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ÚVODEM

Quo vadis, Odraze ?
Před několika lety jsem prohrál konkurz na místo redaktora Odrazu. 
Čím více času od té doby uplynulo, tím víc tuto svou tehdejší prohru 
považuji za svou velkou životní výhru. Tato moje úvaha je tedy moti-
vována jen a jen snahou sdělit myšlenky, pro které zatím nebylo v ostré 
diskusi místo.
Myšlenka, že když spisovatelé mohou být svědomím národa, svědomím 
malého města by mohl být textař, byla velmi lákavá. A na rozdíl od ji-
ných sociálních experimentů nemá fatální následky. Redaktorovi se ale 
sluší poděkovat za to, že pod jeho redakcí byl časopis pestrý a čtivý. 
A jak bude časopis fungovat teď? V tiskárně může někdo opravit gra-
matické chyby. Nemá ale místní znalost. Je jasné, že vzroste důležitost 
pracovníka úřadu, který bude mít styk s tiskárnou na starosti. Listuji-
-li ale staršími ročníky, vychází mi, že časopis byl pro čtenáře větším 
přínosem vždy tehdy, měl-li ho na starosti někdo, kdo seděl denně  
8 hodin na úřadě.
A jak tedy dosáhnout toho, aby časopis „nepřetékal“ a neprodražoval 
se? Rozhodně ne tak, že bude krácena rubrika „názory a polemika“.  
A už vůbec ne tak, že toto krácení bude mít na starosti redakční rada. 
To je jen poradní orgán, který musí dbát na to, aby byly dodržovány zá-
kony a nikomu nebylo ubližováno. Pokud jí něco rozhodně nepřísluší, 
tak vyřazovat či upravovat články.
Šetřit místem je třeba jinde. V Odrazu především nemají co dělat in-
formace, které se čtenáři mohou dovědět ze sdělovacích prostředků  
s celostátní působností či z odborných příruček (jak kompostovat). 
Také to, že děti přespaly ve škole či navštívily ZOO, by se rodiče a pra-
rodiče těchto dětí měli dovídat z jiných informačních zdrojů než právě 
z městského časopisu. Ani informace, kde všude byl za poslední měsíc 
odchycen pes, neusnadňuje nijak obyvatelům města jejich život.
Co by v Odrazu naopak rozhodně chybět nemělo, jsou informace o vý-
znamných akcích přesahujících rámec města a o úspěších našich spo-
luobčanů. Nemusí to být hned mistryně světa či zápis do Guinnessovy 
knihy rekordů. Ale i úspěch na znalostní olympiádě či dětské sportovní 
akci. Zkrátka chceš, aby se o tobě psalo v Odrazu? Prosaď se nejméně 
v okresním měřítku.
Také místní spolky by své rozvrhy hodin měly zájemcům sdělovat ji-
nými informačními kanály. O to víc místa by mělo být k dispozici pro 
akce jedinečné, které do Roztok přivádějí návštěvníky z okolí nebo do-
konce televizní štáby.
A pokud by při zachování těchto pravidel bylo přece jen textu více než 
místa? Tady bych měl jednoduché řešení. Vyřadit články nejdelší. Po-
čítat by se ale měly všechny články autora celkem a autor by měl dostat 
na vybranou, který článek sám vyřadí.
Aj, to jsem se rozkecal. A tak mi nezbývá než věřit, že ostatní buď nic 
nenapíšou, nebo se rozkecají ještě více než já a můj článek se do Odrazu 
vejde.

Vít Calta
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Tereza a Radka znovu nejlepší v Evropě

V únoru jsme otiskli informaci o tom, že naše dvě spoluobčanky, 
osmnáctileté Tereza a Radka Cihlářovy zvítězily, v kategorii trojic 
na mistrovství světa ve sportovním aerobiku. Teď mají za sebou 
část druhého kolečka. Obhájily titul v republice a minulý měsíc 
i titul evropský. Ten dokonce nedaleko od nás, na Kladně. A na 
obhajobu prvenství světového se chystají. Jejich parťačka z Kralup 
se na nás jistě nebude zlobit, že jsme si k rozhovoru pozvali jen 
ty naše.

Jste prezentovány jako trio z Kralup, přestože jste ze dvou třetin  
z Roztok. Jak je to tedy?
R:  Je to tak. Se závodním sportem jsme začaly na gymnáziu v Kra-

lupech, kde jsme se také jako tým daly dohromady.
T:  Roztok si opravdu moc neužijeme. Ze školy v Kralupech jezdí-

me rovnou do Prahy na trénink a teprve večer domů do Roz-
tok.

Proč jste si vybraly právě sportovní aerobik?
T:  Protože se mi aerobik líbil odmala, i v té nezávodní formě. 

Vždycky jsem na všechny „aerobičáky“ s obdivem shlížela  
a nikdy by mě nenapadlo, že se tomu jednou budu také věnovat 
závodně.

R:  Je to spojení tance, hudby, náročných technických prvků  
a vlastně všeho, co se mi líbí a co mě baví.

Jak se člověk stane tak úspěšným závodníkem?
R:  Podle mě je nejdůležitější cílevědomost a odhodlání. I když 

toho mám kolikrát během dne hodně a přijdu večer domů 
úplně mrtvá, vždycky si ještě udělám pár kliků nebo jdu bě-
hat.

T:  Myslím si, že každý vrcholový sport je o pečlivosti a tréninku,  
i když nějakou roli hraje i talent nebo třeba cit pro hudbu.

Kolik času musíte věnovat tréninku?
T:  Obvykle trénujeme pětkrát týdně v tělocvičně, ale jinak si kaž-

dý den alespoň trochu trénujeme i doma.
R:  A před závody máme trénink každý den. Do toho se pravidelně 

věnujeme technické přípravě a udržování kondičky.

A zbývá vám vůbec čas na něco jiného?
R:  Někdy mám takový pocit, že nic nestíhám, třeba když toho 

máme hodně ve škole. 
T:  Přes týden nestíhám nic, přijdu večer domů a pak se učím.
R:  Snažíme se zvládat i tréninky i školu a myslím, že nám to zatím 

docela vychází. Všechno jde, když se chce.
T:  Kolikrát mi je líto, když ostatní jdou po večerech za zábavou, 

zatímco já se potím v tělocvičně. Ale když mi visí zlato na krku, 
je to pocit, který se nedá nahradit. 

A co kluci?
T: Tak on se vždycky nějaký ten čas najde...

A co jiné sporty?
T: Občas chodíme do posilovny, plavat, běhat. 
R:  Nebráním se žádnému sportu. Po večerech tady po Rozto-

kách běháme nebo jezdíme na bruslích. Nebo někdy zajdeme 
do gymnastické haly, kde skáčeme na trampolíně, je to dobrý 
způsob, jak se odreagovat.

T:  Musíme být pořád v kondici, i teď, když není závodní sezona.

Čeho byste chtěly ještě v budoucnu dosáhnout?
T:  Tak zatím se nám opravdu hodně daří, takže bychom nejdřív 

chtěly obhájit titul na mistrovství světa, které se koná v říjnu  
v Holandsku.

R:  Hlavně bychom se chtěly pořád zlepšovat, proto se stále učí-
me těžší a těžší prvky do sestavy. V roce 2011 se koná další 
mistrovství světa v Austrálii a tam bychom se moc chtěly no-
minovat.

T:  Budeme se snažit u toho zůstat, co nejdéle to půjde, a pak se 
ještě uvidí.

R:  Chceme pak předávat svoje zkušenosti dětem, které mají zájem 
o tento sport. 

A co finance?
T:  Bohužel kolem sportovního aerobiku se netočí miliony, a tak si 

musíme většinu výdajů hradit samy.
R:  Tímto bychom chtěly také požádat o sponzoring, protože třeba 

závodní hudba, dres, choreografie, reprezentační soustředění,
mezinárodní závody, pronájem tělocvičny atd. nás vyjde na 
hodně peněz.

A co byste řekly svým budoucím nástupcům? 
R:  Myslím, že důležité je mít nějaký zájem, ať už je to aerobik, 

nebo nějaký jiný sport, protože je skvělé po dlouhém vyučo-
vání přijít na tréninku na jiné myšlenky a jít domů s prázdnou 
hlavou. 

T:  Hlavně je v aerobiku super parta, takže se na každý trénink tě-
ším už kvůli kamarádům. Je skvělé na závodech cítit podporu, 
to se hned cvičí lépe.

S mistryněmi světa a dvojnásobnými mistryněmi Evropy si poví-
dal Vít Calta

TÉMA
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Co se ve městě děje:

Otevření přeložky II/242
Dlouho očekávané otevření příjezdové komunikace do města se 
stalo skutkem v 17.00 hodin ve středu 30. 6. Tímto okamžikem 
byla přeložka uvedena do předčasného užívání. Kolaudace stavby 
proběhne zhruba za měsíc.

Investorem stavby byl Středočeský kraj, generálním dodavatelem 
SKANSKA a generálním projektantem CityPlan, všem patří po-
děkování za vybudování a dokončení této stavby, která má pro 
všechny obyvatele města Roztoky zásadní význam.
V úterý 6. 7. 2010 přívalový déšť naplaveninami ucpal systém od-
vodnění a v podjezdu pod tratí se vytvořila vodní plocha. Silnice 
byla uzavřena na 3 hodiny, než se podařilo vodu odčerpat a na-

plaveniny odklidit. Následně byla učiněna opatření, aby se situace 
již nemohla opakovat.

Dotace na zateplení
Městu Roztoky byla schválena dotace na Zateplení objektu jídel-
ny ZŠ Roztoky ve výši 2.068.740 Kč, celkové náklady projektu 
jsou 4.116.929 Kč.
Město podávalo v rámci tohoto dotačního titulu ještě žádost na 
zateplení MŠ Havlíčkova, na tento projekt dotace přiznána ne-
byla, nicméně žádost o dotaci na zateplení MŠ Havlíčkova město 
opětovně podává ještě v červenci.

