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Co přináší prázdninový Odraz?

Samozřejmě především atmosféru prázdnin, i když extrémní 

počasí tuto radost poněkud umenšuje….

Číslu vévodí šedesáté výročí roztocké Penicilinky, podniku, 

který spoluvytvářel moderní dějiny Roztok. (K  jeho současnému 

vývoji se ještě letos vrátíme)…. 

Dvěma nejen zajímavými, ale i překvapivými příspěvky se 

vracíme do historie města…  

Jistě nepřehlédnete i pestrou nabídku kulturních akcí, už třetí 

výstup na Řivnáč 21. srpna a vernisáž v Bizzare clubu… 

.Na počátku září si nenechte ujít další ROZKŘIK !!! 

a projednávání Regulačních plánů Panenské a Tichého údolí…

Tak přeju alespoň hezký srpen-a hezké počtení.

Ladislav Kantor

Rozmarné léto

Kdykoli  v posledních  týdnech vyjdete z domu, nebo se jen 

podíváte z okna, nic lepšího vás nenapadne , než slavná věta 

Antonína Důry proslavená Menzelovým filmem  natočeným podle 

legendární knihy Vl.Vančury (1926):,, Tento způsob léta zdá se mi 

poněkud nešťastným“.

Když otevřete denní tisk, televizi, nebo ODRAZ, k lepší náladě vás 

to nepovede...

,,Téhož dne kolem páté se začalo nad výšinami hřímati a zdálo se, 

že se strhne bouře.,,Hleďme,” pravili občané, „není bezpečnějšího 

přírodního zákona nad zákon Medardův. Opravdu, jeho kápě kape 

čtyřicet dnů! Dnes bylo krásně, avšak mraky jsou již přichystány 

a bude pršet co nevidět“.

„Noci, pravil Antonín, vyznačují se lahodou a dny nestojí za nic. 

Čím to je abbé? Myslím, odpověděl kněz, že jste velký hříšník a že 

tato zlá denní povětrnost je trest nebes. I čerta, odvětil Antonín, 

byly doby, kdy jsme hřešili ostošest, a přece svítilo slunce! Myslím, 

že v tom to nevězí.“

Ladislav Kantor
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Šedesát let českého penicilinu

Byl to divná doba. Pamětníků, kteří ji dokázali již tehdy aspoň 

zčásti chápat, ubývá, a nic podobného se nikdy už – naštěstí – 

neopakovalo. Snad o dvacet let později, ovšem v mnohem měkčích 

barvách, a také s nadějí, že nic horšího už nemůže přijít.

V tom roce 1949 už někteří pochopili, že nebude cesty zpátky. Ale 

mnozí ještě věřili, že všechno přece jen nějak půjde, že i pod vládou 

komunistů půjde dělat dobré a užitečné věci, že budou moci 

dokončit své dílo a rozdávat jeho výsledky lidem. Určitě mezi ně 

patřili ti, kteří už před válkou začali se studiem tehdy převratného 

objevu, prvního antibiotika penicilinu, pak pokračovali za sotva 

představitelných válečných podmínek ve Frágnerově firmě 

v Dolních Měcholupech a po válce jeli na zkušenou do Spojených 

států a kanadského Toronta, aby dokázali u nás zavádět 

průmyslovou výrobu nového léku. Parta talentovaných 

a pracovitých mužů tehdy kolem čtyřicítky, dr. Ivan Málek, ing. 

Miloš Herold a ing. Zdeněk Kabátek, vedla v letech 1946 a 1947 

přípravy na zahájení výroby. Přestavba roztocké továrny a její 

vybavení byly financovány z projektu UNRRA, mezinárodního 

fondu pod patronátem Spojených národů, do něhož přispívaly 

státy, které nebyly za války okupovány Němci nebo Japonci, 

a z něhož byla podporována obnova ve válkou postižených zemích. 

Situaci komplikovaly měnící se domácí politické poměry a v jejich 

důsledku zastavení dodávek pomoci z projektu UNRRA na podzim 

roku 1947, ale přesto bylo na prahu roku 1948 připraveno všechno 

ke startu, včetně toho nejdůležitějšího, produkčního kmene 

Penicillium chrysogenum Q176. Mezinárodní, povětšinou 

americká a britská pomoc splnila svou misí pár týdnů před 

únorovým pučem.

Komunisté věděli velmi dobře, jak obrovská a důležitá věc jim 

padla do rukou. Roztocký podnik dostal nejvyšší stupeň podpory 

a tým zaškolených odborníků plné kompetence i odpovědnost. 

Prvním ředitelem závodu, nazvaného Penicilinová výrobna, se stal 

ing. Miloš Herold, mikrobiologickou sekci vedli dr. Málek 

a dr. Frágner, technickým vedením stavby byl pověřen ing. 

Kabátek. První zkušební šarže penicilinu byly vyrobeny na jaře 

1949 a v říjnu byla odstartována regulérní výroba.

Slavnostnímu zahájení výroby československého penicilinu 

asistovala ve středu 26. října 1949 elitní stranická a vládní 

delegace, soudruzi Zápotocký, Plojhar, Nejedlý, Nosek, Šlechta, 

Erban a další, Československá tisková kancelář vydal k tomu 

předchozího dne mimořádnou zprávu, padlo mnoho 

budovatelských proslovů a frází. To všechno smetl čas. Pro tým lidí 

v čele roztockého závodu to byl teprve začátek hodně těžké cesty. 

Roztocký závod měl sice i nadále maximální podporu stranického 

vedení země, ale co to bylo platné, když za ostnaté dráty se 

nedostala ani myš, chyběla výměna zkušeností, chyběly osvědčené 

suroviny, zastarávala pomalu technika…

To všechno překonávali lidé pracovitostí, nadšením a samozřejmě 

svými schopnostmi. Tady nešlo ani o metály, ani o rudé prapory, ale 

opravdu o poctivou vědeckou a objevitelskou práci, o aplikovaný 

výzkum v té nejčistší podobě. Roztocká penicilínka se stala malou 

oázou svobody, aspoň v tom světě, kam nedosáhne žádná 

ideologie. I ty zásahy shora byly vlastně milosrdné. V říjnu 1951 

byla oddělena výroba (ředitelem byl jmenován stranický kádr 

Václav Jirec) a vedle ní vznikl samostatný Výzkumný ústav 

antibiotik (VÚA), jehož prvním ředitelem se stal docent Miloš 

Herold. Týmu VÚA se nedotkly ani četné personální a organizační 

změny, jimiž roztocký podnik v následujících letech jako celek 

prošel, a přečkal bez velkých ztrát i nadirigované přesunutí klíčové 

výroby – penicilinu – do nového závodu ve Slovenské Ľupči.
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Dalších deset, patnáct let, přinejmenším do velmi předčasné smrti 

profesora Herolda v červnu 1965, byl roztocký ústav špičkovým 

výzkumným pracovištěm a odkrývání železné opony mu dávalo 

nové šance. Bohužel, přišla druhá rána a zázrak se neopakoval. 

Podnik zůstal na vedlejší koleji jako servis pro modernější 

podniky Spofy, odcházeli lidé, dosluhovalo vybavení. Ani objev 

nové technologie výroby efedrinu, originální postup, který by ve 

svobodném světě z autorů patentu udělal po zásluze dolarové 

milionáře a z fabriky zlatý důl, ve světě vzájemné hospodářské 

pomoci nemohl nic zachránit.

Ale to jsou už jiné časy než ty, které bychom si měli připomenout. 

Dnešní skutečnost je po mnoha létech přece jen mnohem 

přívětivější. Roztocký podnik má konečně vlastníky, kteří se 

k němu chovají jako sedlák ke svému statku a jsou schopni zajistit 

ekonomickou budoucnost i ohleduplný vztah k lidem, kteří žijí 

v sousedství firmy. Firmy, které v Roztokách dodnes nikdo 

neřekne jinak než penicilínka.

Katastrofální povodeň v srpnu 2002 vzala mnoho dokumentů 

a smyla mnoho stop po době objevitelů a zakladatelů. Nemohla 

však odplavit ani vzpomínky, ani jejich odkaz. Byl to před těmi 

šedesáti lety zázrak. Ale udělali ho lidé.

Jaroslav Huk

foto: O. Chrž

Prof. Miloš Herold 

Přesně před 50 lety, 25. října 1949, vydala Československá 

tisková kancelář tuto oficiální zprávu: „V pondělí 24. října přijal 

předseda vlády Antonín Zápotocký zástupce závodních 

organizací Československé výroby penicilinu, doprovázené 

vládním zmocněncem pro výrobu penicilinu doc. dr. ing. 

Vladimírem Školou. Delegace informovala předsedu vlády 

o dokončení výstavby penicilinové výrobny, která v těchto dnech 

přechází k plynulé výrobě, neboť její řádný chod je zajištěn. 

Podanou zprávu vzal předseda vlády na vědomí a sdělil, že bude 

předmětem jednání úterní schůze vlády.“

Nebudeme zde už dále citovat z dobových dokumentů, z projevů 

předsedy vlády Zápotockého či z titulků tehdejšího tisku 

jednotného právě tak jako Národní fronta. Byla by to jen směs 

opravdového pocitu hrdosti nad tím, co se podařilo, 

a budovatelských hesel a frází, pod nimiž se ztrácel skutečný 

kumšt lidí, neformální nadšení pro dobrou věc a odhodlání 

dokázat, že něco umíme. Ztrácelo by se pod nimi i jméno muže, 

který byl autoritou, hlavou týmu a šéfem, aniž k tomu potřeboval 

ředitelský titul nebo kulaté razítko politbyra.

Prvnímu řediteli Penicilinky ing. Miloš Heroldovi bylo v době, 

kdy továrnu opouštěly první šarže československého penicilinu, 

42 let. Narodil se v Praze 16. listopadu 1907, absolvoval v roce 

1930 pražské Vysoké učení technické a v blízkých Dolních 

Měcholupech nastoupil do zaměstnání. Zdejší farmaceutická 

firma B. Frágnera měla mezi ostatními farmaceutickými podniky 

meziválečné republiky mimořádné postavení. Nikoli svým 

rozsahem či velikostí produkce, ale výsledky výzkumné práce, 

které stály na počátku výroby českého penicilinu.

V roce 1933 publikoval profesor Velich v odborném tisku 

(Rozpravy II. třídy české akademie) stať „Penicillium 

thermophylum polymorphum“, v níž doložil, že tato plíseň 
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produkuje látky potlačující růst některých choroboplodných 

mikroorganismů. Článek na čas zapadl, podobně jako o čtyři 

roky starší vědecké pojednání Alexandra Fleminga, a až do 

války byly tyto práce považovány za teoreticky zajímavé, ale pro 

praxi nepoužitelné. Teprve za války se českým odborníkům 

dostaly do rukou nové poznatky z odborné literatury, popisující 

laboratorní výrobu penicilinu. Hlavní roli v dalším vývoji 

technologie českého penicilinu sehrála právě Frágnerova firma. 

V ní se zformovala skupina mladých mikrobiologů (Ivan Málek, 

Petr Frágner), chemiků (Miloš Herold, Josef Koštíř) a lékařů 

(Bohumír Budín, Helena Rašková aj.), které se podařilo v roce 

1944 izolovat producenta účinné látky, označené Mykoin 

BF510. Za nelehkých podmínek vrcholící války, v utajení před 

protektorátními úřady, pokračovaly testy této látky a na sklonku 

války byla poprvé úspěšně použita na lidech.

Krátce po válce (26. května 1945) dojednala poválečná vláda 

Národní fronty s organizací Spojených národů UNRRA (United 

Nationals Relief and Rehabilitation Administration) pravidelné 

dodávky penicilinu. K zajištění správné distribuce a jednotného 

řízení penicilinové léčby byla při ministerstvu zdravotnictví 

zřízena zvláštní komise odborníků (členem byl mj.  Ivan Málek) 

a Ústřední penicilinová stanice při státním zdravotním ústavu 

jako její výkonný orgán. Zároveň se začalo jednat o možnosti 

vyrábět penicilin v Československu. O povolení vyrábět u nás 

penicilin se ucházely domácí firmy i přední světoví výrobci. 

Československý stát nakonec přijal nabídku UNRRA, na jejímž 

základě dodala UNRRA vybavení továrny a na svůj náklad 

zajistila zacvičení několika odborníků v USA. V září 1945 tak 

bylo rozhodnuto, že dr. Ivan Málek, ing. Miloš Herold a ing. 

Zdeněk Kabátek pojedou na zkušenou. Na univerzitě 

v kanadském Torontu měli příležitost seznámit se s výrobou 

penicilinu do všech detailů a po návratu byli pověřeni úkolem 

zavést výrobu v naší zemi.

Existuje několik hypotéz, pro byly pro stavbu penicilínky 

vybrány právě Roztoky. Podle jedné tak rozhodl sám o své vůli 

tehdejší ministr zdravotnictví dr. Procházka, podle jiné, určitě 

pravděpodobnější, měl konečné slovo Spolek pro chemickou 

a hutní výrobu, který se potřeboval zbavit roztockého objektu, 

nacházejícího se po sérii katastrof v téměř odepsaném stavu. 

V roce 1940 zdejší výrobnu laků a barev zaplavila do výšku 

120 centimetrů vzedmutá voda Vltavy, o čtyři roky později  po 

výbuchu a požáru ve výrobní hale vyhořelo celé jižní křídlo 

továrny. Po válce výroba laků a barev pokračovala, ale živořila,

 a tak rozhodnutí o totální přestavbě z peněz UNRRA pod 

patronátem ministerstva zdravotnictví bylo výsostně 

pragmatickým krokem. 

Dodávky zařízení vázly a situaci zkomplikoval pochopitelně 

také vývoj domácí politické situace i rozhodnutí Valného 

shromáždění OSN z podzimu 1947, jímž byla další činnost 

UNRRA zastavena, ale přesto bylo v únoru 1948 téměř všechno 

na místě, včetně toho nejdůležitějšího: produkčního kmene 

Penicillium chrysogenum Q176. Dokončení továrny dostalo 

absolutní prioritu v projektech poúnorové vlády a tým 

zaškolených odborníků kompetence i odpovědnost. Prvním 

ředitelem závodu, nazvaného Penicilinová výrobna, se stal ing. 

Miloš Herold, mikrobiologickou sekci vedli dr. Málek 

a dr. Frágner, technickým vedením stavby byl pověřen ing. 

Kabátek. První zkušební šarže penicilinu byly vyrobeny na jaře 

1949 a v říjnu byla odstartována regulérní výroba.

Role prvního ředitele nebyla vůbec jednoduchá. Odtrhli jsme se 

od západního světa a všechno, co jsme mohli získat normálním 

obchodem a spoluprací, jsme museli nahrazovat z vlastních 

zdrojů: suroviny, zařízení, zkušenosti. Přesto se výroba úspěšně 

rozvíjela. Nadšení lidí (to není fráze!) překonávalo překážky. 

Výroba penicilinu se zvyšovala a o rok později začaly první 

pokusy s laboratorní přípravou streptomycinu. V květnu 1951 

udělila vláda prof. Málkovi, prof. Školovi a doc. Heroldovi 

státní cenu. A k 1.říjnu 1951 se uskutečnila první ze série 

reorganizací roztockého závodu: Výroba byla oddělena 

(ředitelem byl jmenován Václav Jirec) a vedle ní vznikl 

samostatný Výzkumný ústav antibiotik, jehož prvním ředitelem 

se stal docent Miloš Herold.

Kolem docenta Herolda se vytvořil tým mladých, schopných 

odborníků. Padesátá léta byla v roztockém Výzkumném ústavu 

antibiotik sérií objevů a úspěchů. Určitě ne proto, že podnik měl 

privilegované postavení v tehdejším státě. O politiku lidem 

kolem docenta Herolda nešlo. Týmu VÚA se nedotkly ani četné 

personální a organizační změny, jimiž roztocký podnik jako 

celek prošel a shora nadirigované přesunutí klíčové výroby – 

penicilinu – do nového závodu ve Slovenské Ľupči. 

Docent Herold se zaměřil především na vývoj antibiotik 

používaných v chovu hospodářských zvířat a na využití levných 

zdrojů pro nesterilní fermentační procesy. Sám nebo se svými 

spolupracovníky publikoval kolem 50 odborných článků a asi 

dvě desítky přehledů, několik knih a je spoluautorem několika 

desítek patentů, z nichž mnohé byly patentovány i v zahraničí. 

Od roku 1958 přednášel na fakultě antibiotik VŠCHT, v roce 

1960 mu byl přiznán doktorát biologických věd a o dva roky 

později se stal profesorem Akademie věd. Byl členem několika 

renomovaných zahraničních odborných společností (British 

Chemical Society, American Chemical Society, International 

Association of Microbiological Societes aj.) a také jedním 

z organizátorů mezinárodních kongresů o výzkumu a výrobě 

antibiotik, které byly uskutečněny v Praze v letech 1959 a 1964. 

Mnohem méně štěstí mu přinesl rodinný život. Ženil se čtyřikrát, 

rozváděl třikrát (z toho dvakrát se svou první ženou), žádné 

manželství mu nepřineslo ani spokojenost, ani dědice.

Příliš brzy, v necelých 58 letech (20.6.1965), právě v době, kdy 

se začala pomalu zvedat železná opona oddělující nás od 

západního světa, podlehl zákeřné nemoci. Pohřben je na 

Olšanech. Už dávno mu tam nikdo z roztockého podniku nenosí 

květiny…

S profesorem Heroldem jsou spojovány vzpomínky na zlatou 

éru roztockého závodu, na skvělou partu a na něj osobně jako na 

vynikajícího odborníka a dobrého člověka. A to je víc než 

ředitelská funkce, profesorský titul a státní cena dohromady.

Jaroslav Huk

Autor děkuje paní Placákové, paní Dudákové a především 

dr. Plachému za poskytnutí informací a materiálů při psaní článku
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Informace z jednání rady města 

v červnu 2009

11. jednání RM dne 15.6.2009

Rada města za účasti šesti radních (nepřítomen ing. Landa) 

projednala za tři a půl hodiny následující:

- souhlasila se zahájením prací na Zadání dílčí změny územního 

plánu města Roztoky v lokalitě Solníky a se Zadáním 

regulačního plánu Solníky. 

- souhlasila s navrženými stavebními úpravami průmyslové 

ČOV v areálu VUAB Pharma a.s., které spočívají v odstavení 

zařízení, ve kterém může docházet k anaerobním procesům za 

podmínky, že budou splněny předložené limity na vypouštění 

odpadních vod z PČOV na ČOV Roztoky.   

- zadala zpracovat zadávací řízení na PD zateplení jídelny ZŠ 

Roztoky, Školní náměstí 470, energetický audit a PD zateplení 

MŠ Havlíčkova a provedení vlastního výběrového řízení se 

všemi náležitostmi dle pokynů operačního programu ŽP.

- zadala vypracování ekonomického investičního záměru na 

dostavbu a rekonstrukci MŠ Spěšného.

- seznámila se s průběhem a výsledkem poptávkového řízení na 

výběr zhotovitele na rekonstrukci vybraných ulic s konečným 

povrchem pro střední zatížení (Poděbradova, Žirovnického, 

Pod Koláčovem, U hřiště). Vzhledem k nejasnosti zadání, zda 

lze zakázku rozdělit na jednotlivé části, RM tento bod stáhla 

z programu, uložila odboru SRM nabídky upřesnit.

- vzhledem k výše uvedenému bodu RM stanovila termín 

konání mimořádné rady města na 17.6., aby bylo možné 

rozhodnout a práce zahájit.

- doporučila ZM souhlasit se zřízením věcného břemene 

spočívajícího v uložení plynového zařízení v pozemku města 

parc.č. 2443/28 (komunikace Braunerova - lokalita Solníky).

- souhlasila s finanční spoluúčastí na rekonstrukci nebytových 

prostor v ulici Nádražní čp. 21, které jsou pronajaty 

společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance 

Group, a to ve výši 100.000,- Kč. Finanční prostředky budou 

použity z fondu oprav určených na údržbu městského majetku. 

- souhlasila s pronájmem bytu č. 2 domu čp. 125 v Roztokách, 

Tiché údolí, panu Martinu Lochmanovi na dobu určitou 

jednoho roku s opcí.

- schválila doplnění svého usnesení týkajícího se poplatků za 

výlep na plakátovacích plochách města takto:

Od poplatku budou dále osvobozeny výlepy nestátních 

neziskových organizací provozujících svou činnost na území 

města Roztoky zřízených v souladu s příslušnou legislativou 

pro neziskové organizace ČR, a to nadace a nadační fondy, 

obecně prospěšné společnosti, sdružení a jejich organizační 

složky, církevní organizace a honební společenstva.

- schválila uzavření Smlouvy o nájmu světelné vánoční 

výzdoby města na 5 let.

- vyslovila poděkování paní Jaroslavě Weberové za kvalitní 

vedení kroniky města Roztoky za rok 2008 a souhlasila 

s vyplacením odměny za uplynulé období a s uzavřením 

dohody o provedení práce za stávajících podmínek na další 

období, tj. od 1.7.2009 do 30.6.2010. 

- schválila výplatu jednorázových finančních příspěvků dle 

návrhů sociální a zdravotní komise města ze dne 20.5.2009. 

- na základě doporučení ZM ze dne 10.6.2009, RM částečně 

revokovala své usnesení, které v platném znění nyní zní :

RM rozhodla s okamžitou platností, že články do měsíčníku 

Odraz doručené po uzávěrce příslušného čísla nebudou 

otištěny. Výjimku tvoří pouze tzv. "informativní články" 

týkající se města se sdělením důležité informace (pravidla 

voleb, info z RM a ZM, kulturní kalendář, konání pietního aktu 

k významné události, akce pořádané městem apod.). 

Veškeré články musí projít podatelnou MÚ.

- za účasti předsedy redakční rady Odrazu RM řešila žádost 

o změnu uzávěrky čísla 7/8 měsíčníku Odraz.

S požadavkem na zkrácení termínu uzávěrky prázdninového 

čísla Odrazu RM nesouhlasila a konstatovala, že na tento 

požadavek měla redakční rada Odrazu dost času, neboť platný 

harmonogram vydávání Odrazu (včetně termínů uzávěrek pro 

všechna čísla) byl schválen RM v lednu tohoto roku.

- souhlasila se zadáním PD ke stavebnímu povolení pro Dům 

volnočasových aktivit v ulici Palackého společnosti 

LABOR13 s.r.o., která zpracovala PD k územnímu 

rozhodnutí.

- vzala na vědomí informaci odboru SRM o průběhu a výsledku 

poptávkového řízení na zpracování nabídky na rekonstrukci 

kuchyně a výdejny v objektu ZŠ Žalov a souhlasila 

s uzavřením smlouvy o dílo.

- vzala na vědomí informaci o výběru firmy na dokončení 

stavebních úprav v objektu jídelny u ZŠ Roztoky a souhlasila 

s uzavřením smlouvy o dílo.

- konstatovala, že radní Martin Urx opětovně nepředložil 

písemný materiál ve věci zmapování celkového stavu 

publikace Roztoky od nejstarších dob k dnešku (včetně 

finančního stavu) podle usnesení URM 37-5/09 ze dne 

9.3.2009 a usnesení URM 62-7/09 ze dne 6.4.2009. 

12. mimořádné jednání RM dne 17.6.2009

Rada města za účasti pěti radních (omluveni p. Landa, 

p. Roškotová) projednala za hodinu následující:

- vzala na vědomí doplněnou informaci odboru SRM 

o průběhu a výsledku poptávkového řízení na zhotovitele 

rekonstrukce komunikací Pod Koláčovem, U hřiště, 

Poděbradova a Žirovnického a souhlasila s uzavřením 

smlouvy o dílo s firmou DAP a.s., na opravu těchto 

komunikací.

- odsouhlasila Technický standard vodohospodářských staveb 

(liniových, drobných objektů a ČSOV) v působnosti 

vlastníka infrastruktury města Roztoky.

- souhlasila s přidělením služebního bytu panu Ing. Františku 

Pechočiakovi v Braunerově ulici čp. 995 a s uzavřením 

nájemní smlouvy s účinností od 1.8.2009 po dobu výkonu 

pedagogické činnosti v ZŠ Roztoky.  

