nám nìjaké to euro 

pøistrèí. Protože hladových krkù bude 

víc, než mùže ta impozantnì vypadající 

suma, z níž polovinu spolknou pøímé 

dotace do zemìdìlství, nasytí.

Jaroslav Huk
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Pøedem hlásám, že jsem nesmírnì rád, 

že se koneènì ve vedení mìsta nìkdo 

stará o kulturu. Hlásám, že jsem byl na 

pøedstavení Monology vaginy, a že jsem 

se skvìle bavil. Na pøedstavení Mrchy 

jsem se pro pracovní povinnosti 

nedostal, ale nepochybuji o tom, že bylo 

také bájeèné.

Hlavní organizátorka tìchto dvou 

pøedstavení, paní Böhmová, jinak velmi 

šarmantní a pøíjemná paní, v minulém 

Odrazu - doufejme nechtìnì - hodnì 

zlehèila dosavadní kulturní aktivity 

roztockých spolkù, poøádané s pomocí 

mìstských grantù. Napsala, že jsou 

nìkdy „pøinejmenším úsmìvné“.

Grantový systém už existuje nìkolik let, 

a musím øíci, že nepamatuji jedinou akci, 

která by nemìla svou hodnotu, a která 

by si grant nezasloužila, nemluvì o øadì 

akcí, které se uskuteènily i bez mìstské-

ho grantu.

Kultura v Roztokách

Pøedseda redakèní rady Odrazu pan Urx 

si v úvodníku kvìtnového èísla posteskl, 

že Odraz bobtná kvùli dlouhým polemic-

kým èlánkùm.

Vøele souhlasím. Jenom èlánky paní 

Böhmové a pánù Hadraby, Bernáta 

a Blažka zabírají dohromady témìø šest 

stran. Zato reportáž pana Kantora 

o skvìlém koncertu Spirituál kvintetu 

v hotelu Academic èi pozvánka paní 

Šatavové z Mateøského centra Rožálek 

na Den dìtí (obì akce jsou podpoøeny 

mìstským grantem) èi informace ze ZUŠ 

nebo výzva k úèasti na „knižním lazárku“ 

od pana Diviše nebyly otištìny vùbec, 

v nejlepším pøípadì se krèí v kalendáøi 

akcí.

Kam smìøuje Odraz?

Koho hledáme? Èlovìka s erudicí, 

pøimìøenou praxí a zkušeností pøi 

pøípravì komunálních novin. Hledáme 

obratného stylistu, který si bude rozumìt 

s gramatikou, bude mít cit pro jazyk 

a nebude mu cizí korektorská práce pøi 

úpravì laických pøíspìvkù.Pokud pøidá 

Mìsto Roztoky pøijme redaktora-redaktorku mìsíèníku Odraz

Redakèní rada si je vìdoma množství chyb a pøeklepù v èláncích, které procházejí redakèním sítem, a rozhodla se proto vybrat 
nového redaktora. Doufáme tedy, že zmínìná (a do znaèné míry opodstatnìná) kritika bude zažehnána.

Èlánek paní Böhmové bohužel vyznívá 

tak, jako by až teï mìla v Roztokách 

vypuknout ta pravá kultura, a co se dìlo 

doposud, nestojí za øeè.

Doufám, že to tak nebylo mínìno. Vždy� 

díky sdružením, spolkùm a dalším 

„neziskovkám“ èi zaníceným jednotliv-

cùm jsme v posledních letech 

v Roztokách mohli shlédnout øadu 

vynikajících umìlcù. Napøíklad my 

s L. Kantorem jsme do Roztok pøivezli 

Divadlo Járy Cimrmana, Spirituál 

kvintet, Vladimíra Mišíka, Jiøího 

Schmitzera, Jiøího Suchého a Jitku 

Molavcovou, Jana Nedvìda, Ivo 

Jahelku, Pavla Bobka, Greenhorns, 

Paleèka a Janíka, Jana Buriana, C&K 

VOCAL, Jaroslava Hutku s Radimem 

Hladíkem, Dagmar Voòkovou, Vladimíra 

Mertu, Táòu Fischerovou, Olgu 

Sommerovou. Pøièinìním jiných jsme tu 

mìli divadelní loï bratøí Formanù, 

Zøejmì na nì nezbylo místo, které bylo 

potøeba na dvojí otištìní téže fotografie 

paní starostky kladoucí vìnec.