Dotace na kanalizaci
V červenci bude otevřena dotační výzva Operačního programu 
životního prostředí ze Státního fondu ŽP, kde město bude žádat 
o dotace na vybudování kanalizačních řadů v ulicích Pod Řiv-
náčem, Wolkerova, Na Valech a Třebízského. Na uvedené ko-
munikace máme již dlouho projektovou dokumentaci jak na ko-
munikace, tak na kanalizaci nyní již se správními rozhodnutími 
(územní rozhodnutí, stavební povolení). Toto je první výzva, kde 
můžeme uplatnit žádost na vybudování kanalizace.
S komunikacemi, tedy povrchem, je problém v tom, že dosud ne-
byla vypsána žádná výzva, kde bychom mohli projekty uplatnit.

Rekonstrukce komunikací
Zastupitelstvo odsouhlasilo uvolnění finančních prostředků na
rekonstrukci povrchu v ulici Olbrachtova. Bohužel návrh na vy-
budování komunikace Horova včetně výměny vodovodních pří-
pojek neprošel díky hlasu předsedy ODS. Tak skutečně nevím, jak 
vážně to ODS se zlepšováním stavu komunikací ve městě myslí.

LUNETA v likvidaci
Pro obyvatele lokality Panenská II to asi není nijak překvapivá 
zpráva, protože bylo pouze otázkou času, kdy k tomu dojde.
Otázkou ovšem je, jaké důsledky z toho plynou pro město, a věřte, 
že to bude skutečně problém.

Panenská I:
Dne 18. 6. 2003 byla tehdejším starostou města panem Boloň-
ským a panem Patočkou (jednatel a majitel Lunety) podepsána 
smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací, která stanoví, že 
do 6 měsíců od kolaudace komunikací a veřejného osvětlení na 
Panenské I získá město do svého majetku – komunikace, veřejné 
osvětlení a pozemky pod komunikacemi.

První auto do Prahy

První uživatel z Prahy
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Kolaudace proběhla, a tak byla dne 23. 12. 2004 podepsána obě-
ma stranami Smlouva darovací, která převádí do majetku města 
komunikace a veřejné osvětlení, ovšem nikoli pozemky pod ko-
munikacemi! Proč se tak stalo, nikdo neví, nicméně by to měl být 
schopen vysvětlit tehdejší pan starosta Boloňský.
Skutečností je, že v souvislosti s nynější likvidací společnosti Lune-
ta neexistuje možnost, jak toto opominutí napravit, a tak likvidátor 
v rámci likvidace společnosti Luneta bude dražit pozemky, které 
nebýt „onoho opomenutí“ měly být již dávno ve vlastnictví města.

Panenská II.
Stejného dne, tedy 18. 6. 2003, byla tehdejším starostou města pa-
nem Boloňským a panem Patočkou podepsána Smlouva o uzavře-
ní budoucí smlouvy darovací za zcela identických podmínek, jak 
bylo uvedeno výše (ty smlouvy se liší pouze římskou číslicí u ná-
zvu Panenská a par. č. pozemků, které mají být převedeny do vlast-
nictví města po kolaudaci komunikací a veřejného osvětlení).
Po svém nástupu do funkce starostky (11/2006) jsem tlačila na sta- 
vební úřad města, aby mohlo dojít co nejrychleji ke kolaudaci ve-
řejných komunikací a veřejného osvětlení (VO) na Panenské II. 
Následovala v poměrně rychlém sledu místní šetření, kde byly 
definovány vady a nedodělky a určeny termíny pro jejich odstra-
nění. Snaha ze strany investora, tedy Lunety, byla nulová, a tak 
stavební úřad udělil Lunetě pokutu v souladu se zákonem. Luneta 
se odvolala a Krajský úřad Stř. kraje „vyslyšel argumenty Lunety“ 
(na chudinku Lunetu tehdy bylo vypsáno exekuční řízení, proto-
že neplatila účty PRE, či něco podobného), a tak správní řízení  
o udělení pokuty shodil KÚ zpět na SÚ města. Následovala další 
místní šetření, která konstatovala stále to stejné, nefunkční VO  
a další nedostatky. 
Luneta zhruba v tomto čase převedla svoje vlastnictví pozemků  
v rámci lokality Panenská II na firmu Bláha včetně svých závazků
– odstranění vad a nedodělků týkajících se veřejných prostran-
ství Na Panenské II (komunikace, zeleň), ovšem vyjma veřejného 
osvětlení.
Díky výše uvedené Smlouvě o budoucí smlouvě darovací je nyní 
zcela zřejmé, proč Luneta tak zásadně lpěla na tom, že VO je v její 
správě. Tím, že VO provedla v rozporu se stavebním povolením  
a neuvěřitelně šlendriánsky, se obratně bránila naplnění podmín-
ky Smlouvy o smlouvě budoucí darovací, nemohlo dojít ke kolau-
daci a následně nemohla být uzavřena Smlouva darovací.

Geniální a jednoduché
Jsme tedy nyní v situaci, kdy veřejné osvětlení na Panenské II spíš 
nesvítí, než svítí, a je vlastnictvím někoho, kdo je, ale vlastně není.
Místní obyvatelé si zcela oprávněně stěžují, protože je nezají-
má právně daná skutečnost, ale výsledek – tedy funkční veřejné 
osvětlení.
No a jak z toho ven? 
Nechala jsem si předložit zprávu Zjištění stavu VO Panenská II, ze 
které vyplývá, že jsou poškozeny kabely VO, tedy bude nezbytné 
najít místa poškození a tato opravit, což znamená kopat a hledat. 
Nebude to levné, takže bude třeba vyčlenit v rozpočtu města fi-
nanční prostředky, které jsou jen v rámci určení poškození kabelů 
v řádu desítek tisíc Kč.
Lunetu nám byl opravdu čert dlužen! Skutečnost, že výstavba na 
Panenské I je v rozporu s platným územním plánem, jen dokres-
luje tehdejší situaci, kdy investor diktoval podmínky městu, niko-
li obráceně! Náprava těchto pochybení je složitá a nebude levná.

Olga Vavřínová

Informace 
z jednání ZM v červnu 2010

Informace z 8. mimořádného jednání ZM dne 16. 6. 2010:
Mimořádné jednání ZM mělo na programu jediný bod 
– schválení Regulačního plánu Tiché údolí (RP TÚ). Jednání 
proběhlo za účasti 16 zastupitelů (omluveni A. Tondrová, M. 
Moravcová, I. Cihlář, J. Kubečka, J. Drda), bylo věcné a kon-
struktivní, a tak se podařilo za 3 hodiny RP TÚ schválit.
Postup při pořizování a schvalování RP je přesně stanoven sta-
vebním zákonem. Posledním termínem pro vznesení námitek 
a připomínek bylo veřejné projednání RP TÚ dne 26. 1. 2010. 
Zastupitelé měli k dispozici přehledné tabulky, kde byla uvede-
na stanoviska dotčených orgánů státní správy (DOSS) a všechny 
vznesené námitky a připomínky občanů a občanských sdružení.
Stanoviska DOSS je nezbytné respektovat, o námitkách a při-
pomínkách je třeba rozhodnout hlasováním zastupitelstva, a to  
o každé námitce a připomínce jednotlivě. 
Hned na začátku jednání ZM vzalo na vědomí zprávu o pořízení 
a projednání Regulačního plánu Roztoky - Tiché údolí s tím, že 
RP TÚ nenahrazuje územní rozhodnutí.
Nejkontroverznější bod jednání – návrh zástavby v lokalitě Max-
miliánka - je limitován stanovením záplavového území a aktiv-
ní zóny Únětického potoka, což je v kompetenci Vodoprávního 
úřadu MÚ Černošice, který dosud nebyl schopen tyto hladiny 
stanovit. Do té doby stavební uzávěra lokality Maxmiliánka trvá, 
protože ZM rozhodlo tuto lokalitu z RP TÚ vyjmout.

Informace z 9. jednání ZM dne 23. 6. 2010:
2. červnové zastupitelstvo proběhlo za postupné účasti 19 zastu-
pitelů (omluven M. Štifter, nepřítomen J. Král) a za pět hodin se
podařilo schválit mimo jiné následující:
-  ZM uložilo MÚ, aby objednal znalecký posudek na zhodnocení 

stavu IT dle návrhu komise zastupitelstva dle UZM u pana Jana 
Zemana a poskytlo maximální možnou součinnost. (Zastupi-
telům byl na květnovém jednání ZM předložen znalecký posudek 
IT města Roztoky v rozsahu 2000-2009, ale zřejmě to nebyl ten 
správný znalecký posudek, a tak snaha pánů zastupitelů Matase  
a Urxe prosadit konečně toho správného znalce došla naplnění. Bude 
zřejmě velmi zajímavá konfrontace obou znaleckých posudků.) 

-  ZM schválilo paní V. Coufalovou, pana J. Matase a pana J. Štěrbu 
jako přísedící Okresního soudu Praha-západ pro období 2010 
až 2014

-  ZM zadalo práce na přípravě I. dílu reprezentativní publikace 
Roztoky očima staletí podle výše uvedeného zadání paní J. Kle-
mentové. (Toto je výsledek, jak se dobrat nějakého řešení v kauze 
publikace Roztoky od nejstarších dob k dnešku, která byla nastar-
tována ještě v minulém volebním období pod patronací tehdejšího 
starosty Boloňského a zastupitele Novotného.)

-  ZM vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospoda-
ření města Roztoky za rok 2009 ze dne 23. 4. 2010, zpracovanou 
Odborem finanční kontroly KÚSK.