Olga Vavřínová
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Informace z jednání ZM dne 24.6. 2009

Na jednání ZM byli řádně omluveni zastupitelé Staněk 

a Roškotová.

Podle jednacího řádu ZM se jednání ruší, když není 15 min. po 

18.00 hodin přítomna nadpoloviční většina tj. 11 zastupitelů.

Naštěstí v 18.15 dorazil 11. zastupitel, takže jsme mohli začít.

V plné síle nás bylo občas celkem 16 zastupitelů bez nepřítomných 

pánů Kantora, Krále a paní Jungwirthové a během následujících 

4,5 hodiny ZM probralo následující:

- vyjádření poskytovatele dotace na dostavbu ZŠ Roztoky 

(společnost CityPlan a.s.) o současných zásadách rozdělování 

alokovaných finančních prostředků z ROPu Střední Čechy 

vzalo ZM na vědomí. 

Alokované prostředky tohoto dotačního titulu pro podzimní 

výzvu jsou minimální, šance je zcela nulová. Nové vedení 

kraje preferuje pro tento rok zdravotnictví, nikoli školství. 

Nikdo nedokáže předpovědět, jak to bude po podzimních 

volbách. Třeba se pan hejtman stane ministrem a nový 

hejtman priority přehodnotí .

- Opětovné zadání dostavby ZŠ Roztoky

ZM souhlasilo, aby předložené materiály projednala rada 

školy.

ZM souhlasilo s ustanovením pracovní komise 

pro vydefinování úsporné varianty zadání dostavby 

a přístavby ZŠ Roztoky ve složení: A. Gabaľová (ředitelka 

ZŠ), J. Blažek (člen RŠ), J. Drda (člen RŠ, zastupitel), 

S. Boloňský (člen RŠ, zastupitel), M. Veselý (místostarosta), 

M. Štochel (zastupitel). 

Domnívám se, že ona pracovní komise bude mít nelehkou 

práci. 

Předložený materiál zastupitele Boloňského „úsporná 

varianta zadání dostavby ZŠ“ se oproti projektu dostavby ZŠ, 

na který bylo vydáno územní rozhodnutí, liší úsporou plus 

3třídy a plus 4 jazykové učebny. 

Skutečnou úsporou tohoto materiálu je absence auly, která je 

kompenzována požadavkem tělocvičny, která bude tak veliká, 

že ji bude možné rozdělit na dvě současně samostatně 

využitelné části.

- ZM souhlasilo, aby město Roztoky soudní cestou usilovalo 

o navrácení nemovitého majetku, který byl v rámci 

restitučního řízení neoprávněně vydán Pozemkovým úřadem 

potomkům velkostatkáře Václava Práška a souhlasilo 

s uzavřením příkazní smlouvy mezi městem Roztoky a panem 

Ing. Ludvíkem Šlancarem, CSc., jejímž cílem je navrácení 

nemovitostí, které byly rozhodnutím Pozemkového úřadu 

neoprávněně vydány domnělým restituentům.

- ZM schválilo podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace 

z integrovaného operačního programu pro období 2007 - 2013 

na typový projekt - Czech POINT – upgrade Kontaktní místa. 

- ZM schválilo přesun hospodářského výsledku ZŠ Roztoky za 

rok 2008 ve výši 962,51 Kč do rezervního fondu a zároveň 

souhlasilo s uhrazením ztráty z roku 2006 ve výši 57.996,- Kč 

z rezervního fondu.

- Možnost umístění "kontejnerových MŠ" na pozemcích ve 

vlastnictví města

ZM vzalo na vědomí předložené návrhy na umístění 

"kontejnerové MŠ" a doporučilo její provizorní umístění na 

pozemku č. kat. 336/1, k.ú. Roztoky u Prahy v Palackého 

ulici, a to nejdéle do doby výstavby Domu volnočasových 

aktivit.

Dále ZM uložilo MÚ prověřit i zbývající možnosti pro 

umístění „kontejnerových MŠ“

- Ekonomický investiční záměr na rekonstrukci a dostavbu 

MŠ Spěšného

ZM vzalo na vědomí předložený Ekonomický záměr 

dostavby a rekonstrukce MŠ Spěšného a uložilo MÚ 

připravit a podat žádost o dotaci na tuto akci.

- ZM souhlasilo se zřízením věcného břemene spočívajícího v 

uložení plynového zařízení v pozemku města parc.č. 2443/28 

(komunikace Braunerova – lok.Solníky)

- ZM souhlasilo s uvolněním částky  283.500,-Kč z rezervy 

rozpočtu města do paragrafu 2310 – Pitná voda, polož. 6121 

– investice na výměnu vodovodních přípojek v ulici 

Poděbradova, před finální opravou povrchu komunikace.

- ZM schválilo přijetí dotace z Fondu obnovy památek na 

opravu ohradní zdi u kostela sv. Klimenta na Levém Hradci.

- ZM uložilo MÚ jednat s firmou Komterm o případném 

vypovězení smlouvy před 31.12.2014 z důvodu neplnění 

podmínek ze strany fy Komterm (podmínka celkové 

rekonstrukce objektu).

- ZM vzalo na vědomí:

 informaci OSRM o poptávkovém řízení na zhotovitele 

rekonstrukce komunikací Pod Koláčovem, U Hřiště, 

Poděbradova a Žirovnického a informaci o financování 

opravy ulice Poděbradova ze schváleného daru od Letiště 

Praha.

informaci místostarosty o uzavírce silnice z Roztok do Přílep 

od 1.7. do 15.7.2009.

informaci místostarosty o městské nemocnici v Roztokách.

Olga Vavřínová

Z deníku Městské policie 

Roztoky 

V této rubrice bychom rádi občany Roztok 

informovali o činnosti Městské policie 

Roztoky,  a to za období od 29. 5. 09 až 5. 7. 09 : 

- dne 29.5.09 oznámen volně pobíhající pes na Tyršově 

náměstí – výjezd na místo, proveden odchyt psa, pes umístěn do 

kotce OŽP, věc kvalifikována jako přestupek dle § 46/2 

z.č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 5/2003,

- téhož dne oznámeno odcizení peněženky s finančním obnosem 

na šatně TS Roztoky v Lidické ulici – věc kvalifikována jako tr. čin 

krádeže věc předána PČR k další realizaci, 
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- téhož dne proběhla v rámci dětského dne dopravně – 

bezpečnostní akce za účasti žáků ZŠ Roztoky (jablko x citrón) 

- téhož dne ve večerních hodinách oznámeno opuštěné odložené 

dětské horské kolo v ulici Masarykova před lékárnou – kolo 

zajištěno MP 

- téhož dne v pozdních nočních hodinách oznámeno rušení 

nočního klidu v domě v ulici Felklově – výjezd na místo, zjištěn 

přestupce, zjednána náprava, vyřešeno na místě domluvou 

- téhož dne v pozdních nočních hodinách oznámeno rušení 

nočního klidu v Bizzard clubu v Nádražní ulici – výjezd na místo, 

řešeno na místě s obsluhou, zjednána náprava, vyřešeno 

domluvou 

- dne 30.5.09 oznámeno napadení osoby a psa jiným volně 

pobíhajícím psem, který z místa utekl v ulici Nad Vinicemi – 

výjezd na místo, došlo ke zranění psa poškozené, nutnost 

veterinárního ošetření, poškozená měla drobné oděrky, věc 

kvalifikována jako přestupek dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb. s odkazem 

na znění OZV č. 5/2003, provedeno místní pátrání po neznámém 

psovi s negativním výsledkem

- téhož dne oznámeno napadení osoby a psa v ulici Legií volně 

pobíhajícím psem, který z místa utekl neznámo kam, a kdy došlo 

ke zranění osoby a usmrcení napadeného psa, poškozená byla 

nucena vyhledat lékařské ošetření, provedeno místní pátrání po 

psovi dle získaného poznatku s negativním výsledkem, věc 

kvalifikována a šetřena jako přestupek dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb. 

s odkazem na znění OZV č. 5/2003 

- téhož dne oznámena postřelená osoba v bytě v Braunerově ulici – 

výjezd na místo, na místě zjištěno, že si poškozená způsobila 

zranění sama a to při čistění legálně držené zbraně ráže 7,65 mm, 

došlo výstřelu a střelnému zranění poškozené v místě pod pravým 

ramenem, na místě rychlá lékařská pomoc, která po prvotním 

ošetření odvezla poškozenou do zdravotnického zařízení, věc si 

na místě převzala PČR k další realizaci 

- dne 31.5.09 v podvečerních hodinách oznámeno, že v ulici 

Nádražní je občany zadržován řidič, který v obci Úholičky svým 

vozidlem způsobil dvě dopravní nehody a z místa těchto nehod 

ujížděl, a byl účastníky dopravní nehody pronásledován až do 

Roztok, kde byl zadržen – výjezd, na místě orientační dechovou 

zkouškou zjištěno, že zadržený řidič požil alkohol před jízdou, 

předáno PČR k další realizaci jako podezření z tr. činu 

- téhož dne ve večerních hodinách oznámeno další napadení volně 

pobíhajícím psem dne 30.5.09, jednalo se o stejného psa, 

z napadení oznámených dne 30.5.09, provedeným šetřením 

zjištěn majitel psa, věc bude oznámena komisi pro projednávání 

přestupků 

- dne 3. 6. 09 oznámeno vloupání do vozidla tov. zn. Škoda Fabia 

na parkovišti v ulici Braunerova – výjezd na místo, zjištěn majitel 

vozidla, tento vyrozuměn, dále vyrozuměna PČR, která na místě 

převzala věc k realizaci

- téhož dne oznámen nález dokladů v Praze – doklady zajištěny, 

kontaktován majitel a vzhledem k tomu, že tomuto vydány již 

doklady nové, zajištěné doklady odeslány na příslušné správní 

úřady

- téhož dne v pozdní noční hodinu oznámeno rušení nočního klidu 

v ulici Seržanta Hniličky – výjezd na místo, na místě zjištěno, že si 

zde mladíci kopou míčem a baví se hlučně, zjednána náprava, 

vyřešeno na místě domluvou

- dne 5.6.09 oznámen podnapilý host v bistru Pohoda, který svým 

chováním obtěžuje hosty – výjezd na místo, vyřešeno na místě, 

podnapilý vykázán z objektu, věc vyřešena domluvou 

- téhož dne v rámci hlídkové činnosti v Lidické ulici kontrolována 

osoba, po které pátrala PČR pro majetkovou trestnou činnost 

(krádež peněženky na šatně TS Roztoky ze dne 29.5.09), předána 

PČR k jejich další realizaci 

- téhož dne ve večerních hodinách oznámeno narušení 

občanského soužití mezi členy rodiny v Jiráskově ulici – výjezd na 

místo, v době příjezdu na místě již klid, zjištěno provedeným 

šetřením, že podezřelý je v silně podnapilém stavu, věc 

kvalifikována jako přestupek proti občanskému soužití dle § 49 

z.č. 200/90 Sb. a že jde o tzv. návrhový přestupek mezi 

příbuznými, věc si na místě převzala PČR k další realizaci

- dne 6.6.09 ve večerních hodinách oznámeno domácí násilí 

v ubytovně firmy Renova v Přílepské ulici – výjezd na místo, na 

místě zjednána náprava, na místo též PČR, která si věc převzala na 

místě k další realizaci 

 - dne 8.6.09 oznámeno odcizení r.z. z dodávkového vozidla tov. 

zn. Iveco Daily, zaparkovaného v ulici Přemyslovská – výjezd na 

místo, kvalifikováno jako přestupek proti majetku dle § 50 z.č. 

200/ 90 Sb., předáno PČR

- téhož dne oznámeno odcizení mobilního WC Toi Toi v ulici 

Riegrova – předáno PČR k realizaci jako podezření z tr. činu 

krádeže

- téhož dne ve večerních hodinách v rámci hlídkové činnosti v ulici 

Potokách nalezeno odstavené vozidlo tov. zn. Ford Scorpio, 

provedenou lustrací zjištěno, že vozidlo je odcizeno, předáno PČR 

k další realizaci 

- dne 10.6.009 ve večerních hodinách oznámeno rušení nočního 

klidu na parkovišti u firmy Procter a Hynek v Palackého ulici – 

výjezd na místo, přestupci zastiženi na místě, sjednána náprava, 

vyřešeno na místě domluvou 

- dne 11.6.09 oznámena prosakující voda do stropu bytu z bytu 

o patro výše v činžovním domě v ulici Masarykova, výjezd na 

místo, zajištění uzavření přívodu vody v domě, zjištěn uživatel 

bytu, který nebyl doma, vyrozuměn SPROM, dále provedeným 

šetřením zjištěn současný výskyt uživatele, tento vyrozuměn se 

dostavil na místo 

- téhož dne oznámen pokus o sebevraždu v ulici Tiché údolí 

v objektu LDN, výjezd na místo, na místě zjištěno, že pacient 

LDN vyskočil z okna v patře objektu, na místě rychlá lékařská 

pomoc, která převezla poškozeného do nemocničního zařízení

- dne 12.6.09 oznámena pohybující se osoba v kolejišti v místě 

u železničního přejezdu směrem na Prahu-Sedlec – výjezd na 

místo, na místě zjištěno, že došlo ke sražení této osoby pohybující 

se v kolejišti projíždějícím osobním vlakem a to již na území 

města Prahy, zjištěno, že došlo ke zranění muže, který byl při 

vědomí, měl pouze frakturu horní končetiny, ihned na místo 

přivolána rychlá lékařská pomoc a PČR, zraněný na místě ošetřen 
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a převezen sanitkou rychlé lékařské pomoci do nemocničního 

zařízení, věc si na místě převzala PČR k další realizaci 

- téhož dne ve večerních hodinách oznámen podnapilý host 

restaurace Na hřišti, který obtěžuje svým chováním hosty této 

restaurace – výjezd na místo, zjištěna jeho totožnost a vykázán 

z restaurace 

- téhož dne v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu 

v činžovním domě v ulici Masarykova – výjezd na místo, na místo 

zjištěno z kterého bytu je rušen noční klid, sjednána náprava, 

vyřešeno na místě domluvou 

- dne 13.6.09 oznámen nález mrtvé přejeté kočky na okraji 

komunikace ulice V Chatách – výjezd na místo, uhynulá kočka 

odstraněna a předána MVDr. Šavrdovi 

- téhož dne oznámen zraněný cyklista na komunikaci ulice 

Vltavská v místě u přívozu – výjezd na místo, na místě zjištěno, že 

ke zranění došlo v důsledku pádu z jízdního kola, přivolána 

rychlá lékařská pomoc, která odvezla zraněného cyklistu do 

nemocničního zařízení, kolo zajištěno na MP a následujícího dne 

předáno příbuzným poškozeného 

- téhož dne v nočních hodinách opakovaně oznámeno rušení 

nočního klidu z prostor hřiště TJ Sokol Roztoky - výjezd na místo, 

hovořeno s producentem hudební povolené akce Rozkřik, 

zjednána náprava, akce ukončena v plánovaný čas v souladu 

s povolením správního odboru MÚ Roztoky

- téhož dne v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu 

v Braunerově ulici – výjezd na místo, zjištěn přestupce, zjednána 

náprava, vyřešeno na místě domluvou 

- dne 14.6.09 oznámena poškozená pouliční lampa v ulici Nádražní 

– výjezd na místo, zjištěno odstraněné víko spodního krytu lampy, 

sjednána náprava - toto víko nalezeno a vráceno hlídkou na 

původní místo 

- dne 15.6.09 oznámena černá skládka v ulici Vltavská – výjezd na 

místo, zadokumentováno, vyrozuměny TS Roztoky z jejich strany 

sjednána náprava 

- téhož dne oznámeno poškození zaparkovaného vozidla jiným 

vozidlem v oblasti zahrádkářské kolonie v ulici Legií x Třešňovka, 

výjezd na místo, provedeno pátrání po pachateli a vozidle (starý 

vojenský jeep), které z místa odjelo s negativním výsledkem, 

předáno PČR k jejich realizaci 

 - téhož dne ve večerních hodinách oznámeno odcizení kopacího 

míče na dětském hřišti u žalovské školy (podezřelí – dvoučlenná 

osádka modré čtyřkolky), kvalifikováno jako přestupek proti 

majetku  dle § 50 z.č. 200/90 Sb., vedeno šetření k tomuto případu 

- téhož dne ve večerních hodinách v rámci hlídkové činnosti 

nalezena černá skládka v místě Holého vrchu, zadokumentováno, 

vyrozuměny TS Roztoky, z jejich strany zjednána náprava 

- téhož dne v nočních hodinách oznámen ležící muž v ulici 

Jungmannova – výjezd na místo, na místě zjištěno, že muž je v silně 

podnapilém stavu a má tržnou ránu v obličeji, vyžádána rychlá 

lékařská pomoc, tato muže ošetřila a poté odvezla do 

nemocničního zařízení

- dne 16.6.09 ve večerních hodinách oznámen volně pobíhající pes 

v ulici Vltavská – výjezd na místo, proveden odchyt psa, zjištěn 

majitel tohoto psa, pes předán bez závad majiteli, věc přestupku dle 

§ 46/2 z.č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 5/2003 vyřešena 

v blokovém řízení 

- dne 17.6.09 - oznámeno odcizení lešení ze stavby na Solníkách – 

výjezd na místo, vzhledem k výše způsobené škody předáno PČR 

jako podezření ze spáchání tr. činu krádeže 

- téhož dne oznámeno odcizení plechové popelnice v ulici Haškova 

– kvalifikováno a šetřeno jako přestupek proti majetku dle § 50 

z.č. 200/90 Sb.

 - dne 18.6.09 oznámena znečištěná komunikace v ulici Pod 

Koláčovem – výjezd na místo, zjištěna firma, která znečistila 

komunikaci, z jejich strany zjednána náprava, vyřešeno na místě 

domluvou 

 - dne 20.6.09 ve večerních hodinách oznámeno loupežné 

přepadení na parkovišti u prodejny Albert na Tyršově náměstí – 

výjezd na místo, zajištění místa, předáno PČR jako podezření 

z tr. činu loupeže, provedeno místní pátrání po podezřelé osobě 

s negativním výsledkem

- dne 23.6.09 v rámci hlídkové činnosti v blízkosti zahradní kolonie 

U Zastávky v k.o. Roztoky-Žalov nalezen hlídkou bezvládně ležící 

bezdomovec – přivolaná rychlá lékařská pomoc, odvezen do 

nemocničního zařízení, provedena lustrace v evidencích 

- téhož dne oznámeno volné pobíhání psa, který byl přiveden 

oznamovatelem na MP, zjištěn majitel tohoto psa, tomuto předán 

bez závad, věc přestupku dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb. s odkazem na 

znění OZV č. 5/2003 vyřešena v blokovém řízení 

 - téhož dne ve večerních hodinách oznámeno sražení osoby 

vlakem na trati mezi Roztokami a Prahou 6 – Sedlcí – výjezd na 

místo, zjištěno že ke sražení došlo již na území Prahy, na místě již 

lékařská pomoc a PČR z hlavního města Prahy 

 - dne 25.6.09 oznámeno poškození zaparkovaného vozidla Ford 

v ulici Nerudova – výjezd na místo, na místě zjištěno, že se jedná 

o poškození pravděpodobně jiným vozidlem, předáno PČR k další 

realizaci 

- dne 26.6.09 oznámena jízda čtyřkolek na motokrosové trati 

v oblasti Solník – výjezd na místo, kontrolován řidič čtyřkolky, 

vykázán z místa, vyřešeno na místě domluvou

- téhož dne v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu 

v ulici Nádražní a to produkcí z prostor hotelu - výjezd na místo, 

sjednána náprava ztišení produkce, vyřešeno na místě domluvou 

 - dne 27.6.09 oznámeno napadení psem v ulici Třebízského – 

výjezd na místo, na místě zjištěno, že došlo nejprve k napadení psa 

jiným psem a pak i majitelky napadeného psa, došlo ke zranění 

(pokousání do ruky), které si vyžádalo lékařské ošetření a převoz 

do nemocničního zařízení, zjištěn majitel psa, věc si na místě 

převzala PČ k další realizaci

- dne 27.6.09 dopravně-bezpečnostní akce + kontrola 

restauračních zařízení (konzumování alkoholu mladistvými) 

v součinnosti s PČR 

- dne 29.6.09 oznámena rvačka a poškození vozidel v prostorách 

před poštou na Tyršově náměstí – výjezd na místo, v době příjezdu 
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na místo již k napadání nedocházelo, na místě provedeno šetření, 

že došlo k vzájemnému poškození dvou vozidel v důsledku 

vandalismu, zajištění místa, předáno na místě PČR k realizaci jako 

podezření z tr. činu poškozování cizí věc i a výtržnictví 

- dne 30.6.09 oznámena mrtvá kočka v ulici Lidická – výjezd na 

místo, mrtvá kočka zajištěna a předána MVDr. Šavrdovi

- dne 1.7.09 v rámci hlídkové činnosti objevena v ulici Lidická 

mrtvá, přejetá kočka, zajištěna a předána MVDr. Šavrdovi

- téhož dne provedeným šetřením objasněno poškození OA Škoda 

Favorit v ulici Puchmajerova ze dne 3.5.09, věc přestupku proti 

majetku dle § 50 z.č. 200/90 Sb., vyřešena v blokovém řízení 

- téhož dne oznámen nález pojízdného nákupního košíku prodejny 

Albert v ulici Nad Čakovem – výjezd na místo, vyrozuměn 

zástupce prodejny Albert, jehož zaměstnanci si nákupní košík na 

místě převzali

- téhož dne oznámeny vysazené dveře u srubu ve skautském táboře 

v ulici Nad Vinicemi – výjezd na místo, na místě předáno PČR 

k jejich realizaci jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním 

- dne 2.7.09 oznámena cizí zraněná kočka na zahradě domu v ulici 

Na Valech – výjezd na místo, proveden odchyt zraněné kočky, 

převezena na ošetření MVDr. Šavrdovi, po ošetření předána OŽP 

MÚ Roztoky 

- téhož dne ve večerních hodinách oznámeno poškozené okno 

u objektu domu v ulici Chelčického – výjezd na místo, zjištěn 

skutečný stav, provedeno šetření v místě, věc kvalifikována a dále 

šetřena jako přestupek proti majetku dle § 50 z.č. 200/90 Sb. 

- dne 3.7.09 v brzkých ranních hodinách oznámen pohyb 

podezřelých osob u zaparkovaných vozidel na parkovišti v ulici 

Masarykova – výjezd na místo, s negativním výsledkem, podezřelé 

osoby se na místě již nenacházely, od svědka zjištěn částečný 

popis, provedeno místní pátrání po podezřelých na základě 

zjištěného poznatku, dalším šetřením zjištěno poškození 

zaparkovaného vozidla zn. Renault Megane v Braunerově ulici, 

předáno PČR jako podezření z tr. činu k další realizaci 

- dne 3.7.09 proběhla dopravně-bezpečnostní akce v součinnosti 

s PČR v ulici Lidická 

- téhož dne oznámen nález peněženky s doklady a finanční 

hotovostí v ulici Nádražní – výjezd na místo, zajištění nalezených 

věcí, zjištění majitele, tomuto zajištěné věci předány 

- téhož dne oznámena havárie vozidla v místě u závor – výjezd na 

místo, na místě zjištěno, že jde o havárii bez zranění, alkohol 

negativní, předáno na místě SDN PČR k jejich další realizaci, 

- dne 4.7.09 v nočních hodinách proběhla dopravně-bezpečnostní 

akce v součinnosti s PČR

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše 

uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou nebo 

telefonicky na zdejší služebnu služby kriminální policie (tel. 

233910861), nebo Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 23393 

0789), nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 22091 0468, 

popřípadě e-mail: m.policie@roztoky.cz). Děkujeme předem za 

spolupráci. 

S přáním hezké dovolené 

Vevera Petr

vedoucí str. MP Roztoky

VEŘEJNÁ PREZENTACE 

REGULAČNÍCH PLÁNŮ

Veřejná prezentace Regulačního plánu Panenská II se bude 

konat ve středu 9. září v 18.30 hod. v zasedací místnosti MÚ.