Další kapitolou, která charakterizuje 

souèasný Odraz, je doslova údìsné 

množství pøeklepù a pravopisných chyb 

vèetnì tìch, kterým se ve školách øíká 

„hrubé“. Je vùbec nìkomu ve vedení 

Odrazu známo, že souèástí výroby 

èasopisu je èinnost nazývaná korektura? 

Nìkdo do textù zasahuje, to jsem si 

všiml. Do minulého èísla jsem poslal 

zkontrolovaný èlánek o úspìchu Sokola. 

Když vyšel, bylo v nìm pozmìnìno 

poøadí vìt, takže nedávají smysl, a ještì 

tam kdosi stihl pøidat dvì pravopisné 

chyby.

ještì (nezaujatou) znalost pomìrù 

v Roztokách a Žalovì, ochotu úèastnit 

se pravidelnì jednání zastupitelstva 

a schùzí redakèní rady (obé se koná 

jednou za mìsíc), schopnost pøipravit do 

každého èísla Odrazu zajímavé téma 

(ústøední èlánek), je to èlovìk pro náš 

jazzový koncert s Janem Knopem, 

Zuzanu Navarovou, pøedstavení 

Divadla bez Franty, Ondøeje Hejmu 

a Žlutého psa a urèitì jsem si na všechny 

nevzpomnìl. Není dùležité, co z toho 

všeho poøádal Roztoè, co ZUŠ, Jan 

Richter, František Šulc, co paní faráøka 

Kuèerová nebo Roztoky - mìsto pro 

život. Dùležité je, že to vše byly skvostné 

kulturní zážitky, na které mohli roztoètí 

obèané dojít z domova pìšky a bez stání 

front v pøedprodejích.

Jestliže se mìsto pøidá s vlastními 

kulturními aktivitami, bude to jenom 

dobøe. A jestliže vytrvá (to je totiž 

nejtìžší), bude to ještì lepší.

Ale tváøit se, že teprve s DOSTem pøišla 

do Roztok kultura, to by opravdu bylo 

„pøinejmenším úsmìvné“.

Jaroslav Drda

Obèanské sdružení 

Roztoky - mìsto pro život

Vím, že nìjaká ta chybièka se vždycky 

vloudí. Pøed lety jsem pracoval jako 

redaktor Odrazu a pozdìji jako šéfredak-

tor èasopisu Listy. V každém èísle se 

nepodaøilo jednu nebo dvì chyby 

zachytit. Když byly tøi, už jsem se stydìl.

V Odrazu 5/2007 je tìch chyb 61 (slovy 

šedesát jedna). O chybách stylistických 

a o chybných popiscích k fotografiím ani 

nemluvím.

Možná toho chci moc, ale pøál bych si, 

aby mìstský èasopis byl èasopisem 

všech obèanù, nejenom tìch, kdo zrovna 

vyhráli volby, a aby mìl úroveò, která 

bude mìsto reprezentovat, ne mu dìlat 

ostudu.

Jaroslav Drda

Odraz pøímo ideální. Práce obnáší 

zhruba polovièní pracovní úvazek a je 

vykonávána na živnostenský list 

smlouvou o dílo.

Pøihlášky posílejte na adresu Odrazu do 

podatelny MÚ do 25. 6. 2007, uveïte na 

sebe prosím kontakt.

KOMENTÁØE, POLEMIKY, DISKUZE
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