ZM schválilo Závěrečný účet města Roztoky za rok 2009,  
a to s vážnými výhradami, a uložilo MÚ tato opatření k nápravě 
nedostatků:
do začátku dílčího přezkoumání hospodaření města Roztoky za 
rok 2010 odstranit chyby a nedostatky uvedené ve Zprávě o vý-
sledku přezkoumání hospodaření města Roztoky za rok 2009 ze 
dne 23. 4. 2010 a o provedené nápravě nedostatků písemně infor-
movat ZM a Odbor finanční kontroly KÚSK.
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ZM konstatovalo, že Závěrečný účet města Roztoky byl zveřejněn 
na úřední desce se závažnými početními chybami. (Závěrečný účet 
města za rok 2009 skončil s přebytkem necelých 14 mil. Kč, což je 
zpráva skutečně pozitivní. Zpráva o výsledku přezkoumání hospo-
daření města za rok 2009 byla sice s vážnými výhradami, ale žádné 
finanční sankce z toho pro město neplynou, dlužno podotknout,
že tyto výroční zprávy nikdy dříve bez výhrad nebyly. Kontrola  
z Odboru finanční kontroly KÚ proběhne koncem července. Výho-
dou outsourcovaného účetnictví města je, že jestliže by městu po-
kuta udělena byla za rozpočtovou a účetní nekázeň, tuto pokutu 
zaplatí firma, nikoli město.)
-  ZM, na základě návrhu kontrolního a finančního výboru ZM,

uložilo MÚ připravit pro rok 2011 plně funkční obnovení a perso-
nální obsazení finančního odboru MÚ tak, aby vedení účetnictví
města převzal a prováděl pouze finanční odbor náležitě hardwa-
rově a softwarově vybavený a proškolený. (ZM nepřísluší ze zá-
kona rozhodovat o personální a organizační struktuře MÚ, to je 
plně v kompetenci tajemníka-ředitele MÚ s tím, že o případných 
změnách rozhoduje RM. Je jistě správné vyžadovat náležitou HW  
a SW vybavenost finančního odboru, ale je to pouze líbivé deklara-
tivní prohlášení, neboť pro splnění tohoto cíle je třeba udělat spous-
tu práce a netýká se to pouze finančního odboru, ale fungování
celého úřadu. Jestliže server města funguje na SW, který byl běžný  
v 90. letech minulého století, a ZM opětovně odmítá uvolnit fi-
nanční prostředky na to, aby server města mohl fungovat na sou-
časně běžném SQL SW, který je nezbytný pro všechny další SW 
aplikace, pak je veškerá snaha marná.)

-  ZM vzalo na vědomí příjmovou a výdajovou stránku územního 
rozpočtu města Roztoky, rekapitulaci příjmů, výdajů a finan-
cování a jejich konsolidaci včetně financování (třída 8) ke dni 
31. 5. 2010.

-  následovalo schvalování rozpočtových opatření:
Návrh na uvolnění částky 2,11 mil. Kč na rekonstrukci povrchů 
ulic Horova a Olbrachtova nebyl přijat (10 zastupitelů pro, chyběl 
hlas předsedy ODS pana Landy).
Následný návrh na uvolnění 1 mil. Kč na rekonstrukci povrchu 
ulice Olbrachtova už přijat byl.
-  ZM souhlasilo s tím, aby v očekávané výzvě z Operačního pro-

gramu ŽP (OPŽP) ze SFŽP byla podána žádost na vybudování 
kanalizačních řadů v ulicích Pod Řivnáčem, Wolkerova, Na Va-
lech a Třebízského.

Výběrové řízení na zajištění výroby místního měsíčníku Odraz:
-  Návrh, aby si ZM vyhradilo pravomoc pro řízení a vydávání mě-

síčníku Odraz, nebyl přijat.
-  ZM uložilo MÚ, aby byl p. Drdovi, Hukovi, Kantorovi a Šefro-

vi poskytnut text, kterým paní starostka na tomto zasedání ZM 
vyvracela jejich argumenty uvedené v předloženém materiálu, 
který se týkal námitek k výběrovému řízení na zajištění výroby 
místního měsíčníku ODRAZ. (Pánové Drda, Huk, Kantor a Šefr 
nebyli spokojeni s rozhodnutím RM ohledně vyhodnocení výběro-
vého řízení na nového vydavatele Odrazu a svoji nespokojenost 
předložili zastupitelům v materiálu, který připravil pan Kantor. 
Námitky spočívaly v účelových citacích zákona č. 137/2006 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek. V materiálu byly předloženy návr-
hy usnesení pro ZM, které by, byly-li by odhlasovány, mohly způ-
sobit městu škodu až do výše 10 mil. Kč. Bylo mojí povinností na 
to reagovat a zastupitelům předložit argumenty, aby bylo zřejmé, 
že to až taková legrace není a že ublížené ego by nás mohlo přijít 
docela draho. Citovala jsem pouze ten samý zákon.)

Olga Vavřínová

Informace z jednání rady města  
v červnu 2010

11. jednání RM dne 7. 6. 2010

RM za účasti 4 radních (omluven L. Staněk, J. Landa a M. Urx) za 
2 hodiny schválila mimo jiné následující:

-  Schválila dalšího pracovníka do správního odboru pro pečova-
telskou službu.

-  Schválila odměny ředitelům školských příspěvkových organiza-
cí města.

-  Poděkovala kronikářce města paní J. Weberové, souhlasila  
s vyplacením odměny a s uzavřením dohody na další období do 
30. 6. 2011.

- Schválila přijetí finančních darů pro ZŠ Roztoky.

-  Vzala na vědomí informaci starostky města o zavedení bezplat-
né městské linky č. 710 (minibus) od 8. 6. do 30. 6. z důvodu 
výluky dopravního spojení města po dobu dokončovacích prací 
na přeložce II/242.

12. jednání RM dne 14. 6. 2010

RM za plné účasti všech 7 radních za necelé 3 hodiny schválila 
mimo jiné následující:

-  Vzala na vědomí zápis z jednání hodnotící komise dne  
18. 5. 2010 k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění výroby 
místního časopisu Odraz v rozsahu redakční práce, příprava pro 
tisk a tisk. Dále se RM zabývala dopisem ze dne 3. 6. 2010, který 
předložili členové hodnotící komise pánové Kantor, Drda, Huk 
a Šefr a který byl podepsán pouze pány Kantorem a Šefrem. RM 
konstatovala, že pan Huk nebyl jednání hodnotící komise dne 
18. 5. přítomen. 

RM shledala uvedené námitky jako nedůvodné a účelové a roz-
hodla se jimi nezabývat, neboť námitky nemohly nikterak ovliv-
nit pořadí nabídek.

RM rozhodla o vítězi veřejné zakázky v souladu s doporučením 
hodnotící komise a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou Ca-
lamarus, s. r. o., za cenu jednoho čísla časopisu 40.700,- Kč včetně 
DPH. 

-  Na základě podkladů kulturní komise doporučila ZM schválit 
nové názvy ulic v lokalitě Dubečnice - Zvoncová, Jantarová, 
Bronzová a Železná a v lokalitě Panenská II - Lederova, Veselé-
ho a Baráčnická. 

-  Schválila rozdělení grantových prostředků na II. pololetí 2010  
v celkové částce 146.000,- Kč. 

-  Na doporučení sociální a zdravotní komise schválila umístě-
ní paní E. Kačírkové a paní R. Müllerové do uvolněných bytů  
v DPS.

Olga Vavřínová
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Město Roztoky
Městský úřad Roztoky

nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
Starostka města Roztoky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 
pracovního místa 

vedoucí úřadu (tajemník městského úřadu).

Podmínky výběrového řízení:
Místo výkonu práce: město Roztoky 
Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická 
osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která 
je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku  
18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jedna-
cí jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností.

Další požadavky stanovené MÚ Roztoky pro uchazeče:
-  VŠ vzdělání (ekonomické nebo právní zaměření výhodou), 
-  znalost zákona o obcích, správního řádu, zákona o úřednících 

ÚSC, komplexní orientace v personalistice a pracovněprávních 
vztazích, znalost předpisů v oblasti rozpočtového účetnictví  
a financování výhodou,

-  aktivní znalost práce s PC a orientace na internetu, odolnost 
vůči stresu,

-  komunikativnost, samostatnost v rozhodování, organizační  
a řídicí schopnosti.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchaze-
če, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, 
číslo občanského průkazu uchazeče (nebo číslo dokladu o po-
volení pobytu, jde-li o cizího státního občana), název příslušné 
funkce, o kterou se uchazeč uchází, datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním zaměstnání 
a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních 
činností, výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší než 3 měsí-
ce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující 
bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad 
domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlá-
šením), ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdě-
lání, čestné prohlášení a osvědčení podle zákona č. 451/1991 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a čestné prohlášení o splnění 
předpokladů pro jmenování vedoucího úřadu podle § 5 zákona  
č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Platové zařazení: do platové třídy 11, která podle § 123 odst. 2 zá-
kona č. 262/2006 Sb., v platném znění, odpovídá vykonávanému 
druhu práce (platový stupeň podle délky započitatelné praxe).

Lhůty pro podání přihlášky:
Přihlášky musí být doručeny do podatelny MÚ nebo na uvede-
nou adresu nejpozději do dne 16. 8. 2010.

Způsob podání přihlášky:
V obálce označené: „VŘ – vedoucí úřadu (tajemník MÚ) – ne-
otvírat“

osobně v podatelně MÚ Roztoky,

písemně na adresu:
Městský úřad Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli  
v jeho průběhu zrušit a právo rozhodnout o tom, že z přihlášených 
uchazečů (splňujících podmínky výběrového řízení) nebude do 
funkce vedoucího úřadu nikdo jmenován.