Veřejná prezentace Regulačního plánu Tiché údolí se bude 

konat ve středu 16. září v 18.30 hod. v zasedací místnosti MÚ.

Regulační plány budou prezentovány v čistopisech, tj. se 

zapracovanými připomínkami dotčených orgánů státní správy.

Veřejná prezentace není správním úkonem podle zákona.

Veřejná prezentace slouží pouze k informování a seznámení 

občanů s danou problematikou.

Zhruba s odstupem jednoho měsíce budou následovat veřejná 

projednání (správní úkon, k jehož datu je možné nejpozději podat 

námitky a připomínky) jednotlivých regulačních plánů. 

O termínech veřejných projednání budete informování v Odraze 

č. 9, plakáty, na úřední desce a na webu města.

O. Vavřínová

Konzultační den pro občany města 

Roztok s vedoucí oddělení důchodů 

OSSZ Praha západ pí. M. Průšovou

Oddělení sociálních věcí MěÚ Roztoky oznamuje , že ve středu 

dne 12. srpna 2009 od  8.00 hodin do 12.00 hodin bude 

přítomna ve velké zasedací místnosti MěÚ Roztoky paní 

Michaela Průšová, vedoucí oddělení důchodů OSSZ Praha- 

západ, se kterou můžete opět konzultovat Vaše problémy 

a otázky týkající se důchodového zabezpečení.  

Miroslava Kalinová

vedoucí oddělení sociálních věcí

Městská knihovna informuje

nabízíme vám výběr z nových knih, nakoupených do městské 

knihovny v červnu 2009 

Beletrie

Körnerová A.M. Andělská tvář II. /romantický příběh je 

pokračováním osudů hlavních postav l.dílu/

Wermuth V. Zakázaná žena /autobiografický román 

o vztahu Evropanky a arabského šejcha/

Steel D. Bludiště života /román pro ženy 

o partnerských vztazích/

Wiliams S. Olžin příběh /dramatické osudy ženy 

zasazené do společenských poměrů Ruska 

a Číny v l. polovině 20. století/

Adiga A. Bílý tygr /společenský román ze současné 

Indie /



13

INFORMACE Z RADNICE

Historické romány

Folet K. Na věky věků/ volně navazuje na román 

Pilíře země. Děj románu se odehrává na 

stejném místě o 15O let později/

Detektivky, thrillery

Braun L.J. Kočka, která se zbláznila

James P.D. Soukromá pacientka

Patterson J. Bikini

Slaughter K. Nic nebude jako dřív

Fakta, životopisy

Fenby J. Zkáza lodi Lancastsrsia /fakta o námořní 

katastrofě britské námořní lodi za 

2.sv.války/

Laudin R. Po stopách českého filmu /zajímavosti 

o místech, kde se natáčely české filmy/

Kocábová M. Ani tady, ani tam /otevřená výpověď 

o vlastním životě manželky známého 

českého rockera Michaela Kocába/

Čermáková D. Génius Zdeněk Svěrák/životopis 

významného českého herce,spisovatele 

a scénáristy/

Lottman H. Amédeo Modiliani / životopis malíře, 

zasazený do atmosféry uměleckého života 

Paříže ze začátku 20. století/

Ingrao Ch. Černí lovci /bojová jednotka SS a její 

zločiny na území Ukrajiny,Slovenska 

a Haliče za 2. sv.války/

Pro děti

Němec J. Safírové oči/ fantasy dobrodružný příběh 

o třech sourozencích, kouzelných kamenech 

moci a naplnění dávného proroctví/

Divoká zvířata / další ze zvukových knih pro nejmenší, 

k vyobrazeným zvířatům si děti poslechnout 

i charakteristické hlasy divokých zvířat/

O těchto i dalších knihách získáte informace na web. stránkách 

městské knihovny, nebo přímo v městské knihovně. Čtenáře 

upozorňujeme, že od 13.7 do 31.8. má knihovna letní provoz 

a v týdnu od 3.8-7.8. bude knihovna z důvodu malování zcela pro 

veřejnost uzavřena .

Všechny zájemce o účast při hlasování v anketě KNIHA MÉHO 

SRDCE upozorňujeme, že do 31.9. mohou dát svůj hlas jednomu 

z TOP 12 titulů a ovlivnit tak vítěze celé ankety. Seznam TOP 12 

máme k nahlédnutí v městské knihovně, nebo na web. stránkách 

městské knihovny. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zprávy 

na číslo 9060609, odesláním hlasu na adrese www.knihasrdce.cz/ 

nebo vyplněním hlasovacího lístku v městské knihovně. 

Přejeme příjemné prožití léta . 

A.Urxová

DOPLNĚNÍ Systému zveřejňování 

plakátů a letáků na informačních 

deskách (plakátovacích plochách) města 

Roztoky - ceník plakátovací služby

S platností od 16. 6. 2009 rada města doplnila pravidla plakátovací 

služby města:

Od poplatku jsou osvobozeny výlepy města, jím zřízených 

subjektů a informace o akcích pod záštitou města (např. pietní 

vzpomínky na oběti světových válek); dále výlepy nestátních 

neziskových organizací provozujících svou činnost na území 

města Roztoky zřízených v souladu s příslušnou legislativou 

pro neziskové organizace ČR, a to nadace a nadační fondy, 

obecně prospěšné společnosti, sdružení a jejich organizační 

složky, církevní organizace a honební společenstva.

Aktualizace plakátovacích ploch: třikrát týdně (Po + St + Pá).

Rozměry plakátů a letáků:  A3 (297 x 420 mm) až A1 (594 x 841 

mm)

Počet vývěsních míst: 13

Sběrným místem pro veškeré materiály určené ke zveřejnění na 

informačních deskách města Roztoky je podatelna městského 

úřadu. 

Plakáty a letáky, které neprojdou podatelnou radnice, budou 

považovány za tzv. černý výlep a z informačních ploch, sloupů 

veřejného osvětlení, autobusových zastávek aj. budou strhávány.

Ceník plakátovací služby v Roztokách (město není plátcem 

DPH)

- schváleno radou města s platností od 12.5. 2009

formát A3 na týden 20 Kč/ks

formát A3 na dva týdny33 Kč/ks 

+ dále po dvou týdnech za 13 Kč/ks

formát A2 - A1 na týden 39 Kč/ks

formát A2 - A1 na dva týdny  75 Kč/ks 

+ dále po dvou týdnech za 20 Kč/ks.

MÚ

Výsledky dětské výtvarné soutěže 

"Roztoky očima dětí 2010"

V dubnovém čísle Odrazu starostka města vyhlásila třetí ročník 

výtvarné soutěže "Roztoky očima dětí".

Do stanoveného termínu jsme na radnici dostali mnoho krásných 

výtvarných dílek, ze kterých paní starostka vybrala 27 vítězných. 

Ta budou použita pro vytvoření propagačního kalendáře našeho 

města na rok 2010.

Děti, jejichž obrázky letos zvítězily, obdržely od radnice 

prostřednictvím svých učitelek a lektorek dárky, které mohou 

využít při své další tvorbě. 

Děkujeme všem dětem za to, že se soutěže zúčastnily a jejich paním 

učitelkám a lektorkám za pomoc.

seznam výtvarníků vítězných obrázků:

Oddělení dětí Motýlci z Mateřské školy Havlíčkova za kolektivní 

práci 4,5 letých dětí  

Lukáš Bárta  6 let, 

Výtvarný kroužek Malovánek  při MŠ Havlíčkova (2 obrázky)
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kabely a některé další elektronické komponenty. Části 

obsahující nebezpečné látky jsou předány specializovaným 

firmám. Zbytek se rozdrtí na menší části a je tříděn na železo, 

neželezné kovy, sklo a různé druhy plastů. Okolo 50–80 % 

elektroodpadu je opětovně použito přímo na výrobu nových 

elektrozařízení nebo komodit v jiných průmyslových 

odvětvích. 

Martin Černík  6 let, 

Výtvarný kroužek Malovánek  při MŠ Havlíčkova

Nikola Landers  6 let, 

Výtvarný kroužek Malovánek  při MŠ Havlíčkova (2 obrázky)

Matyáš Bernát 6,5 let, 

Výtvarný kroužek Malovánek  při MŠ Havlíčkova 

Matyáš Černý  6,5 let, 

Výtvarný kroužek Malovánek  při MŠ Havlíčkova 

Vít Běhounek 6 let, 

Výtvarný kroužek Malovánek  při MŠ Havlíčkova (3 obrázky)

Hana Povolná  6 let, 

Výtvarný kroužek Malovánek  při MŠ Havlíčkova

Michala Krejčová  6 let, 

Výtvarný kroužek Malovánek  při MŠ Havlíčkova (2 obrázky)

Josef Litoš 6 let, 

Výtvarný kroužek Malovánek  při MŠ Havlíčkova

Zuzana Pšeničková 6 let, 

Výtvarný kroužek Malovánek  při MŠ Havlíčkova

Magdaléna Lainová 7 let, Klub Šikulků - Magdala

Anna Pryclová 9 let, Klub Šikulků - Magdala

Jan Zídek 8.A,,Základní škola Roztoky

Marek Cozl 7.A, ,Základní škola Roztoky

Jan Hrdina 8.A, Základní škola Roztoky

Denisa Patócsová 7.A, Základní škola Roztoky

Laura Mibelli  4 roky, Mateřská škola Spěšného

Adéla Kubrová 5 let, Mateřská škola Spěšného

Nina Maudling 5 let, Mateřská škola Spěšného

Klára Kačenová 6 let, Mateřská škola Spěšného

Vojta Antoš 5 let, Mateřská škola Spěšného

kancelář starostky

Díl 8. Elektroodpady

· Ročně se u nás vyprodukují desetitisíce tun odpadu z 

elektrických a elektronických výrobků. Velká část stále 

bohužel končí na skládkách komunálního odpadu nebo ve 

volné přírodě. Přitom většina vysloužilých elektrospotřebičů 

se dá recyklovat a použít při výrobě dalších produktů. Šetří se 

tím energie a přírodní zdroje, jako jsou např. rudy železných 

a neželezných kovů a ropa. Některá elektrozařízení navíc 

obsahují jedovaté látky jako olovo, kadmium či freon.

· Je proto potřeba odevzdávat veškerá elektrozařízení ke 

zpětnému odběru do sběrné sítě, která zaručí, že výrobek bude 

dopraven k recyklaci. Sběrnou síť tvoří zejména sběrné dvory 

a prodejny elektrospotřebičů.

· Staré elektrospotřebiče mohou občané odevzdávat bezplatně, 

protože jejich sběr a recyklace jsou placeny z příspěvků 

výrobců a dovozců elektrozařízení a dále z příspěvku na 

recyklaci, který hradí uživatelé při nákupu nových zařízení. 

Výše příspěvku na recyklaci se uvádí odděleně od ceny 

výrobku. Výše příspěvku se liší dle typu elektrozařízení.

· A jaký je osud elektrozařízení odevzdaných do sběrné sítě? 

Přístroje jsou předány recyklačním společnostem, které je 

rozeberou na jednotlivé komponenty, ručně odstraní 

nebezpečné části (např. akumulátory nebo kondenzátory), 

Díl 9.  Nebezpečné odpady

· Jak asi tušíte, některé odpady jsou pro svoje škodlivé 

vlastnosti (např. jedovatost,  hořlavost a výbušnost, 

rakovinotvornost, apod.) označovány za nebezpečné a na 

manipulaci s nimi a způsoby jejich zneškodnění jsou kladeny 

přísnější nároky než na běžný odpad. Z odpadů z domácností 

patří k nebezpečným například zbytky barev, laků, olejů, 

ředidel a odmašťovadel, úklidových prostředků zvláště těch 

agresivních určených na velkou špínu, lepidla, zářivky 

obsahující rtuť, umělá hnojiva, prostředky proti hmyzu apod.  

Tyto odpadů kvůli své škodlivosti pro zdraví i životní 

prostředí do popelnice rozhodně nepatří.

· Každá i malá obec musí mít ze zákona zajistit pro své občany 

místa pro odkládání nebezpečného odpadu. Ve městech k 

tomu obvykle slouží sběrné dvory, v obcích potom několikrát 

ročně probíhá mobilní sběr nebezpečných odpadů.  

· Nebezpečné odpady se likvidují v závislosti na jejich obsahu 

na speciálních skládkách s vyšším stupněm zabezpečení nebo 

ve spalovnách nebezpečného odpadu (například infekční 

odpady z nemocnic, prošlé léky). 

· Vylijete-li nebezpečný odpad do kanalizace, můžete tím 

ohrozit chod čistírny odpadních vod. Nebezpečné látky 

mohou zabít bakterie, které jsou nedílnou součástí čistícího 

cyklu.

· Některé druhy nebezpečných odpadů lze částečně využívat, 

oleje jsou využívány ve spalovně odpadů při spalování 

vlhkého, či špatně hořlavého odpadu, z autobaterií se získává 

olovo, ze zářivek rtuť.
OŽP
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„  Co ve městě se povídá….

     (Část 8.)

….je samej drb a klep, klepy neminou tě, směj se anebo breč. A 

tak se člověk dovídá, co nikdy neproved, všichni lidi ve městě už 

vedou o tom řeč“. 

Po osmé jsem si vypůjčil název této písně a  tak se dnes znovu 

projdeme městem  a připomeneme si současný stav námi (již 

delší čas) sledovaných věcí, které občany zajímají. Tentokrát 

sledované causy rozšíříme o nové příběhy, které se v obci udály, 

či dějí. Drby jako vždy vynecháme, a budeme se zabývat jen 

věcmi užitečnými. 

Vraťme se výhradně k těm tématům z minulých čísel, kde došlo 

k nějakým novým jednáním či posunu a stojí tudíž zato, se jimi v 

této chvíli zabývat.

1. Bude na náměstí nová pošta ?

Mohu jen konstatovat, že vše zůstává na úrovni sdělení z 

minulého měsíce: nic nového-a to je možná dobře. Takže pokud 

nedojde k zásadnímu zvratu-např. v důsledku hospodářské krize 

a z ní plynoucího nedostatku investic, mělo by se vše vyvíjet dle 

„zimní“ dohody České pošty s firmou Trigema. Ta předpokládá 

otevření nové provozovny na přelomu roku 2009. A tak 

doufejme, že se jí dočkáme … 

2.Co je s příjezdovou komunikací do Roztok č. II/242 ?

Jak jistě víte i beze mne, nepřízeň počasí není zrovna pro terénní 

úpravy na stavbě nové silnice to pravé ořechové, přesto ale práce 

pokračuje úměrně k povětrnostním podmínkám. Zdá se, že 

investor-Středočeský kraj- zatím plní své slovo i termíny. (I když 

my- roztočtí víme „své“, a uvěříme tomu až při slavnostním 

otevření…)

3.Budou bio-popelnice dál zadarmo ?

Jsou. V minulém čísle Odrazu jsem tuto problematiku popsal 

nejen dostatečně, ale i jednoznačně, včetně svého (osamělého) 

mnohokrát publikovaného negativního stanoviska. Další 

potřebné informace Vám jistě ochotně sdělí MÚ- oddělení ŽP.

4.Proč se zdržela stavba hřiště Sokola na plážový volejbal?

Už třikrát jsem popisoval (naposledy v č. 6), jak roztočtí 

volejbalisté požádali kraj o dotaci, tu dostali, a protože peněz 

nebylo nazbyt, pustili se do díla vlastníma rukama. Vykáceli 

náletovou zeleň (bezinky a akáty), navezli tuny písku, upravili 

terén atd. Pak zasáhlo místní OŽP a zaslalo hlášení do Černošic, 

které jsou jakýmsi „ nadřízeným Roztok“, plnící funkci 

bývalého Okresu Praha-západ. 

Proti „Rozhodnutí “, ve kterém se praví, že „byla naplněna 

skutková podstata správního deliktu podle § 88 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 114/1992 Sb., tím, že zničila bez povolení 8 stromů-

trnovník akát ( Robinia  pseudoakácia ) vysázených v areálu TJ 

Roztoky….“ Zkrátka: dle uvedeného zákona jim OŽP Černošice 

udělilo pokutu ve výši 80 000 Kč, které doputují do černošické 

kasy…

Odpověď na únorové odvolání roztockých ke Krajskému 

úřadu(KÚ) konečně došla(sice dávno po zákonem stanovené 

lhůtě, ale na to, že si vrchnost dělá co chce, už jsou prostí občané 

zvyklí). Z odpovědi KÚ, adresovaným do Černošic (tj. do 

Podskalské ul.) ční jako maják výtky k zásadním pochybením 

úředníků „ okresu“. KÚ jim v zásadě doporučil celé „ 

Rozhodnutí“ přepracovat. 

Závěrečná věta stanoviska KÚ, která doporučuje černošickému 

(okresnímu) ŽP, aby při udělování sankcí (pokut) „ laskavě“ 

přihlíželo k finančním možnostem postižených, zní jako balzám. 

Konečně rozum!

(Ten už ovšem mělo mít roztocké ŽP, když celou akci spustilo a 

poslalo stížnost do Černošic -Podskalské ul.) 

5.Proč byla posunuta autobusová zastávka na Tyršově 

nám.(směrem na Prahu) výše, zcela mimo čekárnu a 

přístřešek? Tím je přece celá čekárna zbytečná, protože 

cestující jsou nuceni stát i na dešti pět metrů nad ní?

Ač s tazateli naprosto souhlasím, snažil jsem se sehnat stanoviska 

odpovědných orgánů, které Vám tímto předkládám:

 Označení zastávky autobusů bylo zařazeno podle nové 

legislativy mezi dopravní značky a jeho umístění může být 

minimálně 4 m od hranice křižovatky. Tuto podmínku původní 

umístění označení nesplňovalo. Proto provozovatel (ROPID-

ČSAD Kladno) přemístil označení na nové místo. Tento záměr 

se ovšem Městu neobtěžoval oznámit, ač je to jeho povinnost. 

Po urgencích a připomínkách bylo provedeno místní šetření, při  

kterém bylo zjištěno, že při původním umístění zastávky špatně 

viděli řidiči projíždějících vozidel přes stojící autobus na pohyb 

chodců na přechodu pro chodce. To je ovšem problém, který 

provází dopravu téměř na všech místech-nejen v Roztokách a v 

Praze, ale i ve všech městech na světě. Prostě všude jsou 

zastávky na křižovatkách, tam, kde se přestupuje, kde je nějaký 

cíl veřejné dopravy: obchodní či kulturní dům, památka, 

přestupní stanice atd. Jakmile bude veřejná doprava zastavovat 

kvůli nějakým úřednickým normám v polích- nikdo s ní nebude 

jezdit.

Zda z toho město Roztoky, či firma ROPID vyvodí nějaké 

smysluplné závěry, bych si dovolil zpochybnit. Proč by se 

úředníci placení z našich peněz měli zabývat nějakými zmoklými 

cestujícími?

6. Solníky jsou ostudou města. Připadáme si jak v pohraničí 

po odsunu. Kdo za tento neutěšený stav odpovídá? Kromě 

toho město vlastní i les za nimi, kam se ovšem přes náletovou 

zeleň (šípky, bezinky atd.) nedá ani vejít. Za to taky nikdo 

neodpovídá? Vždyť je to majetek města!

Odpověď na tyto otázky je věru obtížná. Kompetentní jsou v tom 

dva orgány města: odd. ŽP a Rada města, samozřejmě 

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ
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Kocouří cviky

Pryč s bolestmi v zádech a s vadným držením těla! Originální 

cvičební metoda s její autorkou PaedDr. Olgou Chválovou, DrSc. 

od 6. září 2009 každou neděli od 19 a od 20 hodin v tanečním sále 

ZUŠ Roztoky.

Přihlášky a informace Vlaďka Drdová, tel.: 606 893 292,  e-mail: 

v.drdova@volny.cz 

Poděkování

Děkujeme srdečně všem spoluobčanům, kteří odevzdali ve volbách 

do Evropského parlamentu svůj hlas pro kandidáty KSČM. 

OKR KSČM Roztoky u Prahy

Dobytí vrchu Řivnáč  potřetí !

Po velkém úspěchu předloňského nultého a loňského I. ročníku se 

opět vydáme na Řivnáč a uspořádáme II. ročník pochodu s již 

tradičním názvem ,,Dobytí vrchu Řivnáč během jediného dne bez 

použití kyslíku“. Je jasné, že termín našeho setkání zůstává 

zachován: 21. srpen, den obsazení Československa bolševiky.

Jak už víte z let předchozích, inspirací nám byl náhodný nález části 

pamětí žalovského písmáka J. F. Chalupeckého ze sedmdesátých let 

minulého století. Píše, že: ,,.. v  roce 1889 se místní rodáci poprvé 

vydali na vrch Řivnáč, aby modlitbou obnovili pohanský zvyk, jenž 

je popsán i v Kosmově kronice! Každoročně vycházeli poutníci na 

Řivnáč, aby se pomodlili za trochu deště, který by zkropil jejich 

vyprahlá pole i zahrady. Reálnost tohoto staletého jevu, můžeme 

sledovat dodnes. Jakmile se k Řivnáči blíží od severozápadu či 

západu slibné temné mraky, nad  vrcholem se nějak rozplynou 

– a nic“!

Je však zřejmé všem, že letos je vše jinak. Patrně nás Pánbu 

potrestal nejen předčasnými volbami!!! Leje a leje !!!

Tento jev bude samozřejmě hojně diskutován nejen před výstupem 

a během něj, ale hlavně po sestupu, v příjemné zahradní restauraci 

Na hřišti, kde- jak věříme, přeroste ve významný seminář za účasti 

předních klimatologů.

Proto - i z mnoha jiných, včetně výše neuvedených důvodů stojí zato 

na Řivnáč vystoupit znovu.

A tak zveme své milé spoluobčany k účasti na této bohulibé akci 

konané 

v pátek 21. 8. v 18.00 hod. v Žalově

Prezentace: v 17.30 v restauraci Na hřišti. Prezentace je dle zákona 

o ochraně osobních údajů povinná. Každý účastník obdrží pamětní 

list, a bude zapsán do Cibulkova seznamu!!!

 Oděv a výstroj: pevná turistická obuv, nepromokavý plášť či 

bunda, cepín či hůl, vhodná pokrývka hlavy.

Soutěže:

a) Tradiční soutěž o co nejrozvážnější krok

b) Populární soutěž s názvem ,,Kdo nenajde ani jednu 

houbu“

c) Soutěž ve zpěvu písně ,,Čechy krásné, Čechy mé“.

KVALITNÍ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO !!!!

Za Občanské sdružení Levý Hradec

Ladislav Kantor

s přihlédnutím k rozhodnutím a kontrolní činností Stavebního 

úřadu.

Protože čtete časopis vydávaný městem, jsem si jist, že Vám 

kompetentní orgány odpoví, neboť by tyto řádky, placené 

z rozpočtu města číst měli. 

Abychom Vás ale neodbyli úplně, učiňte si zatím o Solníkách 

představu z fotografické reportáže Stana Marušáka. A věřte 

tomu, že jsme se snažili nalézt i pozitivní vjemy této lokality.

A to je dnes všechno. Zkuste spolu se mnou sledovat osud těchto 

příběhů až do konce. Samozřejmě uvítáme i vaše náměty, které 

mohou naši rubriku obohatit. Už v příštím čísle se dočkáte 

nových témat.  

Když jsme tuto rubriku zavedli, věřili jsme, že takový dialog má 

smysl. Dočtete se v ní i o věcech, které se na jednací stůl rady ani 

zastupitelů města nedostaly….     

Hra „Co ve městě se povídá….“ bude  pokračovat dokud budou 

lidé lidmi. Bude pokračovat, ať se nám to líbí nebo nelíbí, ať to 

obtěžuje radní, zastupitele či úředníky města. 

Ladislav Kantor
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KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE...

Problém MŠ ve městě

Nedostatek míst v MŠ je čím dál tím nedostatečnější, a ač jsme 

jako město ze zákona povinni zajistit pouze předškolní 

vzdělávání (tj. umístit předškoláky), nikoho tento argument 

nezajímá.

Vůbec se tomu nedivím, matky tříletých dětí se chtějí vrátit do 

práce a nemají šanci, protože pro jejich děti místo ve školkách 

není.

Letos nebylo přijato 131 dětí, přijato bylo 52 dětí.

Kdo za to může? 

No samozřejmě radnice, konkrétně já jako starostka, protože 

jsem s tím už dávno měla něco udělat!

Jako první řešení jsem v roce 2007 navrhla změnu přízemí ZŠ 

Žalov na jedno oddělení MŠ (konzultováno s hygieniky 

a požárníky). To se nelíbilo ZŠ, rodičům a ani zastupitelstvu, toto 

řešení bylo smeteno ze stolu. 

Zpětným pohledem lze hodnotit tehdejší rozhodnutí jako 

prozíravé a to z toho důvodu, že bychom již letos od září měli 

problém umístit v ZŠ děti školou povinné. A v tomto případě 

zákon hovoří zcela jasně, obec je povinna v ZŠ umístit všechny 

školou povinné děti, mající trvalý pobyt na území obce.

Jak tedy řešit tuto zapeklitou situaci, kdy místa v MŠ nejsou a brzy 

nebudou ani v ZŠ?

Abychom se vůbec dokázali zorientovat, o jaký počet dětí se 

v budoucnu jedná, byla začátkem roku 2008 zadána 

Demografická studie.

Zajímavé je, že se ukázalo, že existuje již od května 2004 

„Prognóza školní populace v Roztokách“, ve které se údaje pro 

rok 2010 prakticky nijak neliší od výsledků Demografické studie 

z května 2008.

To je docela zásadní zjištění a na místě je otázka, proč na to nikdo 

neupozornil.

Každopádně se jedná o závratná čísla a bylo třeba se začít starat 

o zajištění těchto potřeb již tehdy, tedy v roce 2004. Takto máme 

docela slušný skluz a není se tedy co divit, že nám problém 

přerostl přes hlavu.

Napřeli jsme síly dvěma směry – dostavba ZŠ a výstavba nové 

MŠ o kapacitě 75 dětí na pozemku MŠ Spěšného.

Důležité je třeba si uvědomit, že město nevlastní žádné pozemky, 

kde by se výstavba nové MŠ dala uskutečnit a navíc nemáme ani 

finanční zdroje, abychom z rozpočtu města novou MŠ postavili.

Co tedy s tím?

Řešení politicko-populistické – MŠ v Solníkách.

Pozemek pro MŠ nepatří městu, ale Ekospolu. Ekospol již svoje 

ekonomické záměry v lokalitě Solníky realizoval v maximální 

míře.

Napadá někoho jediný důvod, proč by nyní měl Ekospol budovat 

MŠ pro děti rodičů, kteří si již postavili rodinný dům na 

koupených parcelách, či koupili byt v jednom z již postavených 

bytových domů??

Kdyby ovšem tuto výstavbu město v té správné době (a že pro to 

mělo všechny trumfy v rukou) podmínilo právě výstavbou MŠ, 

asi by nebyl problém nedostatku míst v MŠ tak palčivý.

V souvislosti s výše zmíněným se jeví zvláštní úporná snaha 

zastupitele pana Matase, koupit pozemek pro MŠ v lokalitě 

Solníky od Ekospolu za každou cenu.

Ekonomická kalkulace je jednoduchá. Pozemek pro MŠ 
2v Solníkách má rozlohu 4,2 tis.m . Při ceně minimálně 3 tisíc/m  

se jedná o částku 12,6 mil. Kč. Vzhledem k ekonomickým 

možnostem města se jedná o zcela nereálnou částku, čehož by si 

měli být zastupitelé vědomi.

Řešení budoucí – MŠ Na Panenské II:

Zástavba Na Panenské II je dána odsouhlasením regulačního 

plánu této lokality se skutečností, že existuje stále platné územní 

rozhodnutí a na něj jsou navázaná platná stavební povolení pro 

komunikace a inženýrské sítě.

Co se týká výstavby nové MŠ, měla by být součástí druhé etapy, 

první etapa je výstavba bytových domů podél ulice Lidické, 

bohužel jinak to vzhledem k předchozím správním rozhodnutím 

opravdu nejde.

Lze ovšem předpokládat, že kapacitu této školky zaplní 

převážně děti nových obyvatel budoucí zástavby Panenské II.

Řešení reálná – MŠ Spěšného a kontejnerová MŠ:

MŠ Spěšného má v současnosti kapacitu 35 dětí.  

Z dřívějška existuje projekt, který přístavbou rozšiřuje budovu 

MŠ. 

Podle půdorysných parametrů (4m2/dítě) by zde mohlo být 

celkem 50 dětí, ale podle hygienického zázemí pouze 40 dětí 

(jedna WC mísa a umyvadlo pro 5 dětí). Navíc tento projekt 

neřeší kuchyň, jídelnu, přípravny a vnitřní komunikační prostor, 

takže je prakticky nepoužitelný, prostě vyhozené peníze. Za 

cenu několika miliónů navýšení o 5 dětí opravdu nesvědčí 

o racionálním přístupu.

Při stávajícím nedostatku míst v MŠ navyšovat kapacitu MŠ 

Spěšného další přístavbou o 15 dětí (2 oddělení po 25 dětech) je 

sice řešení, ale nijak zásadní. Navíc bylo důležité, aby 

přístavbou, či dostavbou nebyl narušen provoz této MŠ.

Výsledné řešení, které bylo prezentováno veřejnosti dne 22.6., je 

nejen dle mého názoru velmi zdařilé.

V severní části pozemku vznikne přízemní pavilon se třemi 

odděleními po 25 dětech, tedy celkem pro 75 dětí. 

Abychom nahradili zastavěnou část zahrady, je část střechy 

pavilonu určena k pobytu dětí, jinak by to totiž nešlo, protože 

bychom nedodrželi předepsaných 30m2 pozemku na každé dítě.

Na střeše je travní porost, keře, stromy a zpevněné plochy 

s herními prvky pro děti. Třešničkou na dortu je skluzavka ze 

2
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střechy na zahradu.

Stávající objekt MŠ je navržen rekonstruovat do původní podoby, 

čímž vzniknou další prostory, které je možné využívat.

Vstup do školky je navržen z ulice Třebízského včetně 

parkoviště.

Ještě před distribucí tohoto čísla Odrazu bylo vydáno stavební 

povolení. Můžeme tedy podat žádost o dotaci a začít shánět 

finanční prostředky na výstavbu.

Představa, že podáme žádost o dotaci (podzimní výzva ROP) 

a budeme hned úspěšní, není příliš reálná.

Proto jsem navrhla již pro květnové jednání zastupitelstva 

navýšení kapacity MŠ okamžitou formou tzv. „kontejnerové 

MŠ“, abych pomohla co nejrychleji pokrýt nedostatek míst v MŠ. 

Ten název je pouze pracovní a asi neevokuje nic vábného. Pro 

lepší představu se jedná o modulární systém, kde z jednotlivých 

modulů lze postavit prakticky cokoli (viz www.koma-modular-

construction.cz). Tak proč ne mateřskou školku?

Výhodou je, že ji ani nemusíme kupovat, ale můžeme si ji 

pronajmout třeba do doby, než postavíme tu novou školku ve 

Spěšného a cena pronájmu není nijak dramatická (ročně to přijde 

zhruba na tolik, co náklady na Odraz).

Podmínkou je pozemek, základy + napojení na sítě (jak už jsem 

zmínila, moc vhodných pozemků pro tento účel město nevlastní).

Zastupitelstvo města tento materiál projednalo na svém jednání 

24.6. a souhlasilo s tím, že „kontejnerová MŠ“ (jedno oddělení 

pro 25 dětí) může být umístěna v Palackého ulici po bývalé 

ubytovně, jsou tam sítě, vhodná základová deska a pozemek má 

dostatečnou velikost. Samozřejmě pouze do doby výstavby 

Domu volnočasových aktivit, pro který je tento pozemek určen. 

Neznamená to ale, že „kontejnerová MŠ“ bude v Palackého ulici 

stát již od 1.9. tohoto roku.

Musíme získat stanovisko hygieny, požárníků a bůhví koho ještě 

a požádat o stavební povolení. Argument, že město nutně 

potřebuje navýšit kapacitu míst v mateřských školkách, úřední 

postup nijak neovlivní, ani neurychlí.

Olga Vavřínová

Vzdušné zámky kontra realita

Řádnému červnovému zastupitelstvu dominovala opět 

nejtřeskutější témata – dostavba ZŠ a navýšení kapacity 

mateřských školek. Zatímco v prvním případě se pokusí najít 

řešení prostřednictvím „úsporné“ varianty nově ustavená 

pracovní skupina zastupitelstva, v případě mateřských školek se 

zablýsklo na lepší časy, neboť obě navrhovaná řešení - krizové 

i systémové - dostala zelenou. Nicméně některé otazníky 

zůstávají a nový se objevil. Paní starostka přišla se zajímavým 

řešením, které má částečně vyřešit okamžitý deficit míst v MŠ, 

a to instalací kontejnerové mateřské školky. Zdá se, že je to řešení 

rychlé a snad i nepříliš drahé a mohlo by nám skutečně pomoci 

překlenout kritickou dobu do výstavby „regulerní“ MŠ. Problém 

první je ten, že se jedná o dosud v praxi nevyzkoušený záměr, 

takže nás může zaskočit naprosto nečekaná komplikace, neb 

zařízení pro děti musí splňovat velmi přísná hygienická, 

bezpečností a provozní hlediska. Ale to se bezesporu rychle 

vyjasní. Druhý problém je složitější – kam s ní? Zastupitelstvo 

po dlouhé a úporné diskusi odsouhlasilo její umístění na místě 

bývalé ubytovny v Palackého ulici, když vybíralo z pěti 

možností, neboť se toto stanoviště zdánlivě k tomuto účelu 

přímo nabízí. Toto umístění je však v kolizi s jiným bohulibým 

záměrem města, - výstavbou domu volnočasových aktivit. 

Územní řízení o umístění stavby bylo zahájeno na žádost města 

již 6. května t.r., připravuje se projektová dokumentace pro 

stavební řízení a na podzim bude podána žádost o dotaci. Dům 

volnočasových aktivit může vypadat jako jakýsi luxusní 

nadstandard, ale není. Smysluplné naplňování volného času dětí 

a mládeže je nezbytným výchovným doplňkem školy a rodiny 

a je nejlepší prevencí proti kriminalitě nezletilých. Řada 

mladistvých delikventů porušováním norem občanského 

soužití, vandalismem, užíváním drog i drobnou kriminalitou jen 

kompenzuje nenaplněnost svého života, „nesnesitelnou lehkost 

bytí“. Výstavbou tohoto domu se uvolní i prostory ve školní 

družině, které škola nutně ke svému provozu potřebuje. Bylo by 

proto velmi pošetilé smysl tohoto zařízení města zlehčovat či 

dokonce ho stavět do protikladu k záměru výstavby MŠ. 

Rozhodnutí o (dočasném) umístění kontejnerové školky do 

Palackého ulice však opravdu může výstavbu tohoto domu 

zkomplikovat. Lze si těžko představit, že se po roce, sotva se 

„vychytají“ provozní problémy mobilního zařízení, bude školka 

zase stěhovat, a to ještě není jasné kam. Krom toho není zcela 

jisté, zda zdánlivá výhoda přivedených (leč obstarožních) sítí 

k bývalé ubytovně je opravdu výhodou či zátěží. 

Pak je zde také projekt na novou mateřskou školku ve Spěšného 

ulici. Velmi zajímavá a invenční stavba by měla vyrůst na 

zahradě dnešní školky. V pondělí 22. 6. uspořádala radnice 

veřejnou prezentaci tohoto záměru, škoda jen, že nepřišlo více 

lidí (i více zastupitelů). Mladí architekti pojednali projekt nové 

školky jako nízkoenergetický objekt, co nejvíce srůstající se 

svým okolím. Opravdu se líbil nejen mě, ale i dalším účastníkům 

prezentace. ALE. 

1) realizace nového objektu byla odhadnuta na 43,5 mil. Kč 

(bez DPH), dalších 8 mil. by spolkla stavební rekonstrukce 

(„rehabilitace“) původní prvorepublikové vily MŠ. Možná, 

že by šla výstavba zlevnit – např. pochozí zelená střecha 

není právě levná záležitost, a to nejen investičními náklady, 

ale i z hlediska údržby. Také nevidím důvod, proč by děti 

měly dovádět na střeše, když mohou klidně vyběhnout do 

prostorné zahrady. Zvolené řešení se nabízí spíše pro Prahu 

či jiné velkoměsto, než pro zahradní město typu Roztok. 

Mírného zlevnění výstavby lze i dosáhnout kvalitně 

vypsanou veřejnou soutěží na dodavatele, k té bezpochyb 

dojde.
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2) Autoři ve svém nadšení pro čistotu architektonického pojetí 

navrhují zbourat přístavbu původní stavby MŠ ze 60. let, 

což je polovina objektu a přeměnit původní vilu na 

ředitelství MŠ, shromažďovací prostor a keramickou dílnu. 

Slabina tohoto záměru je v tom, že touto demolicí 

a částečnou změnou účelu využívání původní stavby by 

školka přišla o 34 míst (její současná kapacita). Takže na 

jedné straně navýšení kapacity o 75 míst a na straně druhé 

snížení o 34. Výsledkem bude 41 nových míst za 50 mil. Kč 

– a to vše bez vnitřního vybavení!!! To opravdu není řešení 

hodné období ekonomické krize.

Nicméně zastupitelstvo ve snaze neblokovat žádný záměr 

navýšení kapacity MŠ tento projekt pustilo dál, aby bylo možné 

požádat o dotaci. A zde jsme u jádra pudla. Úvodem jednání se 

totiž ZM seznámilo s materiálem firmy CityPlan, která 

z pověření města usiluje o získání dotace na stavbu ZŠ. Zde je 

třeba podotknout, že podmínky poskytování dotací jsou stejné 

pro všechny typy školských zařízení. Dovolím si ocitovat 

alespoň nejzákladnější data, jak je pro zastupitele shrnul 

CityPlan. 

Regionální rada, která posuzuje zádosti o dotace EU si stanovila 

pravidla do roku 2013, která říkají, že přednostně budou 

podporovány malé projekty s rozpočtem do 15 mil. Kč a 

maximální výše dotace je 20 mil. Kč. Alokace pro letošní rok je 

pro celou oblast školství 120 mil. Kč. Očekávaný převis žádostí 

je z tohoto pohledu 1000%.

Pokud můžeme jmenované firmě věřit, více jak polovina 

nákladů (v lepším případě) tzv. "půjde za námi". Bez ohledu na 

další nutné investice i provozní náklady obce bude tedy muset 

město najít další finanční prostředky na profinancování hned 

dvou olbřímých staveb - dostavby ZŠ (to platí i o tzv. úsporné 

variantě) a MŠ. Problém je v tom, že na rozdíl od státního 

rozpočtu nemůže být rozpočet obce deficitní.

Stanislav Boloňský

Vítejte zpátky na zemi

Svatojanská noc zastupitelů proběhla až překvapivě obyčejně 

a všedně. Zastupitelé se sešli na poslední chvíli, veřejnost se 

scházela taky ve skromném počtu a zázraky se neděly. Tedy 

– s jednou výjimkou, když jsme zjistili, že na rozdíl od mnoha 

měst a obcí, které úpí, jak jim nepřitékají daně, máme k 31.5. 

2009 naplněny příjmy skoro na 90 %. Onen zázrak, jak bylo 

odhaleno, spočívá v převodu z jakéhosi účtu ve výši 53 miliónů 

korun. Kdo je tajemným sponzorem, dárcem či mecenášem, se 

nám zjistit nepodařilo, a tak jsme požádali vedení města, aby 

nám na příští jednání v srpnu zástupce velmi dobře placené firmy 

Aldera Net přivedlo, protože se asi nejedná o zázrak noci 

svatojanské, ani o štědrý dar, ale o zmatečný aldeří produkt.

Zbytek večera byl velmi prozaický. Třistamiliónový projekt na 

velkou školu byl v tichosti uložen a ve smuteční aule se 

zastupitelé, z nichž mnozí by ještě před měsícem pronásledovali 

odpůrce urychleného dokončení projektové dokumentace 

k největší investici v dějinách města jako obecního škůdce, 

trumfovali v tom, co ještě by se dalo v nové škole ubrat a ušetřit. 

Kolega Boloňský, který připravil iniciativně první nástřel, co by 

taková úsporná varianta mohla obsahovat, byl cupován jako 

městský hýřil, a po dlouhé debatě, chudé na nápady jak naše 

obecní kasa na milióny, byla sestavena šestičlenná skupina, která 

má zadání k „úsporné variantě dostavby školy“ dát dohromady.

Pak zastupitelé ve stejně úsporném duchu dali souhlas 

s umístěním první mateřské kontejnerové školky „na dobu 

možnou“ na místo někdejší ubytovny v Palackého ulici, a zadali 

přípravu dalších míst pro přesun těchto buněk, kdyby se 

s pomocí evropské dotace podařilo zahájit výstavbu Domu 

volnočasových aktivit. Možná, že těch buňkových provizorií 

bude nakonec po městě víc. Hláška „a nezapomeň hodit kluka do 

kontejneru“ zní sice drsně, ale místa pro děti to budou, 

a zkušenost říká, že mnohá provizoria se ukázala být řešením 

přesahujícím svou životností lidskou paměť. Obyvatelé 

finských domků by mohli o tom vyprávět.

Půl roku jsme se pohybovali ve světě velkoměsta, kde stovky 

miliónů létají vzduchem a dotace visí na dosah jak zralé hrušky 

na stromech. V tom svatojanském podvečeru jsme se vrátili 

zpátky na zem a díky za ten návrat.

Jaroslav Huk

Už se perou

Pozorný čtenář si jistě všiml, že pod prohlášením redakční rady, 

které bylo otištěno v minulém čísle, chybí podpis jednoho jejího 

člena. Můj. Nejsem jejím členem příliš dlouho a stále se teprve 

rozkoukávám. Vyhrocená stanoviska mi ale vadí. Raději lidi 

usmiřuji. A tady opravdu ti, kteří jsou ve při (prosím tímto 

výkonného redaktora, aby v korektuře pohlídal, že předešlá dvě 

slova nebyla otištěna jako slovo jedno) mají pravdu všichni.

Je jistě správné, že výkonný redaktor je v našem městě největším 

znalcem Tiskového zákona. V něm se o pravdivosti a korektnosti 

opravdu nehovoří. Pravdivost řeší Etický kodex novináře. 

O korektnosti není ani zde ani slovo Zato se zde uvádí, že je 

novinář povinen nezneužívat výsad, plynoucích z povolání 

novináře, k prezentování svých osobních postojů. Ono to fakt 

není lehké být současně opozičním zastupitelem a výkonným 

redaktorem. Ale jde to. U zpravodajství prostě čtenář nesmí 

poznat, že ho píše opoziční zastupitel, v polemice naopak musí.

Podívejme se z tohoto pohledu na špičku ledovce naší kauzy. 

Jako příklad nepravdivé informace uvádí RM, že výkonný 

redaktor hlasoval na zastupitelstvu jinak, než jak o tom poté 

informoval čtenáře. Osobně naprosto nevěřím, že vědomě lhal. 

Buď se zmýlil a uvede věc na pravou míru, nebo je chyba 

v zápisu. V tom případě by ale měli zpytovat svědomí členové 

mandátové komise, zapisovatelé i ověřovatelé zápisu. Tuhle 

pravdu jde opravdu snadno uchopit.

KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE...
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Šéfovou odboru správy a rozvoje města pochválím ještě jednou: 

zadministrovala žádost na krajský úřad, díky níž jsme získali na 

tutéž zeď z krajských dotací sto tisíc korun. Malá radost, také 

radost.

Kdyby se jí stejně podobně podařilo zařídit léta nepůchodnou 

opravu točny před kostelem sv.Klimenta, je to skoro na 

svatořečení. Prozatím žalovští, roztočtí i přespolní klopýtají přes 

strašlivé výmoly. Zejména ti cizí návštěvníci musí mít z Roztok 

pocit nekonečného Buranova, který nedokáže nechat opravit ani 

pár děr před památkou celostátního významu. 

Alespoň kultivovaně opravit, když už se nezmůžeme na novou 

točnu z kostek!

Potěšil mne i pohádkový les. Byl to snad už pětatřicátý ročník 

akce k Mezinárodnímu dni dětí, počasí bylo letos mizerné. O to 

víc děkuji Rožálku a Vlaďce Drdové, kteří svou organizátorskou 

prací mohutně podpořili hlavní pořadatele, totiž tomíky. 

Dík patří i sponzorům a tradičně panu Sládkovi, ochotně 

vozícímu celý ansámbl masek a her po Tichém údolí. 

Myslím, že více radosti by laskavý čtenář v jednom čísle 

neunesl...

Tomáš Novotný

předseda kulturní komise Roztok

I požadavek RM na omezení počtu článků od jednoho autora je 

logický. Časopis není nafukovací. Ne všichni čtenáři také chtějí 

v Odrazu číst polemiky několika psavých zastupitelů se 

starostkou. (Někdo by tam třeba chtěl místo toho mít jízdní řády 

všech zastávek MHD). A bude hůř. S blížícími se volbami se nám 

rozepíšou i ti, kdo nepíší tak lehce jako pánové Huk, Kantor či 

Drda. Nemyslím si ale, že by k redukci rozsahu mělo docházet 

právě touto formou. V minulém čísle jsme si s kolegou Kantorem 

zazpívali píseň Sedlák, sedlák, sedlák. Mne zase napadá 

(a s blížícími se volbami bude stále aktuálnější) věta staré babičky 

z filmu Slunce, seno a pár facek: „Už se perou?“

Vít Calta

Několik drobných radostí

Do komunálních půtek, kterých je Odraz plný (ostatně, blíží 

se pomalu ale jistě volby a třetí rok svého funkčního období se 

tradičně všechny městské rady snaží nasadit náhubek tisku 

a dokázat, že po jejich vládě přeci jen něco zůstane), přispěji 

výrazně radostnými zprávami. Kéž je čtenář ocení.

Kvituji (a kulturní komise se mnou), že i pro komorní akce 

Václava Pavlíka pořádané v naší obci pro náročnější, 

intelektuálně zdatné publikum, se nakonec díky smírnému 

postupu na zastupitelstvu nalezlo pět tisíc. Hosana.

Pochválím i nové tabule, veřejné vývěsní plochy, které jsou zatím 

kultivovanější a snad i nějaký čas takové zůstanou. Krátce po 

svém instalování sice vypadaly jako výlučně partajní hájemství, 

ale bylo před eurovolbami, to se dá pochopit. Městská rada také 

po několika týdnech doklopýtala k rozumnému rozhodnutí, totiž 

že neziskové organizace, církve a honitební společenstva (sic!) 

mohou plakátovat grátis. Proti byli jen dva členové městské rady, 

pánové Staněk a Veselý, jinak všichni podpořili rozumnou věc.

Kulturní komise by tohle městské radě oddaně poradila dřív, než 

se spolky začaly plašit, proč mají platit dlouhé peníze - škoda, že 

se na svůj poradní orgán rada neobrátila. Ale konec dobrý, vše 

dobré a Agentura Pro Vás, která desky spravuje, jistě udrží 

plakátovací plochy čisté. Připomenu už jen, že plakátování 

probíhá přes podatelnu radnice, každý plakát musí dostat úřední 

posvěcení.

V Roztokách teď máme dva druhy plakátovacích míst - krásné 

nové tabule a děsivé, vzhledem a často i obsahem předlisto-

padové skříněčky na samoobsluze na Masarykově třídě, naproti 

nádraží nebo před pekárnou. Ty později jmenované hyzdí 

Roztoky natolik, že by si vážně (až na výjimky) zasloužily 

nemilosrdně odstranit.  K hyzdění bych ještě přidal oblepené 

sloupy veřejného osvětlení, zejména akce Rozkřik je tím proslulá 

...

Na Levém Hradci se podařilo zdařile opravit hřbitovní zeď mezi 

starým a novým hřbitovem. Zeď se bortila dílem kvůli stáří, dílem 

nadzvedávána kořeny stromů. Šikovný zedník pan Vladimír ve 

spolupráci s paní Maršíkovou a Zlatou Dobošovou odvedli 

dobrou práci, kterou neváhali ocenit i památkáři. 

KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE...
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Koupaliště v Roztokách

- hudba budoucnosti

Přestože realizace tohoto vybavení města není zatím na pořadu dne, 

je vhodné přemýšlet, jaké jsou možnosti, jaká by měla být velikost, 

jeho situování z hlediska dostupnosti obyvatel města a kromě 

jiného i délka provozu v rámci jednoho roku.

Z historie se nabízí vzpomínka dříve narozených občanů na 

miniaturu koupaliště na Maxmiliánce, které bylo v provozu v části 

třicátých a čtyřicátých let minulého století. Pár dřevěných kabinek, 

malá vodní plocha, menší plocha na svahu na slunění – to bylo 

veškeré zařízení. Nad tím dohlížel pan Vobořil, který zajišťoval 

provoz a pořádek na koupališti.  Zub času, ale pracoval neúprosně – 

zařízení postupně chátralo, až bylo zrušeno. Bylo to však jediné 

koupaliště v celé novodobé historii Roztok

V šedesátých letech minulého století se menší skupinka většinou 

členů stavební komise začala zabývat možností realizace 

koupaliště. Podnětem bylo velké množství teplé vody, která byla 

denně vypouštěna bez užitku do řeky a nabídnutá pomoc tehdejšího 

vedení n.p. Penicilin při řešení tohoto problému. Využití odpadní 

teplé vody bylo výhodné pro zřízení venkovního vyhřívaného 

bazénu s celoročním provozem. Jednoduché propojení zdroje teplé 

vody s pozemkem – náměstím 5. Května (Na Opyši) bylo z hlediska 

realizace a hlavně budoucího provozu ekonomicky velice výhodné. 

Dokumentovala to objemová studie. Kromě venkovního bazénu 

byl navržen objekt šaten s menším vnitřním bazénkem. Ten byl 

s venkovním propojen krátkým plavebním kanálkem tak, aby 

hlavně v zimním údobí nebylo nutné vystupovat z vody při 

přemísťování do vnějšího bazénu. V další etapě výstavby byla 

realizace vyhlídkové restaurace s výhledem vltavským údolím na 

Prahu.

Tento návrh byl však pro některé občany příliš nezvyklý, některé 

dokonce pobouřil. Některý, nebo někteří poslali žádost do satiric-

kého časopisu Dikobraz, aby byl tento návrh publikován 

k obveselení čtenářů, jako ukázka kam až sahá lidská hloupost. 

Autor studie měl však následně v krátké době možnost prohlédnout 

si obdobné případy v Moskvě a Tapiole ve Finsku, které byly již 

v provozu.

Prostor náměstí 5. května byl vysoce hodnocen jako „domácí 

stříbro“ města. Realizací objektu domova důchodců byla 

zlikvidována možnost využití mimořádností tohoto místa pro 

vybavení města, která centrální polohu nezbytně potřebují.

Nejvíc pozornosti v situování koupaliště bylo věnováno území na 

konci Tichého údolí za Maxmiliánkou, za bývalým minikou-

palištěm. Místo je to přímo ideální. Údolí je svým geologickým 

seskupením třikrát zalomené – tím jsou vytvořeny podmínky 

klidu, až úplného bezvětří v místech, kde jsou umíštěny bazény. 

To je zvlášť důležité pro bazén s celoročním provozem. Je to patrné 

z půdorysné fotografie modelu této části území. Jihozápadní svah 

uzavírající pozemek v místech situování převážné části programu 

má skalní podklad a je přírodním akumulátorem tepla, které 

vyzařuje do prostoru. Toto vše je v kontrastu s podmínkami v horní 

úrovni polí táhnoucích se až k Úněticům, kde se často 

projevují západní větry. Přírodní prostředí uvažovaného místa je 

zcela mimořádné. To bylo hlavní příčinou zájmu o jeho využití.

Ti, kteří neuspěli s předchozím umístěním koupaliště pochopili 

veškeré přednosti tothoto místa a začali cílevědomě pracovat. Bylo 

jasné, že takový úkol nemůže zajistit sama obec. Proto byli 

vyhledáváni takoví partneři, kteří byli schopni celou akci finančně 

zajistit. Postupně byli tři.

Kolem roku 1968 to byl n.p. Penicilin, který zajistil zpracování 

studie a zavázal se, že zajistí finančně vlastní realizaci. S postupem 

času, ale ztrácely pdniky možnost podobné akce financovat a tak 

zůstala pouze studie. Ta, ale ukázala, že je možné tento záměr 

realizovat a současně ukázala na některé problémy, kterým je třeba 

věnovat mimořádnou pozornost. Jako je na příklad zajištění 

nazávadné vody. (Únětický potok byl a je zněčištěn odváděním 

dešťové vody z letiště). Byly provedeny vrty, které ukázaly, že je 

zde dostatek nezávadné vody pro potřeby celého areálu. Dále 

zajištění tepelného zdroje a další problémy. Hlavně, ale bylo nutné 

zajistit souhlas ochánců přírody. To proto, že se to všechno mělo 

realizovat na pozemcích v chráněném přírodním území. 

Očekávalo se, že zástupci této instituce budou proti tomuto 

záměru. Proto byl požádán architekt Josef Hrůza, v té době vedoucí 

oddělení zeleně na útvaru hlavního architekta Prahy o pomoc 

v prosazení celého satveního programu. To proto, že i on měl 

být účastníkem budoucího 

jednání a byl ve svém oboru 

uznávaným odborníkem.

Jednání bylo velmi úporné, 
ochota povolit záměr byla 
pramalá. Autoři zdůrazňo-
vali, že je třeba při návrhu 
a realizaci maximálně respek-
tovat a chránit vyjímečné 
přírodní prostředí, což doložili 
na několika případech řešení 
problémů, včetně řčešení 
vlastního provozu tak, aby 
nedocházelo k devastaci 
okolní přírody. Postupem času 
se v průběhu jednání přece jen 
podařilo přesvědčit zástupce 
„Ochrany přírody“ a získat 
jejich souhlas. Když už bylo 
všechno ke spokojenosti pro-
jektantů domluveno, přihlásil 
se o slovo architekt Josef 
Hruza: „V sobotu jsem si zajel 



22

Z HISTORIE MĚSTA

na toto místo a celý den jsem to tam prochodil. Procházel jsem 
mimořádně krásným přírodním prostředím. Je zde tak krásně, že 
nedoporučuji zde cokoliv realizovat.“ Pokud šlo o hodnocení místa 
měl pravdu. Teprve po týdnu, po další pochůzce tímto územím a po 
novém projednání přímo na místě kapituloval a se záměrem 
souhlasil.

V dalším údobí byl usilovně hledán nový schopný investor. 
Možnost vybudovat na tomto místě rekreační zařízení byla 
nabídnuta investičnímu odboru čs. tělovýchovy. Po prohlídce 
uvažovaného místa, které zástupce tělovýchovy ihned zaujalo, byla 
nabídka akceptována a objednána studie. Ta byla zpracována podle 

programu zástupce tělovýchovy. Zařízení mělo sloužit jak pro 
obyvatele Roztok, tak pro tělovýchovu. Součástí areálu byl pouze 
jediný bazén venkovní vyhřívaný s celoročním provozem. Studie 
byla velmi kladně vyhodnocena a zařazena do plánu investic. 
Přednost měly ale akce, které byly v té době kompletně připravené.

Tak dlouho se ale čekat nechtělo finanční prostředky na výstavbu 
rekreačních zařízení v té době mělo investiční oddělení odborů. 
Záměr vybudovat koupaliště pro Roztoky se po prohlíce místa 
a několikerém jednání spojil se záměrem vybudování 
příměstského rekreačního zařízení pro severní část Prahy. Na tento 
úkol byla zpracována další studie. Už třetí. Program byl, ale 
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podstatně větší proto, že se počítalo s větším počtem návštěvníků. 
Kromě hlavního objektu (vstup, občerstvení, sauna) a objektů 
letních a zimních šaten je navržen venkovní bazén s celoročním 
provozem, bazén letní 50/22 m s prodlouženým provozem, bazén 
pro neplavce a dětské brouzdaliště. Program doplňuje dostatečná 
plocha pro slunění a v nejzazší části hřiště pro kolektivní hry. 
Studie splnila očekávání investora, který si byl vědom toho, že 
v tak výjimečném přírodním prostředí lze zajistit výjimečné 
konečné dílo. 

Stalo se však něco neočekávaného. Na místě samém probíhalo 
závěrečné jednání, za účasti nejvyšších představitelů, na kterém 
měly být odsouhlaseny finanční prostředky a stanoveny termíny 
urychleného postupu výstavby. Nic nebránilo postupnému 
zpracování projektové dokumentace, získání stavebního povolení 
a zahájení výstavby. Nad městem je, ale náletová trasa pro 
přistávání letadel na letišti v Ruzyni. Při běžném provozu nejsou ta 
letadla až zase tak moc vnímána – tehdy, ale létalo jedno letadlo za 
druhým tak, že ve výsledku to byl s malými přestávkami pořádný 
randál. A to byl důvod, že i tak dobře připravená akce skončila. 
Dnes už mohl být celý areál v provozu a občané Roztok by 
nemuseli si jezdit zaplavat do Prahy, nebo do Kralup. Stejně tak 
i školní mládež by nemusela jezdit do Prahy na výuku plavání. 
A v neposlední řadě zde už mohlo být vybavení města vhodné 
k utužování zdraví jeho občanů.

Mnohé se od této doby změnilo. Změnily se i možnosti zajištění 
realizace koupaliště. Úvodem bylo uvedeno, že koupaliště není na 
pořadu dne. Je proto více času na přemýšlení co je pro město 
nejvyhodnější.

V územním plánu je uvažováno letní koupaliště v prostoru 
ukončení ulice Legií na poměrně vhodném místě. Provoz takového 
koupaliště je, ale v průběhu roku omezen na konec jarního období, 
na letní, a pokud jsou vhodné klimatické podmínky, tak i na část 
podzimního údobí. Pokud tyto podmínky vhodné nejsou, omezuje 
to využití koupaliště i v létě. Z hlediska možnosti jeho využívání je 
to varianta nejméně vhodná. Vhodnější je realizace venkovního 
vyhřívaného bazénu s rozšířeným provozem na jaře a na podzim, 
nebo s provozem celoročním. Příkladem bazénu s celoročním 
provozem je venkovní bazén v Praze – Podolí, který je v provozu 
přes 20 let.

Samozřejmě nejvhodnější je plavecký bazén krytý. Je, ale 
investičně nejnáročnější. Přesto byla prostudována varianta 
realizace krytého plaveckého bazénu jako přístavba k objektu 
sokolovny. S využitím z části pozemku tělovýchovy, 
z části města. Ideální řešení pro sportovce, ideální poloha 
z hlediska dostupnosti obyvatel. Tato možnost se ukazuje jako 
nereálná vzhledem k plánu rozvoje dalších tělovýchovných 
zařízení v tomto areálu.

Rozhodující kriteria pro volbu koupaliště by proto měla být:

- poskytnutí maximální možnost provozu pro veřejnost – 
pokud možno zajistit celoroční provoz

- zajistit vhodné koupaliště za co nejnižší finanční náklady 
s možností brzkého uvedení do provozu, případně možnost 
postupné dostavby potřebného vybavení

- zajistit podmínky pro ekonomický provoz, které by umožnily 
stanovit přijatelné vstupné pro návštěvníky

- koupaliště by mělo být v generelu města situováno tak, aby 
bylo vhodně dostupné pro obyvatele města

- zajistit možnost případného etapového postupu výstavby 
podle schopnosti zajištění finančních prostředků.

Zd. Jakubec

Cenzura v šantánu 

(aneb Kdo byla Lorča Sodomová?)

Zdá se to podivné, ale co se dalo cenzurovat v lidovém zábavním 

podniku z dob rakouské monarchie? Ale dalo - repertoár. Mám 

před sebou sešitek „Chansony Lorči Sodomovy, Kniha III, 1911“. 

Úhledné čitelné písmo - ještě za dob mého mládí se říkalo 

krasopis - a pod každou písničkou na konci úhledné razítko od 

Oddělení I. c.k. Policejního ředitelství v Praze. To z 5.února 1912 

sděluje, že „Připouští se k přednášení s vynecháním škrtnutých 

míst na stránce 7 až 11“ s kulatým razítkem a nečitelným 

podpisem. Zásah se dotknul textů ve Staropražských písničkách, 

což byla „ charakt. směs, již pro Lorču Sodomovou napsal 

F.Z.Gerdan, hudbu složil Fr.Sodoma“, jak je uvedeno v záhlaví. 

S cenzurou jsem se potkal také, ale ta takhle slušná nebyla. Spíš 

byla plíživá, nekonkrétní, jako že: „ ... to není vhodné ... já to 

myslím v dobrým ... když říkám, že se tu nefotí, tak ...“ Z tohoto 

pohledu je mi ta stoletá rakouská cenzura docela sympatická. 

To, co jí vadilo, to označila, sepsala, orazítkovala a podepsala. Ve 

zcenzurovaných Staropražských písničkách to byly zmínky 

o Karlovi Hašlerovi, asi nejznámějším pražském písničkáři té 

doby. Podle historiků populární hudby měl Hašler s rakouskými 

úřady problémy a toto je malý důkaz, že to pravda je. 

 Šantány - francouzsky chantanty - nebyly domy s červenými 

lucernami, jak se možná dnešní současníci domnívají. Byly to 

zpěvní síně, což je elegantní seriózní překlad slova a zároveň 

pivnice, umístěné přímo v pivovarech. Jen v pražské okrajové 

lokalitě Na poříčí bylo asi pět malých pivovarů. U Rozvařilů 

a U labutě jsou místní názvy dodnes známé - nyní palác 

s divadlem a obchodní dům. V těsné blízkosti byl pivovar 

U Bucků, na jeho místě byla postavena Legiobanka a výraz: ... že 

u Bucků zhasli ... známe jen ze starého popěvku. Na těchto 

Z HISTORIE MĚSTA

Eleanora Sodomová
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místech v současné době nezpíváme, ale 

obdivujeme díla meziválečné architek-

tonické avantgardy. U Rozvařilů je ale pivo 

zachováno dodnes...

Zábava v šantánech byla prostá, nic pro 

honoraci. Ta se tvářila, jakoby tyto lokály 

neexistovaly a možná právě ona rozšiřo-

vala jejich nedobrou pověst. Publikum 

tvořili dělníci, drobní řemeslníci, studenti 

a občas i tzv. pán ze slušné společnosti, 

který měl rád pivo a zpěv. Pivo se točilo, 

občas na podium vyšel zpěvák a něco 

zazpíval. Jen tak, bez scénáře a bez režie, 

tou byla pokročilost konzumace, nálada 

v sále a známé popěvky návštěvníci zpívali 

společně. Názvy písní leccos naznačují : 

Tak už jsem s tou vojnou sek ... Janek na 

posvícení ... Řezník Flaksa ... Dostal jsem 

kšandy od mojí Mandy ... Chodím jak tuhý, 

od jedný k druhý ...To zas mám opici .. a tak 

dále. Pivní tématika, trochu opovržlivě by 

řekl i dnešní sociolog. 

Šantánové zpěvačky měly svou popularitu. 

Tak se dostávám k prvnímu odstavci 

o cenzuře a zmínce o Lorče Sodomové. 

Byla v té době členka a subretta umělecké 

skupiny Dvorního pivovaru v Praze ve 

Štěpánské ulici. Na jeho místě dnes stojí 

hotel Alcron, od třicátých let symbol pro 

náročnou domácí i zahraniční klientelu. 

Dvorní pivovar byl společensky solidní 

šantán, už se serióznějším progra-

mem a režijními postupy, užívané až 

v pozdějších kabaretech. Kabarety byly 

pokračováním šantánů a ještě 

v předválečné době je na scéně popu-

lární hudby vystřídaly. O popularitě 

a umění Lorči Sodomové svědčí 

dobová zpráva z kulturní rubriky 

novin: „ ... Pí.Sodomová má chic. 

Měly by si z ní vzíti příklad ostatní 

šantánní pěvkyně.  Mnoho je 

dovoleno, ale musí se znáti způsob, 

jakým se má věc reprodukovati ...“.

(Tušíte správně, jde o sestru dědečka 

našeho současníka-zpěváka Viktora 

Sodomy). 

Theofil Sodoma byl jeden z prvních 

ředitelů tzv. pěveckých družin, ve 

zpěvníku je jako hudební sklada-

tel uváděn František Sodoma. 

Mimochodem, historici uvádějí, že 

o půl století později, v roce 1955 
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v kavárně Vltava, zpíval první rock-and-roll Viktor Sodoma 

senior.(Jmenoval se vlastně Franta, ale doma mu jinak neřekli 

než Viktor). Takže je pochopitelné, že u Sodomů se zpívá 

dodnes….

V roce 1910 měla Lorča v repertoáru také kostýmní kuplet 

Advokátka. Text je velice rozsáhlý a rozevlátý, jak se dal zpívat, 

to by mohl poradit hudební aranžér s velkou dávkou fantazie. 

Refrén ale jasně naznačuje, jaké pojetí advokacie má text na 

mysli :“ ... Já doktorka jsem všeho práva, klientů vždycky 

množství mám, zvláště pány, jsou-li fešní, obhajovat dobře 

znám.“ Pikantní na textu písně je, že žádná žena v Rakousku v té 

době advokátkou být nemohla, protože až do vzniku 

Československé republiky byla pro ženy právnická fakulta 

uzavřena. 

Vraťme se na chvíli opět k cenzuře. V roce 1912 škrtla cenzura 

celou píseň „Jak dívkám škodí velice, láska k vojenské muzice“. 

Píše se v ní, že :“Mařenka byla slečinka svižná jak lasice, však 

lásku velkou měla k vojenské muzice ... „ a tak milovala houslistu, 

čelistu, trumpetistu, klárinetistu, basistu, bombardónistu, 

tambora a když se jí narodil kluk, vznikla otázka: „ ... kdo otcem 

jeho bude jen, on všem je podoben ... vřeští jak celá kapela, cáá 

ráá ra“. Dělat si šprťouchlata z vojenské kapely, tehdy 

populárního veřejného symbolu armády, to byla i na cenzora 

silná káva. 

Cenzor ale škrtnul i živnostenskou „Romanci o uzenáři 

a Madlence“ (1912). Za fešnou pradlenkou Madlenkou se 

obraceli všichni chlapci a toužil po ní i : “ ... uzenář, sic silný 

chlapík, ale ošklivou měl tvář“.. Byl jí zcela odmítán, i nějaká ta 

facka padla. On zcela zoufalý se šel poradit s kouzelníkem. „Ten 

do ještěrky kous, co dostane se ptal - pak pohladil si vous ...“ 

a zamyslel se. Pochválil jeho salám, poradil mu, ať udělá stejně 

kvalitní a dá ho Madle. 

Povedlo se a :“ ... Madla salám 

snědla, zčervenala, zbledla, za 

chvíli už uzenáři hned si na 

klín sedla ...“ a tak dále. 

Uzenáře časem omrzela a tak 

zkusil stejnou fintu na Rézu, 

Kačenu, pak Pepku, Žofku, 

Mařenu a všem dával kvalitní 

salámy. Vysoká kvalita ho 

stála hodně peněz a tak za 

čas bankrot udělal, protože 

všechno holkám dal. „Teď 

světem chodí uzenář, jak 

chudý sešlý popelář ...“ tady to 

cenzura také přehnala, zjevně 

jí vadily kvalitní výrobky. 

Cenzor buď tak dobrý salám 

nedostal nebo byl vegetarián. 

Vysoká kvalita jako podnika-

telský záměr může být ale 

problémová i ve třet ím 

tisíciletí.
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Dostali jsme se k dalšímu frekventovanému jménu - textaři 

F. Z. Gerdanovi, který obě cenzorem škrtnuté písně složil. Je 

s Fr. Sodomou podepsán také pod duettem pro 2 pány „Veselí 

studenti“ (nedatováno). To už je jízda :“ .,... chcem jenom žert 

a známe svět ......já moh bych učit kantory, jak má se dělat flám ... 

v hospodě studujeme jen ... táhneme od Fleků k Šenflokům, nesem 

si opičku, jako dům...“ Když dostanou od tatíků pravidelnou 

apanáž a mají v kapse větší finanční prostředky, tak:“ ... maj z nás 

holky strach... Tončo, ještě jednu, nežli zblednu a pak zhebnu, ať 

se řádně natřeme, jinak žízní umřeme..“ Ve výčtu 

navštěvovaných hospod je také zmínka o výletu do Selce 

(tj.Sedlece), kde byla od roku 1909 zahradní restaurace ve tvaru 

slona, přenesená z Pražského výstaviště. 

Některé indicie naznačují, že F.Z.Gerdan by mohl být pseudonym 

Františka Zimmera, věhlasného roztockého lékárníka ze Žalova. 

Lékárník, stejně jako třeba doktor, farář, učitel, továrník, 

živnostník, pošťák nebo strážník patřil v maloměstské 

společnosti k váženým lidem a a jaksi nebylo vhodné, aby se 

veřejně prezentoval rozvernými popěvky. Pan lékárník pojal 

Lorču Sodomovou za manželku a příběh šantánové zpěvačky 

a studenta farmacie tak lehce sklouzává do roviny románů 

z prvorepublikové červené knihovny… a tak šťastně žili až ...... 

aha, tady mi chybí konkrétní informace z pozdějších let. (Ačkoliv 

zajdete-li na levohradecký hřbitov, najdete na rodinném hrobu 

Zimmerových jméno Eleonora Sodomová-Zimmerová…). Dva 

roky mám v počítači tento článek rozepsaný, ale žijící potomci 

osob, které uměly před sto lety tak krásně žít, nejsou schopni na 

půdě ještě něco dohledat a dát mi k reprodukci. Na další 

prázdninové číslo už čekat nemohu a Odraz rubriku Došlo po 

uzávěrce nemá zavedenou. Takže dá-li Pánbůh, jak obvykle 

říkávaly naše babičky, pokračování bude možná za rok. Abych se 

dnešní češtinou vyjadřoval srozumitelně ... to be continued.

Stan Marušák

Fr. Zimmer mezi svými přáteli
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

MILÍ ČTENÁŘI,

třebaže prázdniny již začaly, přinášíme Vám v tomto 

prázdninovém dvojčísle ještě několik malých ohlédnutí za našimi 

červnovými aktivitami. Poslední měsíc školního roku byl jako 

vždy naplněn školními výlety, školami v přírodě či exkurzemi, ale 

také samozřejmě závěrečnými testy, zkoušením, výukovými 

projekty a v hojné míře také posledními sportovními soutěžemi 

a turnaji. Celý červen však celá škola žila hlavně přípravami na 

projekt „Den Evropy“ spojený se zahradní slavností. Doufám, že 

ti, kteří se jí zúčastnili, nelitovali a domů si odnesli pěkný zážitek. 

Hezké počtení a ještě hezčí prázdniny a dovolenou Vám všem 

za celý pedagogický sbor přeje 

Věra Zelenková

NOC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Ve čtvrtek 18. 6. jsme spali ve školní družině. Odpoledne jsme se 

již připravovali a vyzdobili jsme si školní zahradu balónky 

a barevnými fábory. Sešli jsme se v 18.30 hod., připravili si 

náhradní postýlku a hurá na zahradu. Děti se zúčastnily různých 

soutěží a zahrály si hry. Za odměnu jsme si zapálili oheň a opekli 

buřtíky. Moc jsme si pochutnali.Pozdní odpoledne rychle uběhlo 

a museli jsme jít spát. Děti sice trochu vzpomínaly na měkké 

postýlky doma, ale každý si rychle zvykl. Usnuli jsme v pozdních 

nočních hodinách, plni zážitků a dojmů z prožitého dne.

Ráno na nás čekala chutná snídaně, kterou připravily paní 

kuchařky, a pak jsme šli do školy. Příjemnou atmosféru celého 

večera se nám podařilo zachytit na fotografiích. CD s fotografiemi 

je k nahlédnutí v ŠD.