Z deníku Městské policie Roztoky: 

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti 
Městské policie Roztoky za období od 28. 5. 10 do 8. 7. 10: 

-  dne 31. 5. 10 oznámena krádež a zadržení pachatele ze strany 
personálu v prodejně Albert – výjezd na místo, věc na místě še-
třena a kvalifikována jako Pk proti majetku dle § 50/1 a) z. č.
200/90 Sb., vyřešeno na místě v blokovém řízení, 

-  dne 5. 6. 10 v brzkých ranních hodinách oznámeno poškozené 
dopravní značení v ulici Lidická a nákupní košík z Tesca zapar-
kovaný v komunikaci – výjezd na místo, nákupní košík odstra-
něn, poškozené dopravní značení oznámeno řediteli TS Rozto-
ky ke zjednání nápravy, věc kvalifikována a šetřena jako Pk dle
§ 47 z. č. 200/90 Sb.,

-  dne 6. 6. 10 oznámeno odcizení řetízku ze žlutého kovu z krku 
podnapilé osoby – zjištěna podezřelá osoba, věc předána PČR  
k jejich realizaci pro podezření z tr. činu krádeže,

-  dne 10. 6. 10 v brzkých ranních hodinách oznámen nehybně 
ležící muž na chodníku v ulici Felklova – výjezd na místo, muž 
v podnapilém stavu, probuzen, zjištěno jeho bydliště a odveden 
do místa bydliště, 

-  dne 10. 6. 10 oznámeno zabouchnutí dveří od bytu a uvnitř bytu 
opuštěné dítě ve věku 1,5 roku – výjezd na místo, na místo též 
HZS Roztoky, který provedl otevření bytu, 

-  téhož dne oznámeno, že na správním odboru MÚ Roztoky se 
nachází podnapilá osoba, dožadující se mimo úřední hodiny 
vydání sociálních dávek a je vulgární na personál – výjezd na 
místo, vykázání osoby z místa,  

-  dne 11. 6. 10 oznámeno odcizení okapového měděného svodu  
v ul. Kroupka – výjezd na místo, zadokumentováno a šetřeno 
jako přestupek proti majetku dle § 50 z. č. 200/90 Sb.,

-  téhož dne oznámeno fyzické napadení nezletilé osoby ze strany 
podezřelého mladistvého v ulici Jana Palacha – výjezd na místo, 
přivolána RZS, poškozený ošetřen, věc kvalifikována a šetře-
na jako podezření z Pk proti občanskému soužití dle § 49 z. č. 
200/90 Sb.,

-  dne 15. 6. 10 v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti kon-
trolován v ulici Čapkova řidič vozidla tov. zn. Subaru, při kon-
trole zjištěno, že řidič vozidla před jízdou požil alkohol, věc na 
místě předána PČR k jejich realizaci jako podezření z tr. činu,

-  dne 20. 6. 10 ve večerních hodinách oznámeno, že v bytě by-
tového domu v Braunnerově ulici již delší dobu neotvírá starší 
osoba, výjezd na místo, využito ustanovení § 16 z. č. 553/91 Sb. 
– zjištěno, že osoba zemřela, přivolán lékař k ohledání osoby  
a dále na místě předáno PČR k jejich realizaci,

-  dne 21. 6. 10 oznámeno překopnutí plynového potrubí na po-
zemku v Přílepské ulici a že dochází k úniku plynu – výjezd na 
místo, zajištění místa, na místo plynaři (pohotovost), kteří únik 
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plynu pozastavili, dále hasiči a PČR, která si věc na místě pře-
vzala k jejich realizaci,

-  dne 22. 6. 10 oznámen pohyb podezřelé osoby v prostorách ko-
lem trafiky v Žalově v ulici Přemyslovská – výjezd na místo, na
místě se již nikdo nenacházel, šetřením zjištěno, že je provedeno 
vloupání do této trafiky, vyrozumění majitelky, provedeno míst-
ní pátrání po podezřelé osobě, věc na místě předána PČR k její 
realizaci jako podezření z tr. činu,

-  dne 24. 6. 10 ve večerních hodinách oznámeno narušení ob-
čanského soužití v domě v ulici Jiráskova – výjezd na místo, na 
místě jíž klid, šetřením zjištěno, že došlo k hádce mezi otcem  
a dcerou, věc Pk proti občanskému soužití dle § 49/1 a) z. č. 
200/90 Sb., si na místě převzala PČR k jejich realizaci,

-  dne 25. 6. 10 oznámeny navrtané a pravděpodobně otrávené 
stromy, které usychají na pozemku vodárny v Máchově ulici – 
výjezd na místo, na místo též pracovníci OŽP, na místě předáno 
PČR k jejich realizaci, 

-  dne 1. 7. 10 oznámeno, že na nákladním vagonu vlakové ná-
kladní soupravy směrem od Libčic do Roztok jedou dvě osoby 
– výjezd na nádraží ČD Roztoky, zajištěny na místě dvě osoby 
jedoucí na nákladní vlakové soupravě, věc přestupku dle § 48 
z. č. 200/90 Sb., s odkazem na § 50 z. č. 266/94 Sb., o drahách, 
vyřešena v blokovém řízení,

-  dne 2. 7. 10 v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti v ulici 
Lidická kontrolována osoba v pátrání – předána PČR k jejich 
další realizaci.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových 
stránkách MP Roztoky na www.mproztoky.cz. 
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uve-
dených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo 
telefonicky na zdejší služebnu služby kriminální policie (tel. 233 
910 861) nebo Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 233 930 
789) nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 220 910 468, popřípadě  
e-mail: info@mproztoky.cz).
Děkujeme předem za spolupráci. 

Petr Vevera, vedoucí strážník MP Roztoky

Městská knihovna informuje

nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených pro městskou 
knihovnu v červnu 2010

Beletrie
Pospíšilová J.  Palačinky s pepřem /román o mezilid-

ských vztazích a jedné naplánované po-
mstě/

Civade L.  Provence jako sen /vyprávění české 
malířky o letech prožitých v Provence/

Hůlová P.  Strážci občanského dobra /společen-
ský román z konce 80. let očima člo-
věka, který změny považuje za chaos/

Steel D. Cesty osudu /román pro ženy/
Körnerová A. M.  Pán hor, 6. díl /další díl rodinné ságy 

šlechtického rodu/
Detektivky
Parker R. B. Kouřová clona
Grafton S. U – jako utrpení
Deaver J. Příští oběti

Cestopisy 
Toušlová I.  Toulavá kamera 10. díl /50 zajímavých 

reportáží/
Cílek R.  Svahilské pobřeží /zajímavé vyprávění ze 

života a práce českého geologa/

Naučná-odborná
Benešovská K.  Velké dějiny zemí Koruny české. Archi-

tektura
Schmidt M. R.  Nordic fitness /návody, jak využít spor-

tovní hůlky při letních i zimních sportov-
ních aktivitách/

Seddon T.  Grafický design pro samouky /základní
principy využití prostoru, barev a písma 
při vytváření grafického dokumentu/ pro
děti

Šrut P.  Pan Kdybych hledá kamaráda /lehce hu-
morný příběh o tom, že slovo „kdybych“ 
nám může komplikovat život/

Peters Ch.  Cheri zázrak ulice /skutečný příběh  
o drogové závislosti/

Kinney J.  Deník malého poseroutky. Poslední kap-
ka /příběh dospívajícího chlapce, 2. díl/

Duncan L. Hotel pro psy
Duncan L.  Psí zpravodaj /dvě knihy, jejichž děj volně 

navazuje. Děti se rozhodnou, že budou 
pomáhat opuštěným psům/

Futurama – O- Rama /fantasy komiks/

O těchto i dalších knihách získáte informace na webových strán-
kách knihovny nebo přímo v knihovně. Registrovaní čtenáři si 
mohou knihy rezervovat i přes internet vstupem do elektronic-
kého katalogu.

Upozorňujeme čtenáře, že v červenci a v srpnu jsou výpůjční 
hodiny omezeny. V sobotu 28. 8. bude knihovna otevřena od 
9 do 12 hodin.

Za městskou knihovnu A. Urxová

Vážení rodiče,

dne 9. září 2010 (pozor! v minulém Odrazu byl uveden jiný ter-
mín, z technických důvodů došlo k jeho změně) se uskuteční v 
areálu roztockého zámku, pod záštitou starostky města Roztok, 
slavnostní akt vítání dětí, které se narodily v období od 1. 1. do 
30. 5. 2010.
Maminko a tatínku, pokud chcete, aby vaše novorozené děťátko 
bylo v tento den přivítáno mezi občany města Roztok, sdělte jmé-
no a příjmení vašeho miminka na Městský úřad Roztoky písem-
ně, osobně u paní Pösingerové nebo telefonicky na č. 220 400 260, 
a to nejpozději do 15. 8. 2010.
Podmínkou slavnostního přivítání je trvalý pobyt dítěte v našem 
městě.

Dagmar Vyšehradská – matrika 
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Městský úřad informuje 

Svoz komunálního odpadu v obci, 
platba místního poplatku za odpady 2010

Město Roztoky každoročně vynakládá ze svého rozpočtu několi-
kamilionovou částku na likvidaci odpadů, které vznikají na jeho 
území. Vyhlášky města a platné zákony stanovují, jakým způso-
bem odpady třídit a využívat, město má přijatu obecní vyhlášku  
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů, na základě které se snaží od jednotlivých poplatníků vybrat 
finanční prostředky k úhradě nákladů spojených s odpadovým
hospodářstvím. Pro připomenutí uvádím, že poplatníkem toho-
to poplatku je každá fyzická osoba s trvalým pobytem na úze-
mí obce a majitel nemovitosti ležící v katastru obce, která slouží  
k rekreaci.
Zaměstnanci městského úřadu v minulých dnech provedli kon- 
trolu plateb za odpady a společně se svozovou firmou Regios, a. s.
prováděli rozvoz modrých samolepek s označením roku 2010. 
Samolepky byly lepeny přímo na nádoby (tam, kde nádoby byly 
přístupné) nebo vhozeny do jednotlivých poštovních schránek 
plátců. Cílem kontroly bylo rozlišit v terénu nádoby, ke kterým 
lze přiřadit platbu místního poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů od těch ostatních. V rámci této akce byly 
rozdány samolepky i občanům, kteří jsou osvobozeni od poplatku 
(starší 75 let). 
Při kontrole však bylo zjištěno i velké množství popelnic, ke kte-
rým nelze přiřadit žádnou platbu místního poplatku, a přesto jsou 
ve svozový den plné vystaveny k odvozu. Tyto popelnice nejsou 
označeny žádnou aktuální nálepkou svozové firmy, proto lze mít
za to, že za odvoz odpadu z nich nikdo neplatí. 
Může se jednat o nádoby, které jsou určeny k likvidaci odpadu  
z podnikání. Povinností každého podnikatele je zajistit likvidaci 
odpadu z podnikání na vlastní náklady u tzv. oprávněné osoby 
(firma, která se likvidací odpadů zabývá, má na tuto činnost povo-
lení a u níž je záruka, že odpad zneškodní legálním způsobem).
Jsou to tedy i ty případy, kdy majitel nemovitosti pronajímá svoji 
nemovitost dalším osobám k bydlení a ty zde nemají trvalé byd-
liště. V tomto případě se jedná o podnikatelskou činnost – pro-
najímání nemovitosti za účelem zisku a vlastník nemovitosti má 
jako původce odpadů povinnost takto vzniklé odpady zneškod-
ňovat na své náklady. V případě, že nemovitost užívá vlastník 
k rekreačním účelům, je vlastník nemovitosti poplatníkem po-
platku za provoz systému a je povinen tuto skutečnost nahlásit 
správci poplatku, kterým je finanční odbor Městského úřadu 
v Roztokách. 
Další možností k zapojení do zavedeného systému odvozu 
komunálních odpadů v obci je zaplacení „dobrovolného“ pří-
spěvku obci ve výši 492 Kč/osoba užívající nemovitost těmi 
osobami, které v nemovitosti bydlí, ale nejsou zde trvale hlá-
šeny. 
Všechny nádoby na odpad, ke kterým se váže platba místního 
poplatku, za něž byl zaplacen „dobrovolný“ příspěvek obci nebo 
na jejich odvoz byla uzavřena smlouva se svozovou firmou Re- 
gios, a. s. by měly být nejpozději do konce července 2010 označe-
ny samolepkou s uvedením aktuálního roku. Od 1. 8. 2010 budou 
pracovníky firmy Regios, a. s., obsluhovány pouze nádoby označené
samolepkou s rokem 2010. Rovněž budou obsluhovány ty nádoby 

podnikatelů, kteří mají uzavřenu aktuální smlouvu s Technickými 
službami na svoz živnostenského odpadu označené aktuální samo-
lepkou TS.
Pokud máte nějaké nejasnosti okolo svozu komunálního odpa-
du, neváhejte nás kontaktovat na tel. číslech 220 400 262 nebo 
220 400 264, pokusíme se je společně s vámi a svozovou firmou
vyřešit.
Kontaktní osobou pro zaplacení místního poplatku, případně 
„dobrovolného“ příspěvku bydlících osob je sl. Walterová, finan- 
ční odbor MÚ, tel.: 220 400 237, u které je také možné zajistit 
sdružení plateb za odpady za celou rodinu do jedné platby pod 
jeden variabilní symbol.
Kontaktní osobou pro uzavření smluv pro podnikající osoby je:
Ing. Turková z firmy Regios, a. s.,
tel.: 220 930 524 nebo 602 283 457.

Ing. Eva Krautová, vedoucí OŽP MÚ Roztoky

Chvála kontinuity a spolupráce

Více než 3 volební období trvala příprava a výstavba přeložky 
silnice do Roztok. Vystřídali se tři lidé na postu starosty a celá 
akce stála nejenom hodně peněz, ale i spoustu úsilí, a skončila 
úspěšně. Vyhneme se závorám, a i když ještě před zahájením 
provozu slyším výtky, co mohlo být lepší, je to pro dopravu do 
města určitě velká výhoda. Pro mě osobně je to i další satisfak-
ce, protože mě doposud mrzí článek v Odrazu, který komentoval 
otevření podjezdu pod tratí jako otevření cesty odnikud nikam. 
Dnes je to brána do Prahy a to, že existuje, je díky skutečnosti, že 
jsme před léty při rekonstrukci železniční trati nezaspali, že jsem 
tehdy jako starosta požadoval, aby byla vybudována možnost mi-
moúrovňového křížení se železnicí. Tehdy jsem našel podporu  
v zastupitelstvu města a musíme poděkovat p. Ing. Landovi, který 
jako profesionál si vzal věc na starosti a jistě má velký podíl na 
úspěšné realizaci přeložky silnice. Děkuji také p. Mgr. Boloňské-
mu a p. Ing. arch. Vavřínové, že dílo udržovali v chodu, a všem, 
o kterých nevíme, ale pomohli. A tak až pojedete po nové silnici, 
vzpomeňte si, že je to jakýsi pomník spojení zdravého rozumu  
a spojeného úsilí města k dosažení rozumného cíle. I v chronicky 
rozhádaných Roztokách se povede velká věc, když spojíme síly. 
Doufejme, že tomu tak bude i nadále.

Martin Štifter

Půl miliardy 

Chodím po Praze a mám čím dál tím častěji vztek. Rozkopou 
chodník, aby nahradili asfalt zámkovou dlažbou, ošklivé kostky 
nahradí hezčími, kilometr cyklostezky stojí několik desítek mi-
lionů, propagace počítá s miliony ve stovkách. Nechci psát o ko-
rupci. Ta je přiměřená objemu peněz. A ty se v hlavním městě 
přehazují vidlemi.
Chodím taky po vsích na Slánsku, čtyřicet padesát kilometrů od 
metropole. Obce s tisícovkou hlav, s dvanácti- patnáctimiliono-
vým rozpočtem, ze kterého se nedá opravit ani ta jediná trochu 
slušná asfaltovaná silnice a pár chodníků. Děravé vodovody, ka-
nalizace pro půlku baráků, do školy teče a autobus zajíždí do vsi 
osmkrát za den.
A někde mezi těmito dvěma světy jsme my. Nejen geograficky.
Vynikající dopravní spojení, kupa pracovních příležitostí, pár 
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POLEMIKY A DISKUSE

slušných ulic, nové náměstí. Ale taky obrovské resty, které nás od-
dělují nejen od říše luxusu, ale i od standardu solidního města.
Resty v řádu půl miliardy korun. Pěti kompletních ročních roz-
počtů.
Že je to příliš mnoho? Vůbec ne. Jen škola by spolkla polovinu. 
Mateřské školy dalších padesát, možná sto milionů. Ulice, kana-
lizace, vodovody, osvětlení. A k tomu hřiště, zeleň, prostředky na 
to, aby město nejen hezky vypadalo, ale aby se v něm skutečně 
žilo. Půl miliardy je příliš skromný odhad.
Město se za poslední volební období nezadlužilo. Ba naopak. 
Umořili jsme i zbytek letitého dluhu z čistírny odpadních vod. 
To je jistě velmi chvályhodný počin. Podstatně horší je, že jsme 
se – opravdu jen s mírnou nadsázkou – ani zadlužit nemohli. Ne-
bylo za co. 
A neméně špatné je to, že v minulých čtyřech letech, kdy do Čes-
ka začala proudit naplno podpora z Evropské unie, jsme z nabíze-
ných eur téměř nic neurvali. Bídná bilance, tím spíš, že je to ztráta 
v některých případech už nenahraditelná. Příští volební období 
bude poslední šancí na to, aby naše město z těch restů useklo as-
poň kus za cizí peníze.
Kdyby stálo město na daních svých občanů, kdyby mělo pravo-
moc vypisovat pro ně daň, kterou by nikdo nepřebral, prostě kdy-
bychom nežili v socialismu domácím (rozpočtové určení daní)  
a evropském (sebepožírací dotační kolotoč), pak by mělo smy-
sl postavit žebříček priorit a jít pěkně po pořádku odshora. Za 
současných poměrů má však smysl jen sestavit několik, pět, šest, 
možná osm důležitých a potřebných věcí a pokoušet se získat pe-
níze na to, co půjde. Třeba na všechno najednou. Možnost, že by-
chom neutáhli spoluúčasti, je mizivá, úměrná pravděpodobnosti, 
že se povede víc dotací najednou získat. A při vysokoprocentních 
dotacích se opravdu vyplatí i nějaký ten dluh.
Eura potečou do Česka ještě dva tři roky, i když proud už bude 
postupně vysychat. Co bude po roce 2013, to si odváží předvídat 
asi málokdo. Peníze k nám totiž netečou od boháčů, ale často od 
ještě větších dlužníků, než jsme sami. 

Jaroslav Huk

Mýty a pověry kolem dostavby ZŠ Roztoky

Poslední předprázdninové jednání školské komise, kde opět za-
zněly různé nereálné úvahy, mě přimělo k tomu, abych se pokusil 
shrnout problém dostavby základní školy. 
V současném zastupitelstvu existují na tuto věc dva krajní názo-
ry.
První, reprezentovaný paní starostkou Vavřínovou a několika dal-
šími zastupiteli z DOSTu, vychází z předpokladu, že příliv nových 
obyvatel do našeho města (viz výstavba na Panenské II a poten-
ciálně i Na Dubečnici) vyžaduje realizaci skutečně velkorysého 
projektu dostavby s tím, že škola bude i jakýmsi kulturním cen- 
trem města (viz např. aula s podzemními garážemi, vnitřní atrium 
školy). Pokud by člověk nežil v realitě dnešních dnů, tady a teď, 
tak by ho bylo možné i podpořit. Tato vize má však své význam-
né ALE. Tím jsou obrovské (odhadované) náklady na výstavbu, 
které se s DPH vyšplhaly až na 360 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že 
není vypsán žádný dotační titul na podobné investiční akce, je to 
jen zcela nereálný „vzdušný zámek“, bohužel.
Opačný extrém říká, že populační boom je za námi, navíc úspor-
ná opatření státu v oblasti sociálních dávek (mateřský příspěvek 
jen na první dítě) ukončí současný náznak zlepšení demografic-

kého vývoje v ČR, jehož jsme byli v minulých 5 letech svědky. 
Roztocká škola také není schopna konkurovat pražským školám, 
které zejí prázdnotou a mají pro svou činnost nesrovnatelně lepší 
finanční podmínky (peníze na pohyblivé složky platů učitelů, ma-
teriální vybavení). Dostavba školy tedy vlastně není nevyhnutel-
ná, stačilo by zadaptovat rozsáhlé podkrovní prostory a přistavět 
tělocvičnu.
Tento názor ovšem opomíjí fakt, že zvyšující se počet dětí v Roz-
tokách není ani tak způsoben populační explozí jako novými 
obyvateli, kterých jen Na Dubečnici má během několika let žít 
asi 1100. Pokud vyjdeme ze střízlivého předpokladu, že každý 
čtvrtý nový obyvatel Roztok bude dítě školou povinné, neboť se  
k nám stěhují hlavně mladé rodiny, budeme tu mít téměř tři stov-
ky nových žáků ZŠ, tedy 10–12 tříd. Adaptace půdních prostor 
nám nabízí uspokojení sotva poloviční kapacity.
V zastupitelstvu získal nakonec převahu „střední proud“, k němuž 
se velmi aktivně hlásím, že dostavba ZŠ je nutná, nevyhnutelná  
a je nutné ji považovat za investiční prioritu města v příštím vo-
lebním období. Ovšem i zde jsou různá nepřekročitelná ALE. 