VÝLET DO PLZNĚ  

Závěr školního roku jsme si zpestřili celodenním výletem do 

Plzně, kde jsme navštívili Dinopark, 3D kino a ZOO. 

V Dinoparku si děti prohlédly pohyblivé a ozvučené modely 

dinosaurů a pohrály si na dětském paleontologickém hřišti. V kině 

jsme se ocitli mezi prehistorickými zvířaty. Po svačině jsme se 

přesunuli do ZOO. Na závěr výletu si děti nakoupily dárečky. 

Cesta domů rychle uběhla a pan řidič nás pochválil za pěkné 

chování. 

Vychovatelky ŠD

ÚVAHA -ukázky prací žáků 5. A 

Válka – dobro, nebo zlo?

Války většinou vznikají, protože si dva nebo více států nerozumí, 

ale neřeší to diplomaticky, ale válkou. Většina vojáků bojovat 

nechce nebo bojují jenom pro peníze. Myslíme si, že takový 

civilista válku vůbec nechce. Když rodině zemřou příbuzní, 

začnou válku nenávidět a tahle nenávist se přenese i na ostatní a ti 

pak začnou protestovat. Řekli bychom, že válka je většinou za 

dobrým účelem, ale se špatnými prostředky a s pomocí těchto 

prostředků se rozpoutá peklo. (D. Beneš, D. Dědič)

Co je to láska?

Láska je, když jeden ke druhému cítí to, co kamarádi necítí. Já 

osobně si myslím, že je lepší mít rád a pak až později milovat. 

Láska je jako rozkvetlá jabloň s růžovým kvítím. Láska je něco, co 

zažijete jednou za život. Ale měl by ji zažít každý člověk. Láska je 

úžasná věc, dokáže i ty největší protivníky zkrotit. (L. Maršík)

POHÁR ROZHLASU

Poslední soutěží ŠSL byla atletická soutěž družstev – Pohár 

rozhlasu. Dne 26. 5. soutěžila v Praze – Barrandově družstva 

mladšího žactva. Zde jsme zaznamenali pouze dílčí úspěchy. 

Zlatou medaili vybojoval v hodu kriketem V. Klusoň hodem 

dlouhým 62,50 m. Medaili za 3. místo získala také děvčata za 

štafetový běh 4 x 60 m (Kovaříková, Kozlová, Patóčová, 

Romová). V družstvech jsme se umístili až na 8. místě.

Druhý den (27. 5.) soutěžilo starší žactvo. Zde už jsme dosáhli 

většího úspěchu. Starší děvčata zvítězila jako družstvo a v jednot-

livcích zlato za běh na 60 m v čase 8,1 s brala A. Hánová. Na 

stříbro dosáhla v běhu na 800 m časem 2 : 53 S. Faltová a o bronz se 

postarala M. Šťastná svým 130cm skokem do výšky. Družstvo 

chlapců, oslabené o nemocného R. Hodana, skončilo deváté.

Na krajském finále 2. 6. v Houšťce u St. Boleslavi děvčata ještě 

zlepšila bodový zisk téměř o 500 bodů a obsadila celkově 8. místo 

v kraji. Potěšitelné je, že Saša Hánová zde byla nejrychlejší 

v běhu na 600 m časem 8,04 s.

Blahopřejeme a děkujeme všem za vzornou reprezentaci naší školy 

a jen litujeme, že už mnozí končí školní docházku a budou nám do 

budoucna moc chybět.

VÍTĚZNÉ DRUŽSTVO ST. DĚVČAT
ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ LIGA



27

podívat na pozvání třídní učitelky 3. B a podle jeho slov byl 

ohromen – znalostmi, přístupem, množstvím informací a vůbec 

celkovým pojetím akce.

Projekt se opravdu povedl a je to zásluha žáků, učitelů, ale 

i rodičů, kteří se v hojné míře podíleli na přípravě, zejména 

v nižších ročnících. I touto cestou jim chceme poděkovat. 

Nadšení dětí do další práce je důkazem toho, že úsilí všech 

zúčastněných vyústilo do povedené akce, kterou si pozměněným 

způsobem rádi příští rok zopakujeme.

A. Gabaľová

PASOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. tříd na rytíře II. stupně

Paní učitelka Zlata Fišerová zorganizovala pro žáky 5. A a 5. B 

hezký ceremoniál k ukončení I. stupně ZŠ, který se konal na naší 

škole poprvé. Žáci obdrželi stužku absolventů I. stupně, paní 

ředitelka v převlečení za královnu je pak pasovala na rytíře 

II. stupně a všichni ještě dostali Výuční list, který to všechno 

stvrzuje. Celý akt je možno brát jako recesi, ale bylo to hezké 

a určitě si mnoho rodičů v duchu povzdechlo i nad tím, jak nám ty 

děti rychle rostou. (A. G.)

HURÁ NA PRÁZDNINY!!!

Vedení školy chce popřát všem žákům, učitelům i rodičům krásné 

prázdniny a dovolenou, užijte si sluníčka a tepla (doufáme, že nás 

počasí nezklame) a setkáme se zase 1. 9. ve škole.

Na závěr oznámení pro rodiče našich příštích prvňáčků – slav-

nostní uvítání nových žáků s paní starostkou se uskuteční v 8.00 

hod. v Žalově a v 8.30 hod. v budově v Roztokách. Těšíme se!

Alena Gabaľová a Drahomíra Moravcová

Dne 16. 6. v Praze na Strahově proběhlo vyhlášení výsledků ŠSL 

za školní rok 2008/09. Celkem se účastnilo 21 škol z okresu 

Praha-západ. Pořadí škol:

1. ZŠ Černošice

2. ZŠ Mníšek

3. ZŠ ROZTOKY

4. ZŠ Rudná

5. ZŠ Průhonice

Pohár za třetí místo přebíral náš nejlepší sportovec Richard 

HODAN. Sám ještě obdržel plaketu a fotbalový míč. Za 

nepřítomnou nejlepší sportovkyni školy Sašu HÁNOVOU 

převzala ocenění paní uč. Jungwirthová, která zajistila předání. 

Po několika letech propadu v umístění jsme se opět propracovali 

na přední místo. Za to patří poděkování jak dětem, které naši ZŠ 

reprezentovaly, tak učitelům, kteří své žáky na soutěžě 

připravovali.

M. Jungwirthová, uč. TV

HUDEBNÍ MATINÉ 

ZUŠ připravila pro milovníky hudby na školní zahradě 

Hudební matiné. Velmi pěkná hudební akce plná hudby, lidových 

písní, tanců, tanečků a recitací žáků ZUŠ byla zakončena 

vystoupením JazzKombo Libčice, kteří zahráli jazzové 

a swingové skladby. Rozhodně v červnové kulturní nabídce 

patřilo Hudební matiné k vydařené kulturní akci.

M. Bartulíková

CELOŠKOLNÍ PROJEKT - EVROPA V ROZTOKÁCH

Dne 19. června naše škola prezentovala široké rodičovské 

veřejnosti projekt Evropa v Roztokách, který jsme organizovali 

při příležitosti předsednictví České republiky v Evropské unii. 

Každá třída si zvolila jednu členskou zemi Unie, žáci vyhledávali 

informace, které pak zpracovali různým způsobem – do 

powerpointové prezentace, na interaktivní tabuli nebo do plakátů 

a na nástěnky. Byly vydány i bulletiny o některých zemích, 

některé třídy se spojily s velvyslanectvím dané země a požádaly 

o zaslání materiálů k projektu. Tato příprava trvala asi 3 měsíce 

a vyvrcholila v pátek 19. 6. Žáci pod vedením třídních učitelů 

a s pomocí i ostatních pracovníků školy ukázali, co všechno se 

naučili, a podělili se s diváky o zajímavá fakta, která zjistili. Ale 

nešlo jen o prezentaci obrázků – žáci sami ztělesnili i postavy 

typické pro jejich vybranou zemi – viděli jsme sochu Davida 

v 5. A, španělskou tanečnici v 9. B, Pipi Dlouhou punčochu v 2. C, 

také německé blondýnky (6. B) zabloudily až z Oktoberfestu do 

naší školy, dokonce i bohové sestoupili z Olympu (2. B).

A co bylo ještě přidanou hodnotou? Tradiční jídla. Ochutnali 

jsme tak maďarský guláš, belgické pralinky (nekupované - 

vyrobili žáci), pravý český chléb a koláč, slovenské bryndzové 

halušky, anglický čaj, francouzskou bagetu (láhev vína byla 

jenom na ukázku – prázdná)…

Náš projekt měl jednoho speciálního hosta – kulturní atašé 

z velvyslanectví Portugalska pan Joachim Ramos se přišel 

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc
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ŠVP – DOBÝVÁNÍ POKLADU 
Od 1. 6. 2009 se hotel Eden v Jestřabí rozezvučel na 4 dny křikem 

a smíchem žáků 1. B a 3. B ze Žalova. Užili jsme si zde mnoho 

legrace a napětí při dobývání pokladu pána z Jestřabí. Vařili nám 

výborně a nikdo neplakal. Mnohokrát děkujeme za sponzorský 

dar panu Stopkovi.
Žáci 1. B

ŠVP V JESTŘABÍ

Dětský den 30. 5. 2009 

v MS Hubertus – Roztoky

Je konec měsíce května. Rok uběhl jako voda a opět máme den 

Dětí. Letos jsme pro ně připravili nové soutěže, hodně dárků, tak 

aby se dostalo na všechny. Dalo to dost práce, běhání, návštěvy 

sponzorů, zabralo to hodně času těm, kteří se podílejí na přípravě. 

Teď stojím na terase lovecké chaty pod deštníkem. Počasí „že psa 

bys nevyhnal“, tolik práce a všechno se obrací vniveč. Smutně se 

dívám na cesty, které vedou sem na holý vrch. Ejhle! První auta 

jedou blátivou polní cestou a od Roztok šlapou zabalené do 

pláštěnek děti a jejich rodiče. Najednou je plno. Mladá maminka 

tak 25,za ruku dítě, druhé v kočárku přijde ke mně.

Dobrý den: Pane Horyna… Pamatujete si mně?  

????????

Děvče zlaté! Nejsem Horyna! No děti Vám tu tak říkají. Hlásím se 

do práce! Jako malá jsem tu před lety taky závodila. Nějak mně 

píchlo v komoře! „Radostí“, že děti se k nám vracejí i jako 

dospěláci.

Nááástup! Informace rodičům i dětem a už to začalo. Po mokré 

louce se míhají postavičky v pláštěnkách a s vervou se vrhají do 

soutěží. Rodiče se choulí pod deštníky nebo popíjejí čaj, kávu 

v naší kantýně. Šermíři skupiny „SKELETON“ z Roztok sklízejí 

úspěch se svým novým programem. A Dětský den bez tradičního 

2,5m dlouhého hroznýše by nebyl úplný. Jé, Pane myslivec on 

nechce žrát trávu… Diví se jedna dívenka. Ostraha letiště z Ruzyně 

předvedla dětem cvičeného raroha a orla. Samozřejmě opět 

bodovali hasiči z Lysolají. Konečně finále. Děti nastoupily do řad. 

Dostávají dárky, diplomy. Ještě je čeká úklid louky. Která je posetá 

hračkami a bonbóny.

Postáváme na prázdné střelnici, díváme se za posledními 

odcházejícími. Cukroví, koláče, buchty, štrúdl vše co napekly naše 

obětavé ženy. Dokonce i maminky a babičky některých dětí je 

snědeno, zbyly jen drobečky. Kantýna vyhlásila stav „u snědeného 

krámu“. Děkuji našim přítomným, kteří se podílí na dnešním 

mokrém dni. Obětavě v tom nečase se věnovali dětem. Příště to 

bude lepší! Zdůrazňuji hlasitě. Dědku, že si nedáš pokoj! Podívej 

se do zrcadla… Kolik ti je? Za ty roky jsi už pěkně šeďivej! Tak se 

směje přítel Jiří… Něco mně zatahá za ruku… moje malá vnučka 

Lucie. „Dědo! Co to ten Pán povídá? Ty přeci nemáš šedivé vlasy. 

Ale stříbrný!“ Tak vidíš kamaráde Jirko Falto,… Proto ještě pár let 

musím dělat dětem radost!

Rád bych ještě poděkoval všem sponzorům a nebylo jich málo. Za 

finanční i věcné dary. Tím nám hodně pomohli zajistit dnešní 

úspěch. 

Miloslav Slaba

MŠ SPĚŠNÉHO INFORMUJE….

Za poslední tři měsíce se toho v naší MŠ odehrálo opravdu hodně. 

V měsíci dubnu jsme navázaly na spolupráci s dětskou agenturou 

Hvězdička, která pro naše děti organizuje výlety a vyrazily do 

zoologické zahrady. Dále jsme využily nabídky sdružení Roztoč 

a shlédly milé představení nejmenšího toulavého divadelního 

cirkusu Giroldón. 

Nezapomněly jsme také oslavit svátek všech čarodějnic. V tento 

den přišly děti do školky převlečeny za čarodějnice a čaroděje 

a užívaly si dopoledne plného her, soutěží, písniček a tanečků. 

A abychom dostály tradici, nezapomněly jsme zapálit čarodějnici, 

kterou vyrobila naše paní školnice a upéci si výborné buřty.

A protože naše děti milují výlety, v květnu jsme pro ně připravily 

hned dva a to na pražské výstaviště do Podmořského světa a na 

Ploskovický zámek, kde nás přivítala krásná princezna, která nás 

celým areálem provedla a ukázala nám, jak se dříve princeznám na 

zámku žilo.

Dále jsme zorganizovaly odpolední bazárek pro maminky s dětmi, 

kde si maminky mohly společně se svými dětmi užít divadelní 

představení divadélka Romaneta „Jak šel pejsek s kočičkou do 

školy“, zakoupit výrobky, které pro ně děti vyrobily a samy 

prodat, co je napadlo (oblečení po dětech, hračky, knížky…)  

K tomu všemu bylo připraveno občerstvení a oheň na opékání 

buřtů. 

Hned prvního června nás čekala oslava mezinárodního dne dětí. 

Na tento den byl pro děti připraven karneval v maskách, hry 

a soutěže a také překvapení v podobě trampolíny, nových 

prolézaček a houpaček. Tyto dárky byly pro děti zakoupeny ze 
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Poděkování ...a pozvání

Koukej, kapky se koulí... až příliš aktuální byla slova písně Duhová 

víla v podání Beruška bandu při Dětském dnu na školní zahradě.

Kvůli chladnému a deštivému počasí bylo nutno perfektně 

připravený program pozměnit. Vítr a déšť sice neodehnaly několik 

zvlášť vytrvalých dětí ze skákacího hradu ani z kolotočů, divadelní 

představení se však musela přesunout do školní jídelny a hry 

a soutěže zaplnily školní chodby.

Byla to zkouška improvizace a vytrvalosti učitelů, organizátorů 

i účastníků, kteří i přes nepřízeň počasí na školní zahradu dorazili.

Velké díky patří již tradičním sponzorům Dětského dne, firmám 

Pohl, Autodoprava Kalcovský a Vlasové studio Evy Uvarovové.

Snad nám počasí bude přát více při další akci:

Cukrárna Růžový slon, Základní škola Roztoky a sdružení 

Roztoky – město pro život Vás zvou na Den pro celou rodinu, 

který se bude konat v pátek 4. září 2009 od 13 hodin na zahradě 

základní školy, tentokrát pod názvem Ten dělá to a ten zas tohle.

Uvidíte a budete si moci vyzkoušet různá řemesla: krajkářství, 

vyšívání, tkaní látek, keramika, řezbářství, vazba květin, zdobení 

perníků, výroba šperků, drátkování...

Čeká na Vás osvědčený doprovodný program – skákací hrad, 

kolotoče, Beruška band (od 14 hodin), soutěže, malování na 

obličej, pipmprlové divadélko Nazdárek (od 16 hodin), pro 

dospělé bude na závěr (17-22) hrát Duo Lhotákovi se svými hosty. 

Připraveno bude i bohaté občerstvení všeho druhu.

Vlaďka Drdová

sponzorských darů, které školka získala od rodičů, za což jim ještě 

jednou mnohokrát děkujeme. Jmenovitě bychom pak ještě 

rády poděkovaly rodičům Moravcovým, Vyhnánkovým, 

Schultzovým, Pavlištovým, pí. Bohdanecké a pí. Kubrové, kteří 

společné s pí. učitelkami a pí. ředitelkou celé nedělní odpoledne 

toto nové vybavení neúnavně sestavovali. Kromě díků jim budiž 

odměnou neutuchající radost našich dětí!

Jako poděkování za celoroční spolupráci a podporu byla pro 

rodiče s dětmi připravena také zahradní slavnost. Na tento den byl 

pro děti do školky přivezen skákací hrad, tentokrát vylepšený ještě 

o skluzavku. Děti si pro rodiče připravily krátký program 

v podobě básničky Kuřátko a obilí, tanečku Rumba rej a písničky 

o Večerníčku. Program byl plný soutěží pro rodiče s dětmi (např. 

tanec s míčem, skládání puzzle na čas, hledání svého dítěte se  

šátkem na očích), hudby a příjemné atmosféry. Občerstvení 

zajišťovala cukrárna Růžový slon, pekly se klobásy, vařila se 

káva, maminky napekly spoustu dobrot a všude vládla dobrá 

nálada. Přijel za námi také sob Tim, kterého děti znají z lyžařské 

školy, kde jsme byly se školkou v zimě, a připravil si pro děti 

slalom o sladké odměny. 

Ty děti, které se rozhodly ve školce přespat si pak ještě společně 

s pí. učitelkami vyrobily originální trička a za svitu lampiónů 

hledaly na zahradě poklad. 

Vzhledem k tomu, že měsíc červen je ve znamení loučení 

s předškoláky, byly pro děti připraveny hned dvě akce. Jednu 

z nich zorganizovaly maminky našich předškoláků a nakoupily 

pro děti dárky a občerstvení a připravily pro děti malou oslavu. 

Druhou akcí bylo tradiční pasování školáčků, kdy se 

s předškoláky a jejich rodiči loučí celá školka. Děti dostaly trička, 

šerpy a samozřejmě dárečky a užily si divadelního představení 

s názvem „Perníková chaloupka 2“.

Závěrem bychom ještě rády poděkovaly rodičům našich dětí, bez 

jejichž milého a vstřícného přístupu, nezištné pomoci 

a sponzorským darům by naše školka zdaleka nemohla mít svůj 

program tak bohatý. Našim budoucím školáčkům přejeme 

z celého srdce šťastný start v novém školním roce a mnoho 

úspěchů v jejich nové životní etapě.

Kolektiv MŠ

Informace pro rodiny 

s postiženými dětmi

V rámci připravovaného projektu Roztoky – naše město si 

dovolujeme informovat rodiny, které mají dítě s postižením, že ZŠ 

Roztoky zapůjčí bezplatně tělocvičnu v školní budově v Žalově 

každé úterý od 16 do 17 hodin (od září). Tělocvična bude 

vyhrazena pouze pro tyto děti a jejich rodiče.

Další informace a přihlášky: 

V. Drdová, tel.: 606 893 292,  

e-mail: v.drdova@volny.cz  (koordinátorka projektu)

Kateřina Straková, tel. 737 806 368, 

e-mail katkastrakova@centrum.cz (za rodiče).

Kateřina Straková
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Přestavba v Lexiku a co o prázdninách?

Právě jsme zahájili velkou přestavbu našich prostor naproti 

supermarketu Tesco tak, aby vše vyhovovalo požadavkům nové 

školky Lexik, která otevírá 1. září. 

Pravidelný provoz v Lexiku zahájíme 17. 8., kdy můžete opět přijít 

na naši recepci přihlásit se na jazykové kurzy, masáže, cvičení či 

právě do nově otevírané školky Lexik.

Nezahálíme ale ani o prázdninách, kdy budou v srpnu probíhat 

intenzivní jazykové kurzy, po rezervaci si můžete od 17. 8. nechat 

pohlídat vaše dítko, 25. 8. a 27.8. bude od 19,00 cvičení power jógy, 

od 24. 8. bude probíhat v nových prostorách letní tábor s angličtinou 

pro děti. Můžete se hlásit na masáže i nově otevíranou kosmetiku.

26.8. a 15.9. budeme mít DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, kdy se 

můžete přijít podívat na naše nové prostory a vyzkoušet různé druhy 

cvičení.

Letní tábor s angličtinou v Lexiku

Pětidenní celodenní tábor s obědem pro děti 6-12 let v prostorách 

Lexiku zaměřený na výuku a zábavné procvičování 

angličtiny.Rezervujte si účast vašeho dítěte už nyní!

Termín: 24. 8. - 28. 8. (pondělí až pátek), denně 9.00-17.00

Formulář přihlášky si můžete stáhnout na našich webových 

stránkách. Přihlášku prosím zasílejte nejpozději do 21.8. na mailem 

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

Letní intenzivní jazykové kurzy

Intenzivní kurzy trvají vždy od pondělí do pátku (5 dnů) a nabízíme 

je ve dvou podobách:

Celodenní kurz: 6 hodin denně, dopoledne 9.00-11.30, odpoledne 

14.00-16.30

Večerní kurz: 3 hodiny denně, 18.00-21.00

Kurzy povedou lektoři se zkušenostmi s vedením intenzivních 

kurzů. Bloky výuky budou samozřejmě vhodně proloženy 

přestávkami. Otevíráme angličtinu věční začátečníci a středně 

pokročilí a němčinu věční začátečníci v termínech od 17.8. – 21.8. 

a 24.8. – 28.8. 

Od září otevírá školka LEXIK

Dopolední školička Sovičky má v Lexiku již zavedenou tradici. Od 

1. září 2009 se ze Soviček stává klasická celodenní školka 

s rozšířenou výukou angličtiny pod názvem LEXIK.

Školku mohou navštěvovat děti od 2 do 7 let, které budou podle 

věku rozděleny do dvou oddělení, Soviček a Kulíšků. 

Sovičky (pro děti 3-7 let): část dopoledního programu a běžná 

komunikace probíhá v angličtině, vše je ovšem vedeno českou 

lektorkou s výbornou znalostí angličtiny (nikoli rodilou mluvčí).

Kulíšci (pro děti 2-5 let): celý program v češtině s nabídkou kroužků 

angličtiny a flétny.

Školka LEXIK nabízí:

· část denního programu a běžnou komunikaci v Sovičkách 

v angličtině, ovšem vždy pod vedením českých učitelek 

ovládajících výborně angličtinu; 

· v malém kolektivu rozvoj osobnosti dítěte, samostatnosti 

v jednání a schopnost vytvářet si vlastní úsudek;

· "specifickou výchovu k dětství bez úrazů" - jsme zapojení do 

projektu Bezpečná školka, který se zaměřuje zejména na 

bezpečný pobyt dětí venku, ale i jiný preventivní program pro 

dětství bez úrazů; 

· hudební výuku formou kroužku hry na flétnu a seznamování 

se s hudebními nástroji; 

· jedinečnou možnost diagnostiky specifických poruch učení 

přímo ve školce; 

· přítomnost rehabilitační sestry, která bude s děti učit 

správnému držení těla a bude s nimi provádět prevenci 

plochých nohou, možnost využití tělocvičny; 

· pravidelnou přítomnost logopedky s možností individuální 

nápravy; 

· výuku práce s počítačem zábavnou formou. 

 Neváhejte a rezervujte si místo již dnes, protože místa se rychle 

zaplňují. Více informací a rezervace: tel. 739 035 000, e-mail: 

info@lexik.cz

Jazykové kurzy a cvičení od září

Po přestavbě školky bude stále dost prostoru pro výuku jazyků, 

přednášky a semináře, jak jste zvyklí. Rozpis jazykových kurzů 

najdete na našich webových stránkách a můžete se do nich hlásit již 

nyní, začínáme opět od 17.8. provoz v Lexiku.

Na naše cvičení bude opět možno si pořídit výhodné pernamentky, 

rezervovat si místo na cvičení i masáže je nezbytné.
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Masáže a kosmetika v Lexiku

Lexik připravuje pro vaši pohodu a setkávání se u nás i kvalitní 

relaxační služby. Kromě masáží rozšiřujeme naši nabídku od 2. září 

i kosmetické služby, a to každou středu po celý den. Rezervace opět 

přes naše milé paní recepční na telefonu 739 035 000 nebo na  

info@lexik.cz.