a)  Musí jít o realizaci úsporné varianty, která městu „nezlomí vaz“, 
protože vysoký úvěr u banky bude nevyhnutelný. Je třeba mít 
na mysli, že ZŠ je zásadní problém města, nikoliv však jediný 
(např. kapacita mateřských škol, stav komunikací, vodovodní 
sítě atd.). Hospodaření obce je podstatně odlišné od hospoda-
ření státu. Obec nemůže žít na dluh, nemůže vydat dluhopisy, 
výše úvěru (resp. výše splátek) nesmí překročit určité procento 
ročního rozpočtu.

b)  Výstavba musí proběhnout etapovitě, přičemž první etapa 
musí být zaměřena na navýšení kapacity školy – tedy počtu tříd  
a příslušného zázemí. Náklady této etapy nemohou překročit 
100 mil. Kč, což je „hranice smrti“ pro město naší velikosti  
a strop našich finančníchmožností. Je totižnutnésiuvědomit, že
novou školu bude třeba také zařídit, vybavit novým nábytkem, 
technikou a pomůckami, a to rozhodně nebudou malé položky.  
K další etapě bude možné přistoupit až po splacení prvního 
úvěru, jehož splatnost odhaduji na 10 let. Bylo by příjemné 
doufat, že to bude dříve, ale to by byly jen plané sliby.

c)  S úsporami je třeba začít již při projektové přípravě, proto má 
nyní smysl vyprojektovat pro stavební povolení jen etapu číslo 
1 (viz usnesení ZM), vše ostatní je chiméra. Připravovat pro 
stavební povolení 2. a 3. etapu nemá žádný racionální základ.

Při diskusích v ZM i komisi se stále dokola prezentují také různé 
mýty vydávané za skutečnost.

1) Když to v pohodě zvládli naši předkové za 1. republiky, musí-
me zvládnout stavbu nové školy i my.

To je mýtus hodný Starých pověstí českých A. Jiráska.
Roztoky začaly řešit kapacitu školy již v polovině dvacátých let  
a uvažovalo se nejprve jen o přístavbě a adaptaci staré školy (dnes 
MÚ). Město nemělo pro novou školu pozemek ani peníze.

Trvalo 5 let, než došlo v zastupitelstvu k dohodě a k rozhodnutí 
o výstavbě nové školy (stará mezitím praskala ve švech). Situaci 
vlastně zachránila Obec legionářská, která nabídla městu své po-
zemky, tehdy „v polích“ za městem (dnes Školní nám.). Výstavba 
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byla rozdělena do tří etap. Hlavní budova byla postavena v letech 
1931–2, město si vzalo velký úvěr a získalo i státní subvenci. Vý-
stavbu provázely těžké boje ve vedení města, začalo to už spory  
o projektanta, kvůli financování stavby byl předseda školské
rady, pověřený řízením výstavby, dokonce pohnán (neprávem)  
k soudu, stavba měla vážné nedostatky v kvalitě (vadné schodiš-
tě) atd. Tedy – žádná idyla. Již po dokončení hlavní budovy bylo 
jasné, že kapacitně nestačí. Byla proto připravena druhá etapa 
– levé křídlo, které bylo postaveno v roce 1940, tedy 8 let poté. 
K realizaci došlo navíc souhrou některých vnějších okolnos-
tí, které jsem zmiňoval již ve svých předchozích článcích. Třetí 
etapa se měla realizovat po válce, v padesátých letech. Tehdy se 
učilo dokonce na směny, v dopoledním a odpoledním cyklu. Ve 
třídách bylo přitom běžně 40 dětí. Přestože představitelé města  
o stavbu usilovali po státní i stranické linii, nebylo to nic platné,  
k výstavbě nedošlo. Koncem padesátých let a počátkem 60. let 
došlo navíc k prudkému propadu populace, takže místo výstavby 
školy se začal stavět giga kulturní dům na Tyršově náměstí. Zůstal 
torzem, byla postavena jen jeho první etapa – širokoúhlé kino. 
Takže – buďme na zemi, investice takto zásadního rozměru se ne-
rodí (a nerodila) snadno a rychle dnes ani včera. 

2) Peněz je ve státní pokladně relativně dost, jen se k nim dostat, 
hlavně se nedržet „při zdi“. Jsou zde investičně stavební firmy,
které se k těmto penězům umí dostat, stačí, aby se zastupitelé pře-
stali hádat a drželi tak říkajíc „basu“. 

To vypadá velmi lákavě. Vytipovaná firma za to, že dostane
od města zakázku, sežene na ni i dotaci. Tato úvaha má však 
slabinu v tom, že výstavba školy, ať již za 100, nebo 300 mil. 
Kč, podléhá zákonu o zadávání veřejných zakázek. Každý 
takový záměr je nutné zveřejnit na internetu transparent-
ním způsobem a korektně posoudit nabídky. Zadat výstav-
bu předem vybrané firmě znamená obejít zásady výběro-
vého řízení tak, aby v něm příslušná firma vyhrála (viz tzv.
karlovarská losovačka v přímém přenosu). To už se ovšem 
pohybujeme za hranicí zákona a nevím, kdo je ochoten kvů-
li nové škole strávit několik let „v chládku“ na Borech.

3) Peníze na rozjezd výstavby poskládáme z prostředků města, 
budeme-li střádat korunku ke korunce a tvrdě šetřit ve všech ka-
pitolách a paragrafech rozpočtu. Třeba tím, že ročně škrtneme 
0,5 mil. na podporu spolků a kultury ve městě či na vydávání ča-
sopisu Odraz.

I žáček druhé třídy snadno spočte, kolik by tyto úspory-pro roz-
tocké spolky ovšem likvidační, přinesly do investičního fondu 
školy. Je jasné, že bez dotace státu (kraje) a značného bankovní-
ho úvěru nelze ani kopnout. Příjem 23 mil. Kč za prodej městské 
nemocnice je sice dobrým základem, ale sám o sobě nic neřeší. 
Navíc je nutné stále mít na mysli, že kapacita ZŠ není jediným 
problémem našeho města, který bude nutné v následujícím vo-
lebním období vyřešit...

Stanislav Boloňský
SAKURA

Finance města v nepořádku – pokračování

Od uzávěrky minulého čísla Odrazu se na městském úřadu sta-
lo mnoho zajímavých věcí. Předně se na zasedání zastupitelstva 
města podařilo prohlasovat znovuobnovení finančního odboru
na městském úřadu, čímž od nového roku fakticky končí firma
Aldera jako externí správce roztocké kasy. Jak se to podařilo?

Kolik stojí správa účetnictví?
Pro ty, kteří nesledují situaci na městském úřadu, doplním, že od 
konce roku 2008 spravuje roztocké finance externí společnost Al-
dera, která byla vybrána paní starostkou a za účetnictví od města 
inkasuje 115 tis. Kč měsíčně. Náklady na účetnictví spravované 
externí firmou byly před rozhodnutím deklarovány na stejné výši
jako náklady na tři zaměstnance, kteří dříve tvořili finanční od-
bor, což bylo cca 90 tis. Kč. Účtovaná částka je tedy o 25 tis. Kč 
vyšší proto, že se k ní nenápadným způsobem připočetlo DPH. 
Za zaměstnance se pochopitelně DPH neúčtuje, takže jsou faktic-
ké náklady na účetnictví o 20 % vyšší než dříve, což považuji za 
prohřešek číslo jedna. 
To by ale ještě nebylo až tak strašné, protože dříve finance v po-
řádku rozhodně nebyly. Kdyby tedy bylo účetnictví v mezích 
možností v pořádku, pak by se dala věc pochopit. Bohužel tomu 
tak není. Ještě nyní se například nikomu nepodařilo dát dohro-
mady poplatky za svoz odpadu. Pomyslnou poslední kapkou bylo 
schvalování závěrečného účtu města za uplynulý rok, který ob-
sahoval několik numerických chyb a rovněž kontrola kraje našla  
v účetnictví tolik nesrovnalostí, že to bylo moc i na roztocké za-
stupitele. Vzhledem k tomu, že konečný stav finančních prostřed-
ků na málokterém městském účtu je správně, pak nelze výkazům 
jako celku příliš důvěřovat. 

Zpráva kontrolního výboru stále čeká na vysvětlení
Jak jsem psal v minulém Odrazu, nejhorší na celé věci je fakt, že 
firma Aldera má jako předmět podnikání „Činnosti účetních po-
radců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ zapsáno jako 
předmět podnikání až od 23. dubna 2009, tedy přibližně půl roku 
poté, co byla firma vybrána. Toliko z obsahu zprávy kontrolního
výboru města. Proč byla vybrána externí firma bez zkušeností 
a dokonce bez živnostenského oprávnění, je velkou záhadou. Za-
stupitelstvo požádalo paní starostku a firmu Aldera o vysvětle-
ní, ale na červnovém zastupitelstvu nic vysvětleno nebylo, takže 
otázky zůstávají dál. 

Ing. Roman Jandík, člen ODS Roztoky

Žádné Potěmkinovy vesnice: 
dovysvětlení investičního plánu ODS

V minulém Odrazu se objevil článek, ve kterém paní starostka 
glosovala moje dřívější polemiky týkající se investičního plánu. 
Jen krátké vysvětlení. 
Kdo se byl někdy podívat na zastupitelstvu, tak ví, jak rozháda-
ná a napjatá atmosféra tam při komunikaci panuje a kolik křiku  
a někdy i vulgarismů se zde objevuje. Myslím si, že tohle práci 
příliš nepomáhá, proto budu reagovat pouze vysvětlením někte-
rých názorů roztocké ODS. 
Předně bych chtěl uvést, že ve zpracovaném investičním plánu 
vycházíme z toho, že nutné (mandatorní) výdaje budou na stejné 
výši jako v roce 2010. To je zde napsáno naprosto jasně, takže 
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popisování toho, že se nám výdaje snížit nepodaří, je v tomto pří-
padě mimo mísu. Samozřejmě si myslím, že výdaje snížit půjdou, 
ale do investičního plánu jsem raději počítal s pesimističtější va-
riantou. 
Investiční plán ODS jsem tu rozebíral již dostatečně, takže kdo by 
ho měl zájem prostudovat kompletní, může mi napsat na e-mail:  
jandikroman@seznam.cz. Potěmkinovy vesnice rozhodně stavět 
nechceme, s náklady na sítě se samozřejmě počítá. K tomuto ob-
vinění lze jen dodat, že zmíněné makety vesnic nestavěli bolševici, 
ale pan Potěmkin pro Kateřinu II. v carském Rusku v 18. století, 
takže replika paní starostky je spíše úsměvnou dějepisnou perlou.
Další invektivy ala opětovné otevírání kauzy Martin Matas vs. 
pan Štiftr a další mi přijdou směšné a nedůstojné, proto se k nim
nebudu vyjadřovat.
Závěrem bych chtěl říci, že závazné použití 23 mil. Kč z prodeje 
budovy nemocnice na přestavbu školy prosadila ODS, konkrétně 
pan Landa. Na stejný účel bychom chtěli použít i 13 mil. Kč, které 
zůstaly z rozpočtu z roku 2009. 

Ing. Roman Jandík, člen ODS Roztoky

Skutečnost je možná jiná

Přestože rubrika „Komentáře, polemiky, diskuse“ v Odrazu patří 
zejména osobám s aktivními (regionálně) politickými ambicemi, 
dovoluji si do ní také vložit menší příspěvek, ačkoli se mezi ně 
neřadím. Důvodem je, že už zkrátka nejsem schopná ponechat 
„fakta“ prezentovaná zejména Ing. Jandíkem z ODS bez povšim-
nutí. V minulém Odrazu dostal prostor více než 1 strany A4, na 
kterých odprezentoval ona „fakta“ ohledně prodeje nemocnice  
a „fakta“ ohledně nepořádku města v účetnictví. Dovolila bych si 
pár jeho slov drobně poupravit a doplnit, aby mohla odpovídat 
realitě.

Prodej nemocnice
Město, jakožto pronajímatel, mělo skutečně uzavřenou velmi 
nevýhodnou nájemní smlouvu (z druhé poloviny devadesátých 
let), ale rozhodně nelze konstatovat, že tomu tak bylo z důvodů 
opravářských klauzulí, resp. že by se takovéto klauzule používaly 
u pronájmů bytů a nikoli u komerčních prostor. Je zcela standard-
ní, že vlastník (ať už bytu, komerčního prostoru, či třeba jízdního 
kola) udržuje svůj majetek vlastním nákladem, a pronajímá-li 
to, tak s tím nákladem při stanovení nájemného kalkuluje. Fak-
tem ale zůstává, že pronajímám-li něco, co mě na údržbě stojí  
1 mil. Kč ročně, za 1 tis. ročně, tak i kdybych se stavěla na hlavu, 
budu prodělávat 999 tis. ročně. Nájemní smlouva byla skutečně 
sjednána do roku 2018, ale Ing. Jandík se jaksi opomněl zmínit, 
že nájemní smlouva obsahovala opci na dalších 10 let, a to pro 
případ, že by nájemce projevil zájem nemovitosti dále užívat,  
o čemž (při ceně 1 tis. ročně) snad ani nemůže být pochyb. Stav 
nemocnice neznám, ale ze všech stran je slyšet, že nyní uzrál 
čas, kdy bude zapotřebí provést daleko náročnější opravy, což  
s sebou logicky přináší daleko náročnější náklady. I kdyby tomu 
tak nebylo a město si nemocnici ponechalo, mělo by v podstatě 
jisté, že dalších 18 let bude tratit (bez 18 tis.) 18 mil. – nájemní 
smlouvu na dobu určitou reálně vypovědět nelze. Výtka, že měs-
to neposlalo oznámení o záměru prodeje nemovitostí na e-mail 
občanům, resp. že prodej neinzerovalo, je více než úsměvná. To 
si opravdu někdo (další) myslí, že by se našel takový sebevrah, 
který by si za cenu převyšující 23 mil. pořídil nějaké nemovitosti, 

u kterých by měl garantováno, že se na ně následujících 18 let 
může jen dívat a bez 18 tis. do nich nainvestovat přinejmenším 
18 mil.??? Než takováto nabídka, to si opravdu radši přečtu, kte-
rá čuba se ztratila. Názor, že kdyby se nemovitost prodávala jako 
bytový dům, mohla by být cena cca o 10 mil. vyšší, považuji jen 
za takové plácnutí do vody – ano, asi by to tak bylo, ale pouze  
v případě, že by nemovitost byla prodávána jako čistá, tj. bez ono-
ho nájmu, nicméně za současného stavu je její prodejní hodnota 
pro kohokoli jiného než nájemníka zcela nulová. Skutečnost, že 
jsem v článku postrádala informaci o tom, že nájemník měl navíc 
k nemovitostem předkupní právo a že po skončení nájmu mělo 
být město povinno převzít všechny zaměstnance nemocnice, 
ponechávám stranou, stejně jako nepřesnost ohledně výše garan-
tované investice do renovací. Na základě všech výše uvedených 
faktů mne (jakožto až do této doby voliče ODS) mrzí, že „má“ 
strana zvedla ruku pro prodej pouze a jen z důvodu, že se od-
hlasovalo, že výnos z prodeje půjde výlučně na přestavbu školy. 
Přestavba je patrně důležitá, ale to jsou skutečně všechny jiné věci 
tak nedůležité, že by se radši prodělalo 18 mil. a nevydělalo 23 mil. 
(součtem 41 mil.)??? 

Nepořádek města v účetnictví – popelnice
Pokud vás oslovil vzkaz Ing. Jandíka neplatit jakékoli složenky  
a zůstat úplně v klidu, ještě nebuďte. Pokud jste naštvaní, že slo-
ženky poctivě platíte a dotujete i neplatiče, nebuďte. Jako jakýkoli 
jiný závazek tohoto druhu je možné jej stále vymáhat – a to včet-
ně úroků z prodlení. V klidu (resp. naštvaní) buďte až od chvíle, 
kdy vyjde v Odraze článek, že uplynuly tři roky ode dne, kdy měl 
někdo povinnost platit a město s tím nic nedělalo. Považuji za 
běžné, že člen strany, jejíž zástupce není v čele města, bude s ve-
dením nespokojen, ostatně pokud by spokojen byl, odporovalo 
by to logice politického boje, ale de facto nabádání k neplacení 
poplatků, resp. jedním dechem házet vinu na neschopnost vede-
ní a druhým dechem tvrdit, že je to neschopností soukromé fir-
my, to zkrátka nepochopím. Dlužno dodat, že pokud to spravuje 
soukromá firma, je to její chyba, což „platičům“ prodlužuje dobu 
k naštvání o dvojnásobek, neboť město si pak případné ušlé pe-
níze může vymáhat po ní v plné výši (pokud by však za to byli 
zodpovědní zaměstnanci obce, odpovídali by max. do 4,5násob-
ku platu). 
Ještě o něco více než nabádáním k neplacení jsem však zděšena 
hysterií Ing. Jandíka ohledně „faktu“, že se o roztocké finance sta-
rala firma bez živnostenského oprávnění, a to proto, že se smlouva
o spolupráci podepsala v roce 2008 a v obchodním rejstříku byl 
předmět podnikání „činnost účetních poradců, vedení účetnictví, 
vedení daňové evidence“ zapsán až 23. 4. 2009, což pan inženýr 
ještě tučně podtrhává, přijde mu to neuvěřitelné, chce to prošetřit  
a vyvodit náležitou odpovědnost (zřejmě neví, že obchodní rej- 
střík je k ničemu a že existuje i živnostenský rejstřík). Mé zděšení 
pak umocňuje jeho návrh řešení, tj. obnovit finanční odbor (tj. 
v překladu nechat tři paní za hrubou mzdu 12 tis. Kč měsíčně 
servisovat miliony a v případě jejich pochybení po nich chtít ná-
hradu 4,5násobek platu).

Vzkaz Ing. Jandíkovi:
Vážený pane inženýre, jako člen demokratické politické strany, 
prosím, nikoho nenavádějte, aby neplnil své závazky a zůstal  
v klidu. Dále nevím, jaké operace si představujete pod pojmem 
„šetření“ vzniku živnostenského oprávnění, ale obchodní rejstřík 
nechte být (ten vám to neřekne) a podívejte se na rejstřík živnos-
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tenský – v klidu, z domova, např. na www.rzp.cz, snad vám to 
pomůže.

Vzkaz ODS:
Vážená ODS, jak tě mám volit, když necháváš pana inženýra, aby 
se veřejně takto projevoval? Proč mi to děláš? Jestli je nový, tak 
ho alespoň zaškol, než ho necháš takhle tě reprezentovat, a trošku 
jeho projevy kontroluj. 