Věříme, že se v dalším období setkáme opět s vaší spokojeností. 

Vzhledem k náročnosti rekonstrukce prostor přivítáme jakoukoli 

pomocnou ruku ať při výzdobě školky, nákupu zařízení či finačním 

darem. Budeme moc rádi, když nám pomůžete jakoukoli 

i symbolickou finanční částkou. Číslo účtu je: 3250359001/5500, 

do účelu prosím napište DAR a jméno. Pokud nemůže pomoci 

finanční částkou, držte nám alespoň palce, přijďte pomoci 

s úklidem či malováním a případně se o našich aktivitách podělte se 

svými známými. Pokud by vás náš projekt zajímal více, neváhejte 

se se mnou spojit na tel. 733 643 643, ráda vám vaše dotazy 

zodpovím. 

Těšíme se na vás i vaše připomínky a návrhy, protože naše snažení 

je zde pro vás!

Mgr. Lenka Červenková, ředitelka vzdělávacího centra Lexik

Prázdninovou reportáž z mateřského centra Rožálek si dovolujeme 
věnovat ryze rožálkovské aktivitě, která nás celým rokem 2009 
provází. Koncem loňského roku se v Rožálku zrodila myšlenka vítat 
společně s dětmi, jejich rodiči i prarodiči jednotlivá roční období 
hudbou, tancem, tvořením… a vznikl tak cyklus oslav nazvaných 
„Jarní – Letní – Podzimní - Zimní rejdění“. Máme za sebou dubnové 
jarní a červnové letní kolo rejdění a v následujících řádcích se 
pokusíme přiblížit Vám (především těm, kteří u nás zatím nerejdili 
a možná netuší, o čem je vlastně řeč) atmosféru „Letního rejdění“. 

První červnovou sobotu jsme se v Rožálku sešli přivítat letošní 
rozmarné léto s DJ Blánč A spol. Počasí nás zahnalo do tělocvičny 
pod školní jídelnou, ale i v tomto nevelkém prostoru čekalo na děti 
spousty písniček, zábavy a dovádění. Charismatická DJ Blánč 
vtáhla děti do víru tance, zpívání a hraní na různorodé hudební 
nástroje. Během přestávky mezi bloky písniček byla pro malé 
tanečníky připravena výtvarná dílna. Společnými silami 
a s nezbytnou dávkou dětské fantazie jsme „upekli“ originální letní 
dort ozdobený ovocem, dobrotami i prázdninovými příběhy 
z různých materiálů. Malí i velcí se mohli občerstvit čajem či šťávou 
a maminky s úplně nejmladšími návštěvníky využít klidného azylu 
herny mateřského centra. Věříme, že si všichni užili pohodové 
rodinné odpoledne a děkujeme všem, kdo pomáhali! Na přelomu 
září a října se můžete těšit na podzimní kolo rejdění a v prosinci na 
závěrečné vánoční setkání. Všichni jste srdečně zváni! 

A nyní zpět k právě probíhajícímu létu: jak již víte z předchozího 
Odrazu, v červenci a srpnu se nescházíme v herně ale na společných 
výletech. Ten nejbližší proběhne v posledním červencovém týdnu 
a více informací Vám rádi na vyžádání zašleme. PŘEJEME VŠEM 
MALÝM I VELKÝM PŘÍJEMNÉ PRÁZDNINY A TĚŠÍME 
SE NAVIDĚNOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010. 
PŘIPRAVUJEME PRO VÁS NOVÝ HARMONOGRAM 

KROUŽKŮ A POKUD BYSTE NAŠLI ČAS A CHUŤ 
ZAPOJIT SE DO ČINNOSTI MATEŘSKÉHO CENTRA, 
URČITĚ SE NÁM OZVĚTE!

Vendulka Bromovská a Lucie Machačová
www.rozalek.cz, email: centrumrozalek@seznam.cz,

 tel: 606842157

MATEŘSKÉ CENTRUM 

    Roztoky u Prahy

Matiné a konec školního roku na ZUŠ

Blížící se závěr školního roku 2008/09 přinesl na ZUŠ zvýšenou 
aktivitu. Především “strašák“ postupových zkoušek způsobil 
u některých, řekněme méně aktivních žáků, větší zájem o svůj 
nástroj. Nakonec vše dobře dopadlo, vysvědčení jsou rozdána 
a žáci i učitelé se spokojeně rozcházejí na zasloužené prázdniny. 

Jedna akce, kterou jsme v červnu uspořádali, však nesmí ujít vaší 
pozornosti. 17. června se na zahradě ZŠ uskutečnilo Hudební 
matiné. Chtěli jsme se formou populárního koncertu rozloučit 
s letošním tak úspěšným školním rokem. Připomenout festival 
Roztocký podzim, Vánoční koncert, velmi úspěšné vystoupení 
našich žáků na soutěžích ZUŠ, absolventský koncert, řadu třídních 
koncertů, interní koncerty, taneční představení… A tak se na půdě 
Základní školy, jejímuž vedení děkujeme za laskavé a nezištné 
propůjčení zahrady, odehrála jakási syntéza hudebního, tanečního 
i literárně - dramatického umění žáků naší školy. V téměř 
dvouhodinovém programu zazněla hudba vážná, taneční, 
kolonádní v podání mladých umělců z hudebního oddělení, naše 
zahradní víly z tanečního oddělení uváděly diváky v úžas svými 
kreacemi mezi stromy a mladí herci z literárně - dramatického 
oddělení bavili diváky vtipnými verši. Na závěr vystoupili naši 
hosté JazzKomboLibčice a uzavřeli příjemný podvečer tanečními 
a jazzovými melodiemi. Mimořádné štěstí jsme měli na počasí. 
V jinak uplakaném červnu se na nás usmívalo sluníčko a množství 
spokojených diváků si odnášelo pocit z příjemně stráveného 
podvečera

Nezbývá, než si přát, abychom si všichni užili prázdniny a šťastně 
se shledali v září odpočatí a plní síly do další práce. Totéž váženi 
čtenáři  vám přeji za všechny kolegy ZUŠ.

MgA. Bohumír Šlégl

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc
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Jablkoň je naprosto svébytné těleso, stálice naší alternativní 

scény, o němž jistě platí i to, co bylo řečeno výše, navíc přes 20 let 

novátorsky posouvají či bourají hranice žánrů, není jim např. 

vůbec zatěžko vystoupit s Českou filharmonií v Rudolfinu, ale 

zároveň mají skvělý dar nebrat se příliš vážně, jejich hudební 

humor (viz pumpička na kolo) mě vždy potěší a rozveselí (a taky - 

během Rozkřiku mě na WC potěšil jeden spoluobčan, když pravil, 

že se mu Jablkoň z desky vůbec nelíbil, ale takhle naživo je to prý 

paráda!)

Longital možná leckoho překvapil, dle reakcí publika soudím, že 

víceméně pozitivně – tito dva slovenští hudebníci předvedli 

názorně, jak krásné může být spojení elektroniky s akustikou, to 

vše s nádherným instrumentálním rejem smyčce  na elektrickou 

kytaru a krásnými, tokajícími vokály…

Screwballs skvěle zakončili noc a přesně splnili dramaturgovu 

představu o kvalitním závěru akce, čili velmi svižné, až frenetické 

trsání do úplného zemdlení.

Marketingová novinka: soutěž o ceny věnované společností 

Cyklo Adam potěšila mnoho posluchačů, kteří správně 

odpověděli, jaké kapely hrály na prvním Rozkřiku v r. 2006; v září 

bude opět.

Diváci: nic moc co do počtu (cca 200), ale hodně co do jejich 

posluchačských kvalit! Pomohli vytvořit kapelám příjemné 

prostředí, které si např. Michal Němec z Jablkoně velmi 

pochvaloval.

Dramaturgova víra: jednou, třeba už příště, přijde 500 – 800 – 

1000 lidí, protože další program bude ještě lepší než ty předchozí.

Producentovo krédo: VYDRŽET!

Takže

Rozhodně si po prázdninách nenechte ujít a těšte se:

na Živé kvety – další skvělí Slováci, rocková kapela s výbornými 

texty, jež jsou v dobrém slova smyslu generační zpovědí, jakou 

u českých kapel postrádám

na nestárnoucího Ivana Hlase, Olina Nejezchlebu a Norbi 

Kovácse 

Zápisky producentovy

Místo konání: Areál TJ SOKOL Roztoky, Tyršovo nám., 16.00 – 

24.00 hodin

Počasí: dalo by se říci, je-li Rozkřik, je krásně (jakkoli v pátek 

před akcí byl pravý opak)

Kapely a účinkující:

Baťa a Kalábůf něžný beat to měl těžké, na začátku to byla spíše 

přesilovka, nicméně odvedli poctivý, bluesrockový výkon

Rozptýlení břišními tanečnicemi aneb roztocké ženy, jak je 

neznáte – pozdvižení v hledišti - povedlo se jim nastolit perfektní 

atmosféru a po zásluze získali velké ovace; je to přesně to, oč 

v dramaturgii tohoto festivalu usiluji – spojit na jednom pódiu 

nadšené místní hudebníky a tanečníky všeho věku a pohlaví 

s profesionálními tělesy; pro velký úspěch bude v září repete

Hm..  nezklamali, potěšili a ty, co je dosud neznali, přesvědčili, 

že jsou skvělými muzikanty i baviči; poezie našich i světových 

básníků v jejich podání je lehká a hravá jak pírko, mnozí 

středoškolští profesoři literatury by mohli závidět… hm..; další 

dramaturgická poznámka – mou snahou a motivací je předkládat 

Roztočanům kapely, které jsou úžasně své, produkují vlastní 

původní tvorbu a jsou neprávem opomíjené médii

Baťa a Kalábůf něžný beat

Rozptýlení břišními tanečnicemi 

Hm...
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na Ponožky pana Semtamťuka 

na rock&roll (Apples či Screwballs - v jednání) 

a pro velký úspěch opět na - Rozptýlení břišními tanečnicemi! 

Kompletní program se dozvíte z plakátů, letáčků či 

www.rozkrik.cz.

Samozřejmostí bude opět kvalitní občerstvení - tak to opět hezky 

rozkřikněte, kupte si včas lupeny v předprodeji a koukejte, ať je 

Vás aspoň 500! 

Těší se na Vás Váš trpělivý

Vít Kahle

producent festivalu ROZKŘIK

foto: Jan Sahara Hedl

Výtvarné prázdninové dny

MUZEUM JINAK aneb CO VŠE JE TŘEBA PODNIKNOUT 

A KOLIK ÚSILÍ JE TŘEBA VYNALOŽIT, ABY VZNIKLA 

VÝSTAVA

Pětidenní soustředění vhodné pro děti ve věku 7 – 11 let. Každý 

den zaměřený na jinou oblast výtvarného umění (malba, grafika, 

užité umění), náhled do zákulisí muzea (depozitář, restaurátorské 

dílny), zakončeno společnou prezentací pro veřejnost (výstavou). 

Možno přihlásit se i na jednotlivé dny.

Vhodné dopředu si místo rezervovat.

S sebou svačinu, pití, pracovní oděv (který je možné ušpinit)

Datum konání: 24. – 28. 8. 2009

Čas: 8:30 – 13:00

Místo konání: Středočeské muzeum v Roztokách

Cena: 100,- za jeden den (pomůcky jsou zahrnuty v ceně)

Platba: hotově v programovém oddělení muzea spolu 

s vyplněnou přihláškou ve všední dny 8 – 16h nebo v den konání 

akce

Rezervace míst na tel: 233 029 042, 723 121 692, 723 278 061

M. Jelínková - Ťupová

o záchranu staré Prahy, pro oba její přední souputníky znamenal 

široký rejstřík grafických technik nové možnosti výrazových 

prostředků v tvorbě, jež je zaujaly mnohem silněji, než malba, ve 

které byli vyškoleni. 

Oba výtvarníci byli, stejně jako Zdenka, ctiteli krásné literatury 

a obdivovali Julia Zeyera. Z toho vycházel společný zájem 

o úpravu krásné knihy a její spojení s grafikou, ať už v podobě listu 

na frontispice nebo ex-libris. 

Právě Zdenka byla v českých zemích průkopnicí moderní grafické 

úpravy knihy, jež vycházela ze snah anglického hnutí Arts and 

Crafts a navazovala na přehodnocené příklady krásné knihy 

italské renesance. František Kobliha ve starší knižní, v podstatě 

ještě secesní, tvorbě uchoval ornamentálně rámovaná zrcadla 

titulních listů, ale v mladších pracích opustil tato pravidla 

knižní úpravy ve prospěch volnější vazby mezi písmem a jeho 

grafickým doprovodem, podobně jako Jan Konopek, se přiklonil 

k celostránkové knižní ilustraci. 

V díle Františka Koblihy najdeme obdiv k Itálii. Kresby vznikaly 

v době, kdy ji, již podruhé, navštívila také Zdenka Braunerová, jež 

lapidárně zaznamenala své dojmy do skicáku. Společným je 

oběma zaujetí pro atmosféru staré Prahy. Koblihova grafická 

nokturna nejsou však tak dramatická, zato mnohem patetičtější. 

Zájmem o poetičnost tajemného osvětlení je blízká obrazům 

Jakuba Schikanedera.  Jestliže Zdenka Braunerová představila ve 

výzdobě časopisu Moderní revue svůj obdiv ke starověkým 

kulturám Předního východu v ornamentálních vinětách, byly 

exotické až fantastické krajiny Koblihovi jedním z důležitých 

tematických okruhů, v němž se mohla rozvinout jeho imaginace 

na grafickém listu, vzbuzující až dojem monumentality. S tím 

souvisí také zaujetí pro květiny, často exotického původu, které 

zachytil nejen v samostatných grafických listech, ale často také 

v drobných ex.libris. 

Druhou z osobností je Jan Konůpek. Východiskem jeho díla je 

doslova niterné náboženské zanícení. Hluboká víra byla vlastní 

také Zdence Braunerové, avšak její intenzita u Konůpka souzní 

s vizionářstvím Františka Bílka, zpočátku malířkou plamenně 

obhajovaného. Konůpkovi byly blízké Bílkovy mystické protáhlé 

postavy i postava poutníka s autobiografickými rysy. Podobně 

jako v případě přítele Koblihy se Konůpkovy vize v pozdním 

období tvorby po druhé světové válce přenesly z mystických 

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Vás zve na výstavu

SOUPUTNÍCI ZDENKY 

BRAUNEROVÉ

František Kobliha (1877–1962) a  Jan Konopek (1883-1950)

/28. srpen – 20. listopad 2009/

V široké brázdě, kterou po sobě zanechala česká výtvarnice 

Zdenka Braunerová (1858-1934), zapůsobila na mladou 

uměleckou generaci nejsilněji její grafická a knižní tvorba. 

Umělkyně stála u zrodu domácí moderní grafiky i knižní kultury. 

S Jožou Uprkou docházela k českému tiskaři a grafikovi Eduardu 

Karlovi, stejně jako Max Švabinský. Příslušníci mladší generace 

prošli grafickou průpravou na studiích v cizině, zejména Tavík 

František Šimon nebo Jan Konůpek (1883-1950). František 

Kobliha (1877-1962) byl v oblasti grafiky dokonce samoukem. 

Zatímco Z. Braunerová využila možností grafiky v boji 

KULTURA
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17.7. Vernisáž v Bizzare Clubu!

Rok se s rokem sešel a zdi roztockého klubu Bizzare se pyšní 

novými obrazy. Ano vskutku je to tak, díla Adély Marešové 

(„AdeZewl“), mladé, usměvavé umělkyně, jejíž obrazy 

„Vzpomínka na Andyho Warhola“ na roztocké půdě zcela 

zdomácněly, opustily zdi „Bizáru“. Právě jí jsme požádali, aby se 

stala kurátorkou minimálně další výstavy, což přislíbila hned 

v prvopočátku, kdy kývla i na spolupráci s klubem jako takovým. 

Její ojediněle vtipné, jednoduché, přitom však empirické nápady na 

výmalbu klubu za rok stále nezní implicitně. 

Jak přislíbila, tak také učinila. 

17.7. nám na půdě Roztok v Bizzare Clubu představila mladého 

kolegu Michala Drdáckého, kterého vyzpovídala, spolu 

s pozvánkou na stálou výstavu „Afrika“ viz. níže.

Pokud jste nenavštívili vernisáž, můžete si obrazy prohlédnout 

kterýkoliv den v Bizzare Clubu po-čt 17:00-02:00 pá-ne 18:00-

04:00

Tímto bychom chtěli poděkovat Adéle a Michalovi, že obohatili 

svým uměleckým přednesem kulturní deníček Roztok.

www.bizzareclub.com

Malíř krajinek a impresionistický 

nadšenec Michal Drdácký 

Ráda bych Vás všechny pozvala na výstavu, kterou pořádám pro 

svého skvělého kamaráda Michala Drdáckého impresionistického 

malíře obrazů a krajin. 

Vernisáž se uskutečnila 17. 7. v Bizzare klubu v Roztokách 

u Prahy (www.bizzareclub.com), Nádražní ulice 842 (od 18:00), 

kde nám Michal představil svůj maturitní cyklus „Afrika“. 

Mým záměrem do budoucna je uskutečňovat další vernisáže pro 

mé přátele a tím dostat jejich díla do podvědomí obyvatel Roztok 

a širší veřejnosti.

Středočeské muzeum v Roztokách 

u Prahy Vás o prázdninách zve 

Na volně přístupnou výstavu Letní keramická plastika 

v zámeckém parku, kde se celé léto můžete těšit díly dvaceti čtyř 

současných českých sochařů. Procházet se parkem ve stínu 

stromů či se vyhřívat na sluníčku a nechat na sebe působit humor, 

poezii i hloubku soch, které počtvrté, ale opět jinak, oživují 

muzeum.

2. srpna končí výstava Loutky z dílny Marionety Truhlář, 

kterou vřele doporučujeme dětem.  

Jak vypadal Svět dětí na šlechtických sídlech, určitě zaujme 

i dospělé, vždyť, kdo si někdy nepřál být princ či princezna 

z pohádky. Jak opravdu vypadal život dětí na zámku, se můžete 

přijít podívat k nám do muzea.

8. srpna jsme pro Vás připravili výtvarnou dílnu Hra se smaltem 

(cena 100 Kč), kde si pod vedením konzervátora kovu budete 

moci vyrobit smaltované šperky a ozdoby inspirované výstavou 

Cesty ornamentu. Ve této výstavě se navíc můžete každý otvírací 

den přidat k tvůrcům a hráčům ornamentálního pexesa (samo-

obslužná dílnička) nebo se na cestu ornamentu vydat s pracovním 

listem, který je ke koupi na pokladně za pouhých 5 Kč.

Přejeme Vám příjemné léto a těšíme se na Vaši návštěvu.

Otevřeno denně mimo pondělí 10:00 – 18:00

V návštěvní době je otevřena kavárna Pro Vás

Marie Jelínková Ťupová

vidění do abstrahovaných kosmických vizí. To je však již za 

hranicí doby společného setkávání, uzavřené v polovině třicátých 

let, kdy František Kobliha, tehdejší předseda Spolku českých 

grafiků Hollar, převzal po zesnulé Zdence Braunerové její 

uměleckou pozůstalost. 

Výstava bude zahájena 27. srpna 2009 v 17 hodin v Malé výstavní 

síni roztockého zámku

Úryvky ze vzpomínek a statí obou umělců přednese Milan Pavlík

PhDr Miloslav Vlk

KULTURA
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Maturitní cyklus „Afrika“ pochází z roku 2003-2004 a stejně jako 

předchozí výstava „Vzpomínka na Andyho Warhola“ autorky 

Adély Marešové vznikl pod vedením akademického malíře 

Jaroslava Kláta na Střední umělecké škole v Čakovicích.

Michal Drdácký (6. 11. 1984) 

narodil se v Praze a už od 

dětství miloval kresbu. V před-

školním věku navštěvoval 

Lidovou školu umění v Praze 

6, Šárce, dále studoval malbu 

na umělecké škole v Čako-

vicích a zde i z tohoto oboru 

úspěšně maturoval. Pro zdoko-

nalení kresby absolvoval 

kurzy na Akademii výtvarných 

umění pod dohledem ak. Mal. 

Romana Franty a ak. Mal. 

Jiřího Petrboka. Nyní studuje 

Vyšší odbornou umělecko-

průmyslovou školu v Praze obor užitá malba. Ve volném čase rád 

chodí do přírody a maluje krajiny.

Jeho malby si můžete prohlédnout na internetové stránce: 

http://home.tiscali.cz/drdos/index.html
 

Proč sis jako téma maturitního cyklu zvolil Afričany?

Zajímají mne postavy, výrazné typy lidí a barevnost, a proto jsem si 

zvolil různé typy afrických obyvatel.

Na čem teď pracuješ?

Momentálně pracujeme ve Štenberském paláci na kopiích, které 

malujeme podle originálů („zátiší s broskvemi“)

Měl jsi už někdy samostatnou výstavu?

Nějaké plány byly, ale zatím jsem nic neuskutečnil. Toto bude moje 

první vernisáž.
 

Prodal jsi už nějaký svůj obraz?

Zatím maluju pouze pro radost a pro své blízké. Byl bych rád, kdyby 

moje obrazy zaujaly a našly své kupce

Co nejraději maluješ?

Krajinu a portrét nebo obojí najednou. Preferuji olejomalbu, kresbu 

tužkou, úhlem a tuží.

Kurátorka: Adéla Marešová

Aí Afrika, Óó Afrika, Óó Liberté

Tento popěvek původem z Guiney jsme si zazpívali za doprovodu 

bubnu při tanci s charismatickou tanečnicí Hankou Říhovou, která 

o tanci říká:

„Ve vzpomínkách se mé nohy ocitnou v písku, který hřeje a pálí. 

Horký mořský vítr z dálky přináší hudbu Afriky, nohy začnou samy 

tančit v rytmu, který už dávno znám. Staletá hudba podmanivě láká 

k pohybu – pohyb je život, život je Afrika.“

Pro velký úspěch se při africkém tanci s Hankou a jejím 

doprovodným bubeníkem setkáme znovu při zahájení naší taneční 

sezóny 13.9.2009.

Program nedělních tanečních seminářů:

13.9. Africké tance

4.10. Rokenrol a příbuzné tance (twist, charleston aj.)

15.11. Salsa – latino mix

13.12. Arabské flamenco

Semináře se konají v tanečním sále ZUŠ Roztoky v Jungmannově 

ulici (u městského úřadu).

První blok 13-15 hodin, druhý blok 16-18 hodin. Cena za blok 300 

Kč. Informace a přihlášky:

V. Drdová, tel.: 606 893 292,  e-mail: v.drdova@volny.cz

H.Chvojková, tel.: 607 148 208, e-mail: helenach@tiscali.cz 

Speciální akce: sobota 24.10.2009 od 16 do 18 hodin v sále 

restaurace Na Růžku, Husova ulice, Žalov – výuka country tanců. 

Týž večer navazuje country bál se skupinou Přehmat.

Přihlášky u V. Drdové (kontakt viz výše).

Helena Chvojková, Vlaďka Drdová

Zveme Vás za kulturou

Na neděli 20. září připravilo sdružení Roztoky – 

město pro život jednu kulturní akci pro děti 

a jednu pro dospělé. Obě se uskuteční 

v kongresovém sále hotelu Academic.

Nejprve od 15 hodin dětem zazpívá ve svém hudebně zábavném 

programu Inka Rybářová. 

Tato jedna z nejznámějších současných interpretek dětských 

písniček navštíví Roztoky podruhé. Její první účinkování před 

dvěma lety mělo velký ohlas.

Na večer téhož dne jsme pak připravili pro milovníky divadla 

opravdovou lahůdku. Podařilo se nám zajistit zájezdové 

představení hry Shirley Valentine, která se už třetím rokem hraje 

v Městských divadlech pražských a je stále vyprodána. V této hře 

určené pro jedinou herečku exceluje Simona Stašová, jako by hra 

byla napsána přímo pro ni.

Většina vstupenek na roztocké provedení je již prodána, takže 

zájemce prosíme, aby neváhali a co nejdříve si vstupenky zakoupili 

v recepci hotelu Academic, neboť kapacita sálu je omezena.

Jaroslav Drda

Roztoky- město pro život

KULTURA
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Letní slavnosti staré hudby
10. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL

23. července – 11. srpna 2009

Letní slavnosti staré hudby v osidlech lásky

Mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby 

v průběhu letních měsíců oživí věčné téma, které od pradávna 

inspirovalo skladatele i interprety k výjimečným uměleckým 

počinům. Ze všech koutů Evropy se budou do Prahy sjíždět 

nejlepší umělci, aby vzdali hold Amorovi a zahráli na citové 

struny náročného pražského publika. Hudební a hudebně-

divadelní programy, interpretované na nejvyšší úrovni, 

představí rozličné duchovní a světské podoby lásky od 

středověku po romantismus, od různých forem dvoření a úcty 

až po prostopášné písně. Nebudou chybět ani novodobé 

premiéry. Festival nabídne od 23. července do 11. srpna 

9 koncertů na nejrůznějších místech v Praze. Předprodej 

vstupenek bude zahájen 1. června v pokladně Collegium 

Marianum (Melantrichova 19) a v síti Ticketpro. Více 

informací na www.letnislavnosti.cz.

Hlavním lákadlem bude představení Večer v Benátkách 

s věhlasným souborem Le Poème Harmonique a v režii 

Benjamina Lazara. Můžeme se opět těšit na propracovanou 

barokní gestiku zpěváků, kteří nás při svitu svící provedou 

benátskými uličkami a nádhernými paláci, kde zpěv a bujaré 

veselí zaznívá až do rána ... 

Na festivalu nebude nouze o pěvecké hvězdy: V novodobých 

premiérách z Archivu Pražského hradu zazáří francouzský 

kontratenorista Damien Guillon, který na mezinárodních 

pódiích učaroval nezaměnitelnou sametovou barvou hlasu 

a dokonalým projevem. Španělská sopranistka María Espada, 

která okouzlila pražské publikum již v loňské festivalové 

přehlídce, tentokrát za doprovodu ansámblu Forma Antiqva 

zazpívá příběhy o Ariadně a Lukrécii z děl G. F. Händela 

a D. Scarlattiho. Další zpěvačka – Polka Anna Mikołajczyk – 

představí v Čechách vzácně prováděné písně Fryderyka Chopina 

a Pauline Viardotové.

Výročí přijede oslavit i významná osobnost a pionýr historické 

interpretační praxe, proslulý hobojista Alfredo Bernardini; 

v programu s názvem Pastorale zazní sonáty Telemannovy, 

Schaffrathovy či Händelovy. Znovu na festivalu vystoupí 

renomovaný soubor Echo du Danube a doslova roztančí 

Letohrádek Hvězda ztřeštěnou renesanční a barokní taneční 

hudbou.

Pražské publikum bude mít také příležitost uslyšet dva skvělé 

vokální ansámbly, a to německý Stimmwerck s unikátním 

repertoárem ze středověkého kodexu St. Emmeram a českou 

Tiburtinu s chorální poctou českým světicím.

Letní slavnosti staré hudby jsou jedinou festivalovou 

přehlídkou hudby historických uměleckých slohů v autentickém 

podání na dobové nástroje v Praze. Právě propojení krásné 

architektury s hudbou odpovídajících stylů, navíc v podání 

těch nejlepších interpretů z celého světa, je jednou z předností 

festivalu. K tradičním místům, jako je Břevnovský klášter či 

Trojský zámek, přibývá letos například renesanční Martinický 

palác, Anežský klášter nebo Chrám Matky Boží před Týnem. Od 

letošního roku jsou Letní slavnosti staré hudby členy 

European Early Music Network (REMA) - www.rema-

eemn.net.

Tolik podob hudby – tolik podob lásky!

Festival se koná s laskavou podporou hlavního města Prahy, 

Ministerstva kultury České republiky, Francouzského institutu 

v Praze, Festivalu v Sablé, Culturesfrance, Velvyslanectví 

Španělska, Italského kulturního institutu v Praze, Vlámské 

vlády, Polského institutu v Praze, Česko-německého fondu 

budoucnosti, Rakouského kulturního fóra v Praze a Nadace 

Collegium Marianum.

Hlavním partnerem letošního ročníku je Modrá pyramida 

stavební spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Český 

Rozhlas a Zdravotnické noviny, dalšími mediálními partnery 

jsou: Harmonie, Hudební rozhledy, Marketingový magazín, 

Postgraduální medicína, MF Plus, Respekt.

Pořadatel: Collegium Marianum, Melantrichova 19, Praha 1, 

tel. 224 229 462, 731 448 346 

www.letnislavnosti.cz

Komorní smíšený pěvecký sbor

R  O  S  A
vyhlašuje z důvodu doplnění 

a rozšíření sboru

N Á B O R
Do všech sekcí:

Sopránová

Altová

Tenorová

Basová
Kontakt:

Jindřich Marek, jindrichm@iol.cz, 

tel. 728 10 44 46, http://rosa.wz.cz

KULTURA
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TJ SOKOL ROZTOKY

PŘEBOR ČOS V SOKOLSKÉ 

VŠESTRANNOSTI

I letos děti z oddílu PŘEDŠKOLÁKŮ a CVIČENÍ RODIČŮ 

S DĚTMI z místního TJ Sokola Roztoky jely reprezentovat naši 

TJ a město do Černošic. V sobotu 6. června se v areálu místní TJ 

konal Přebor ČOS v sokolské všestrannosti. Přijelo přes 

80 závodníků. Z Roztok nakonec jelo 13 závodníků – starší 

kategorie (2003): David a Patrik Procházka, Tobiáš Pařízek, 

Eliška kohoutová, František Jedlička, Martina Machátová, 

Sabina Korbelová, Vítek Běhounek a mladší kategorie (2004-

2006): Daniel Rus, Lucie Häcklová, Jan Strmiska, Jiří Drábek 

a Anna Lauermannová a fandit jeli jejich rodiče a sourozenci. 

Všechny děti jely na své první „velké závody“. Již tradičně jsme 

jeli vlakem a opět nám vyšlo i počasí. 

Děti závodily v atletice a míčovém trojboji. Atletika byla ze tří 

závodů – běh na 40 m, skok z místa do dálky a hod tenisovým 

míčkem. V míčovém trojboji se soutěžilo v hodu na basket. koš, 

kopu do branky a hodu na branku. Děti předvedly úžasné výkony 

a domu jsme si vezly 4 opravdické medajle. Zlatou vybojoval 

Davídek Procházka v míčovém trojboji, a další medajle si vezl 

Tobiáš Pařízek za 3. místo v míčovém trojboji, Vítek Běhounek 

za 3. místo v atletice a náš nejmladší závodník Daneček Rus 

(2006) za 2. místo v míčovém trojboji (každý ve své kategorii).

Všechny děti z TJ Sokol Roztoky dostaly za skvělou 

reprezentaci diplomy, perníkové medaile a dáreček 

s cukrovinkou. Slavnostně tak zakončily celoroční sportování 

v tělocvičně.

Rodičům i dětem děkuji za účast, všem přeji krásné prázdniny a 

na podzim v tělocvičně nashledanou.

Martina Sasková

Cvičitelka R+D, předškoláci, ZDRTV

TJ Sokol Roztoky

Roztocký stolní tenis na výsluní 

úspěchů

Dne 3. června byla definitivně uzavřena sezóna 2008/09 

stolního tenisu. Poprvé v ní účinkovala hned tři soutěžní 

družstva Sokola Roztoky a poprvé v historii se Roztoky 

představily v krajské soutěži. Pojďme se podívat, jak se našim 

hráčům vedlo.

Krajský přebor družstev

Po loňském vítězství v okresní soutěži bylo cílem A-mužstva 

pohybovat se v klidném středu tabulky krajské soutěže 

a vyhnout se ošidné baráži o záchranu. Rozjezd sezóny mělo 

mužstvo velmi nesmělý a po pěti utkáních figurovalo se čtyřmi 

porážkami a jediným vítězstvím na chvostu soutěže. Až v závěru 

první poloviny základní části se podařilo odpoutat ode dna 

tabulky. Ve druhé polovině se ovšem roztočtí nadechli ke spanilé 

jízdě a v jedenácti utkáních odešli poraženi pouze jedinkrát . 

Tato série úspěšných výsledků nakonec družstvo katapultovala 

až na 4. místo po základní části a znamenala účast v semifinále 

soutěže. V něm roztočtí bohužel narazili na bezkonkurenčního 

vítěze základní části z Kladna a přes statečný výkon mu podlehli 

po výsledcích 6:10 a 7:9. Jak se později ukázalo, semifinále 

s naším mužstvem bylo největší překážkou kladenských v cestě 

za postupem. Ve finále si TTC Kladno suverénně dokráčelo pro 

postup vítězstvím nad TJ Neratovice 10:1 a 9:0… Roztočtí hráči 

konečným čtvrtým místem vrchovatě překročili plán a pro příští 

sezónu právem spřádají smělé plány na zteč medailových 

umístění. Že není tento cíl utopií, napovídá především vynikající 

výsledky dvou největších opor mužstva Josefa Žáčka a Romana 

Moravce. Oba překročili v tabulce úspěšnosti dvouher hranici 

90%. K jejich standardně výtečným výkonům přidávali další 

důležité body Martin Švarc, Miroslav Pöschl a Jakub Tikovský. 

Roman Moravec navíc v lednovém přeboru jednotlivců 

o nejlepšího hráče okrasu Praha-západ získal pro Roztoky titul 

okresního přeborníka v nejprestižnější kategorii dvouhry mužů. 

Velký dík za výborné výsledky v krajské soutěži patří 

v neposlední řadě všem fanouškům, kteří celou sezónu chodili 

roztocké družstvo povzbuzovat. Na poměry stolního tenisu 

velmi bouřlivé prostředí se stalo nejednou pomyslným 

jazýčkem na vahách vyrovnaného utkání. Některá družstva, 

jako například ARLT Kladno, Líbeznice či Kaučuk Kralupy, 

odjela z roztocké sokolovny dokonce s debaklem.

Okresní přebor družstev

V okresních soutěžích měly Roztoky dvojí zastoupení. Družstvo 

B oslabené odchodem hlavních opor do A-družstva odehrálo 

sezónu v I. třídě okresního přeboru s jediným cílem – 

nesestoupit. To se nakonec našim hráčům s vypětím všech sil 

podařilo a na sestupové místo odsunuli tým Ořecha. V příští 

sezóně se do sestavy béčka pravděpodobně vrátí i hráči, kteří 

letos nastupovali pouze ve vyšší soutěži. Poté by mělo béčko 

bezpochyby útočit na přední příčky tabulky. 

Družstvo Roztok C složené z mladých hráčů startovalo ve 

II. třídě okresního přeboru, kterou zcela opanovalo. Po 

jednoznačném vítězství v základní části splnili naši hráči roli 
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favorita i v play-off a ve finále porazili družstvo Sokola Lety B 

po výsledcích 13:5 doma a 9:9 venku. O vítězství a zisk poháru 

se zasloužili Jakub Tikovský, Martin Vodňanský, Miroslav 

Pöschl mladší, Michal Pöschl, Jan Veselka, Jan Kolář, David 

Fabiánek a Pavel Švarc. Nejlepším hráčem druhé třídy se stal 

Jakub Tikovský, který zvítězil ve všech utkáních, k nimž 

nastoupil a dosáhl absolutní úspěšnosti 100%.

TJ Sokol Roztoky C, vítěz OP II. Zleva shora: Kolář, Tikovský, 

Pöschl, Fabiánek, Švarc, Veselka, Vodňanský

Mládež

Poslední úspěchy roztockého stolního tenisu nejsou dílem 

náhody. V našich družstvech momentálně působí hráči, kteří 

vyrůstali ve špičkových českých oddílech a mají zkušenosti 

z ligových soutěží dospělých. Rádi bychom využili jejich 

zkušeností s kvalitní přípravou mládeže a založili v Roztokách 

širokou mládežnickou základnu, která by se stala budoucností 

roztockého stolního tenisu. Vedení tělovýchovné jednoty Sokol 

nabídlo oddílu pomoc se zajištěním tréninkových hodin 

v roztocké tělocvičně, a proto bychom v září rádi uspořádali 

nábor do družstev žáků a žákyň. 

VYZÝVÁME PROTO VŠECHNY RODIČE, 

KTEŘÍ MAJÍ POHYBOVĚ NADANÉ DĚTI 

STARŠÍ OSMI LET A MAJÍ ZÁJEM 

PŘIHLÁSIT SVÉ RATOLESTI DO TRÉNINKU 

VEDENÉHO KVALITNÍMI TRENÉRY 

S TRENÉRSKOU LICENCÍ, ABY SE CO 

NEJDŘÍVE PŘIHLÁSILI NA TELEFONNÍM 

ČÍSLE 737 272 862.

Tréninky by měly probíhat od září v některý ze všedních dnů po 

páté hodině odpolední. Zatím není možné uvést podrobnosti, vše 

je závislé především na počtu zájemců a zájemkyň. Věříme, že 

pod kvalitním vedením mohou v Roztokách vyrůst budoucí 

ligoví hráči a hráčky…

Závěrem bychom rádi poděkovali za finanční podporu našim 

sponzorům – společnosti Alchimica a Restauraci U krbu. Stejně 

jako loni i letos přispěli nemalou částkou k našim úspěchům. 

Děkujeme!

Martin Švarc
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--------------

Koupím rodinný dům v Roztokách a okolí, tel.: 777 052 221.

--------------

2Majitel nabízí dlouhodobý pronájem bytu 2+kk - 60 m  

v Roztokách u Prahy na ulici Jungmannova v domě se čtyřmi 

bytovými jednotkami. Byt zařízen kuchyňskou linkou, koupelna 

s vanou, plovoucí podlahy, dlažba. K bytu náleží prostorný 

sklep. Zahrada k užívání nájemníků. Možnost sjednání stání 

auta v zahradě. Nájem 9.000,- Kč měsíčně + poplatky. 

Nezávisle nabízen i pronájem nebytového prostoru o výměře 
260 m  se sociálním zařízením v tomtéž domě. Nájem 5.000,- Kč 

+ poplatky. Tel.: 736 434 065 nebo 737 712 684, RK nevolat.

--------------

Mladí manželé z Roztok koupí stavební pozemek za rozumnou 
2cenu v tomto městě (Roztoky a Žalov). 500-1000 m . 

M: 604361411, E: danny617@seznam.cz

--------------

Nabízím doučování anglického a španělského jazyka, 

tel.: 777 018 989.

--------------

Nabízíme 93 ks obvodových cihel Novathermu 36,5 P+D 

(365x247x238). Česká pálená cihla, alternativa Porothermu. 

Původní cena 50,- Kč za ks, celkem 4.650,- Kč. Nyní za 

polovinu – 2.300,- Kč. Jde o zbytek ze stavby. 

Volejte 604 105 231.

--------------

Nabízíme k pronájmu suterénní místnost vhodnou jako 
2kancelář, nebo skladovací prostor o výměře 17 m  (ÚT, voda, 

WC) v Roztokách, Masarykova ulice. Tel.: 220 910 388, 

mob.: 607 978 763, 776 602 953.

--------------

2Nabízím k pronájmu slunný byt 3+kk, 82 m  v novostavbě 

v Roztokách – Žalově. Byt je umístěn ve 3. patře ze 3, má 

dřevené plovoucí podlahy, kompletně vybavenou kuchyň

 z masívu, vestavěnou skříň. Nájemné 11.500,- Kč + poplatky 

3.000,- Kč. Kontakt: 777 846 061.

--------------

Nabízím kvalifikovanou výuku angličtiny pro dospělé všech 

úrovní, také příprava na FCE; individuální domluva termínů. 

Mám zkušenosti i výsledky. Tel.: 604 104 526.

--------------

Nastávající mamince PRODÁM LETNÍ TĚHOTENSKÉ 

OBLEČENÍ, vel 38/40 - kalhoty, šaty, tuniky. Celkem 14 ks 

za 1.400,- Kč. Tel.: 739 648 910.

--------------

Přenechám pronájem faremního dílu při Svazu chovatelů, Praha 
2 26 Vokovice. Pozemek 255 m , zděná chata 1+1 (25m ), zařízení 

Společenská kronika

Poděkování paní starostce a MÚ za blahopřání k životnímu 

jubileu, výročí sňatku atd. zaslali: Marie Barešová, Marie 

Bartlová, Věra Bayerová, Marie Holečková, Vladimír Hosman, 

Marie Jílková, Alena a Karel Knotkovi, Josef Lašek, Danuše 

Mahlerová, Jiří Mejzr, Helena Minaříková, Milena Pařízková, 

Ing. Jiří Pelzbauer, Blanka Schůtová, Ing. Lubomír Štauber, Ing. 

arch. Marie Švábová, Hana Valdová, Václav Vodička

Rádi bychom poděkovali panu Kantorovi a paní Vyšehradské, 

našim oddávajícím za krásnou řeč, moc se nám líbila. Dovolujeme 

si přiložit foto z našeho velkého dne. Děkujeme. 

Novomanželé Vidimovi

Soukromá inzerce

Angličtina pro malé i velké školáky, doučování / výuka. 

Tel.: 604 914 799.

--------------

Dlouhodobě pronajmu zaříz. zrekonstr. byt 2+kk, parkety, nová 

okna a soc. zař., kuch. linka a sporák, vestav. skříně, zděné 

příčky, nová lednice a pračka. Klidné bydlení. Jen solidnímu 

zájemci. Nájem 10.000,- Kč/měs.+ poplatky (cca 2.000,- Kč). 

Volné od srpna 09. Tel.: 737 208 981.

--------------

Komunikační centrum Lexik hledá učitele/učitelky do nově 

otevírané školky Sovičky. Školka bude nabízet rozšířenou výuku 

angličtiny, angličtina na komunikativní úrovni je tedy velkou 

výhodou. V případě zájmu se prosím ozvěte 

na tel.: 739 034 000 (Radim Balík).

--------------

Koupím byt  2+1 v Roztokách a okolí. Platba ihned v hotovosti. 

Tel.: 602 489 457.

--------------

Koupím byt, rod. dům a nebo staveb. pozemek v lokalitě 

Roztoky, Žalov. Tel.: 603 108 227.



SOUKROMÁ INZERCE

41

na chov drůbeže (zděný kurník, nářaďovna), zahrada, ovocné 

stromy, možnost parkování pod uzamčením. Pěkné prostředí 

v blízkosti přírodní rezervace Divoká Šárka, dobrá dopravní 

dostupnost. Tel: 723 207 376.

--------------

Převezmu od nájemce hrob na Levém Hradci, který již 

nepotřebuje a drží ho pro hodnotu místa. Platím za přenechání, 

dohoda jistá. Volejte na číslo 721 642 785.

--------------

Příležitost pro lidi se zdravotním postižením. Agentura ProVás 

přijme na zkrácený úvazek do kafírny v roztockém zámečku 

laskavého člověka. Domluva na tel.: 224 819 359.

--------------

Prodám 5 ks hliníkových žaluzií, šíře 46,5 cm, původní cena 

2.600,- Kč, nyní 1.000,- Kč. Tel.: 602 594 110.

--------------

Prodám CRT monitor AOC HT751 17“ za 300,- Kč. Monitor je 

v bezchybném stavu. Původní cena byla 3.903,- Kč. Zdarma 

přidám klávesnici a myš. E-mail: langosh@seznam.cz,

 tel.: 721 810 488.

--------------

Prodám díly na Ford Escort r.v. 1996, přední kapotu, přední 

nárazník, přední masku, přední světla, zpětná zrcátka – 

elektronicky ovládaná, vyhřívaná. Vše modrá barva, nebourané, 

nepoškozené. Prodám levně i po kusech. Tel.: 777 282 720.

--------------

Prodám dřevěný (ne dřevotříska) velmi skladný sekretář, délka 

2,16 m, v. 1,54 m, hl. 53 cm, ve kterém se nachází skleněná 

vitrína, bar, šatní skříň a mnoho dalších úložných prostor. 

„Zakázková práce“. Cena: 2.500,- Kč, tel.: 602 594 110.

--------------

Prodám kulatou LPG nádrž do auta, vhodná místo rezervy, stáří 

1,5 roku, včetně plnícího a spínacího ventilu, obsah 32l, cena 

2.500,- Kč, dohoda, tel.: 777 282 720.

--------------

2Prodám nově zrekonstruovaný byt o velikosti 117 m , situovaný 

5 minut chůze od Staroměstského náměstí.  V krásném, 

kubistickém domě. Bezbariérový přístup až do bytu. Bydlení pro 

náročné, kancelář na reprezentativním místě nebo jako výhodnou 

investici a bezpečné uložení peněz. 

Volejte večer na tel.:723 035 245.

--------------

Prodám novostavbu řadového rodinného domu v Roztokách, 

4 pokoje, moderně vybavená kuchyně, velký, prostorný 

a prosvětlený obývací pokoj s krbem, dveře SAPELI, plovoucí 

podlahy, moderně pojatá koupelna, 2 x balkón, terasa. Obytná 
2 2plocha 114 m , předzahrádka a zahrádka 119 m , kompletní 

inženýrské sítě. Další informace na tel.: 605 172 823.

--------------

Prodám rodinný domek v Žalově po celkové rekonstrukci. 

NE RK! Tel.: 732 793 828.

--------------

Prodám rozkládací rohový gauč, velmi kvalitní, na zakázku 

zhotovený, rozměry 2,3 + 1,5 m, 2x úložný prostor, čalounění 

s teflonovou úpravou – snadné čištění, červená barva, velmi 

pohodlný, jako nový, pořizovací cena 30.000,- Kč – nynější 

cena 8.000,- Kč. Tel.: 777 564 120.

--------------

Prodám starožitný příborník-sekretář z dvacátých let, tmavé 

dřevo, kvalitní materiál, na ceně se dohodneme.

 Gsm : 603 230 104.

--------------

Prodám tažné zařízení na Ford Escort kompletní, včetně 

zásuvky, cena 500,- Kč. Tel.: 777 282 720.

--------------

Prodám točité schodiště, masivní ocelová konstrukce opatřená 

antikorozním nátěrem, výborný stav, perfektní řemeslné 

zpracování. Průměr 132 cm, výška 310 cm, možno prodloužit 

i zkrátit. Použití do interiéru i exteriéru. Tel.: 777 282 720.

--------------

Prodám TV Sony, obrazovka Triton 55cm, dálk. ovladač, velmi 

dobrý stav, cena 1.900,- Kč. Tel.: 739 017 072.

--------------

Pronajmu 2+kk + velká terasa na Tyršově náměstí. Byt má 

zařízený kuchyňský kout a koupelnu. Není vybaven nábytkem. 

Možnost pronájmu k 1.1.2010. Tel.: 602 878 084.

--------------

2Pronajmu suterenní byt cca 25 m  v RD v Roztokách, 

samostatný vchod, kk + přísl. 1-2 osobám od druhé poloviny 

července. Nutno vidět. Tel.: 604 921 990.

--------------

Vyměním udržovaný dům se zahradou v Roztokách 3+1/balkon, 

2+1, podsklepený, garáž, za byt v Roztokách v novostavbě 3+1 

nebo kk/B,L,T, výtah, OV. Doplatek. Tel.: 737 409 386.

--------------

Zadám štěňata Výmarského ohaře dlouhosrstého. Otec 

CASTOR Z HEMERSKÝCH TŮNÍ, Výstavy – V1, CAC. 

Zkoušky - PZ, SVP. Matka - BRITA OD ZBYNICKÝCH 

RYBNÍKU, Výstavy - V1, CAC, BOB, CACIB. Zkoušky - 

ZV,PZ. Štěňátka k odběru koncem srpna. Tel.: 602 233 567, 

e-mail: 

--------------

Zdravotní sestra, (11 let praxe ve zdravotnictví) po mateřské 

dovolené, hledá práci v Roztokách a blízkém okolí na částečný 

úvazek. Tel.: 602 883 237.

jrazga@pointx.cz
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