Vzkaz paní starostce:
Vážená paní starostko, když vás obviňují, že vybíráte firmu bez
živnostenského oprávnění, tak jim zkrátka řekněte, že takovou 
nevybíráte, a neptejte se jich, jestli si myslí, že je to na úřadě samý 
blbeček, evidentně ne každý to jako odpověď pochopí.

Sabina Horská

Regulační plán pro Tiché údolí schválen

Zastupitelstvo města schválilo dne 16. 6. 2010 regulační plán pro 
Tiché údolí. Je to dobrá zpráva – ačkolistavební uzávěra je pro lidi 
žijící v uvedené lokalitě obrovskou komplikací. Na druhé straně 
schválením regulačního plánu se mnoho nemění, protože je velmi 
přísný a obyvatelé dané lokality se soustředili pouze na omezení 
výstavby na Maxmiliánce a u nemovitosti č. p. 124. Jak mi sami 
tvůrci regulačního plánu řekli, veřejnost pominula požadavky na 
barvu fasády, plechových střech a plastových oken a řadu dalších 
omezení, která prodraží údržbu a provoz nemovitostí v Tichém 
údolí. Je to svým způsobem paradoxní, protože v současné době 
je zde podle mého odhadu 15–20 % střešních krytin plechových, 
i nejnovější nemovitosti byly rekonstruovány tak, že by se do sou-
časného regulačního plánu nevešly, plastových oken, která byla re-
gulérně instalována, jsou také desítky. To zatím nechalo veřejnost  
v pohodě, protože nemovitosti přece zatím fungují, jsou v pořádku. 
Nebyly v podstatě žádné připomínky – kupodivu. Věc se dotýká  
i odkanalizování usedlostí a zásobování pitnou vodou. To v údolí 
není úplně v pořádku.
Podstatné ovšem je, že regulační plán to dosud neřeší, a tím je  
v platnosti stavební uzávěra lokality „Maxmiliánka“. Regulérním 
důvodem vyloučení této lokality bylo, že doposud MěÚ Roztoky 
neobdržel vyjádření vodohospodářského orgánu k povodňové 
situaci nemovitostí v území Únětického potoka. Z hlediska státní 
správy je to dosti smutný obraz – město by odpovědné vyjádření 
nutně potřebovalo, nejen na tomto potoku, ale také na např. ana-
logicky na Žalovském potoku. Eventuální důsledky škod totiž po-
nese město. Pravdou je ovšem, že z rozvodnění Únětického potoka 
nevznikly, pokud pamatuji, škody, a to ani při velké povodni v r. 
2002, kdy se díky spolupráci s letištěm, které maximálně využilo 
své retenční možnosti, podařilo udržet potok na přijatelné úrovni.
V závěru jednání překvapila svým vystoupením pí Ing. Šůrová  
z Oblastního inspektorátu Praha – Střední Čechy České inspek-
ce životního prostředí, která svým posudkem zahrnula odhadem 
více než 1⁄4 celé oblasti, což je 42 dotčených parcel + parcela po 
kolibě, na kterých stojí 32 staveb a na některých jsou stavby „bý-
valé – zanesené v plánech, které díky dějinnému vývoji zanikly“. 
Na parcelách patřících do ochranné zóny přírodní rezervace se 
prakticky nesmí dělat rozsáhlé stavební úpravy, nesmí se stavět  
a je zde velice zúžená možnost nakládání s nemovitým majetkem. 
Důvodem je, jak na můj dotaz odpověděla uvedená paní „omezit 
negativní vlivy na rezervaci“.

Právními aspekty se město jistě bude ještě zabývat, ale o jeho 
smyslu vzhledem k ochraně životního prostředí v naší lokalitě je 
důvodné pochybovat.
Proč je tento na první pohled bohulibý záměr, podle mého ná-
zoru, pochybný? Protože nerespektuje ani historický vývoj, ani 
současný stav lokality. Krajina v katastru Roztok, ale i dále ko-
lem Únětického potoka, byla koncem 19. století holá. Byly zde 
pastviny ovcí a vřesoviště, remízky a extenzivní sady v údolní 
nivě potoka. Tento stav je možné pozorovat na dobových ilu-
stracích, ale i na dochovaných fotografických snímcích. Dokon-
ce ještě moje generace pamatuje, že ostroh nad Maxmiliánkou 
byl porostlý vřesem, stejně jako lokalita nad lomem u Spáleného 
mlýna. Louky v údolí od posledních usedlostí v Tichém údolí 
až po Spálený mlýn byly čisté ještě v 70. letech minulého století 
a sloužily jako zdroj píce pro dobytek. Byly osázeny ovocnými 
stromy, které již v té době působily jako dekorativní prvek. 
Teprve developeři (tenkrát jim lidé v Roztokách říkali vilaři) 
se v 19. století rozhodli změnit tento kout blízko Prahy na re-
kreační zónu, vybudovali zde řadu letních příbytků – v té době 
luxusních vil, které jsou dnes označovány jako rodinné stří-
bro Roztok. V té době to bylo možná zlato, ale nikoliv obce, 
ale soukromých vlastníků. Ti si po vybudování vil dohodli, že 
zruší cihelnu, která byla někde u Švancarova sklípku, aby jim 
nekouřila, rokle a bývalé koryto potoka zavezli (podle toho, co 
jsem slyšel od starších občanů) sutí ze zbořeného Židovského 
města Pražského a na pastvinách založili takzvaný Anglický 
park se zařízením, které bych označil jako lovecký zámeček, 
později nazývaný Casino, jehož monumentální základy do-
dnes v Roztockém háji nemůžete přehlédnout. Tato stavba byla 
zbourána díky chamtivosti některých občanů (stavební materi-
ál využily pro stavbu svých domů) až koncem 50. let. Tato část 
Roztockého háje měla charakter vysloveně ozdobné a kreač- 
ní zeleně. Druhá část (směrem k Suchdolu a tzv. Malý háj) 
sloužila jako produkční les, zejména pro palivové dřevo, kte-
ré bylo pěstováno jako tzv. pařezovina (méně hodnotné dřevo  
z výmladků). To můžeme dodnes pozorovat na charakteru poros-
tů. Po určitém vývoji, kdy si tato lokalita získala proslulost výlet-
ního místa Pražanů, přišla druhá světová válka. Ta zde zanechala, 
po stavební stránce pouze zbytky nedokončené prefabrikované 
stavby německé armády na louce za Maxmiliánkou a hromadné 
hroby v Anglickém parku. Pak začala nová doba a období těžby 
kamene a písku (přímo v parku a v Tichém údolí). Během času  
a zejména po havárii v největším lomu u Tůmova mlýna se poda-
řilo místním nadšencům prosadit vytvoření přírodní rezervace. 
Ta měla zamezit těžbě písku a kamení (to se povedlo), chránit 
biotop krajiny (povedlo se na čas) a udržet zeleň pro obyvatele 
Roztok, ale i Prahy. Až do této doby respektovali všichni (kromě 
komunistů) vlastnická práva a i zřízení rezervace bylo činem ve 
prospěch obyvatel Roztok. V té době byl park ještě udržovaný, 
byl prostředím pro sportování a relaxaci. Každému byla jasná 
idea sloučit osídlení a hospodářskou činnost v údolí (vždyť je 
takto využíváno více než 1000 let) s ochranou přírody, která 
bude sloužit obyvatelům (oni její úpravy naprojektovali, zapla-
tili a realizovali).
Dnes je tomu jinak. ČIŽP a některé organizace ochrany přírody 
deklarují ochranu území rezervace na úkor vlastníků nemovitostí, 
které existují nebo existovaly desítky a stovky let před vyhlášením 
rezervace. Bydleli v nich hajní a rolníci, kteří z této krajiny měli 
obživu, tato práva jim neupřeli ani noví majoritní vlastníci půdy, 
naopak jim poskytli práci. A tehdy byly Roztoky perlou, do které 
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rád přijížděl i p. prezident Masaryk. Nepotřebovaly regulační plán  
a les byl čistý a udržovaný. Rozhodovali vlastníci pozemků. Dnes, 
jak se zdá, chceme vybudovat prales 8 km od metra, který je ob-
klopen ze všech stran silniční dopravou, z jedné strany dopravou 
železniční a ze vzduchu intenzivním leteckým provozem. Na po-
zemcích, kde byl obnoven lesní porost v 19. století. Není to idio- 
tie? 
Ovlivňujeme vlastnická práva majitelů nemovitostí v řádech mi- 
lionů korun, ale nenabídneme žádnou kompenzaci, chráníme před 
negativními vlivy vůči rezervaci, ale státní orgány nevidí výskyt 
karanténních rostlin, zaplevelení pozemků, změnu biotopu vzrůs-
tem náletových dřevin, riziko požárů a přívalových vod. Nikdo 
z „ochránců“ přírodního bohatství nereaguje na to, že ve zpustlé 
krajině samovolně vznikají stezky pro terénní cyklistiku, že zde 
jezdí čtyřkolky a motokrosové stroje. Je to asi v pořádku, protože  
v ruinách staveb, které byly dříve chloubou a vítaným cílem vý-
letů do údolí se (jak uvedl jeden z připomínajících územní plán) 
vyskytují vzácní živočichové. Ano, jsou tam potkani velcí jako 
králíci, kteří jdou dále do údolí. Až budou velcí jako kočky, vy-
hlásíme biosférickou rezervaci a občany přestěhujeme někam 
jinam?
S pozdravem za deset let do údolí s ručnicí a mačetou

Martin Štifter
 

Neziskovky - finance a podpora

V minulých číslech Odrazu se rozhořela debata o financování
neziskovek v Roztokách. Nerada bych článek více rozebírala, do-
volte mi pouze poděkovat panu Šalamonovi za hozenou rukavici  
v podobě zmínky o špatném fundraisingu (pro vysvětlení – fund-
raising je obor managementu, který se zabývá rozvojem zdrojů pro 
činnost neziskových organizací). Ano – spousta neziskovek má v té- 
to oblasti rezervy. Lidé, kteří v nich pracují, to však vědí a snaží se 
to změnit. Pojďme si společně vysvětlit některé pojmy a podívat se 
na to, jak to s tím financováním „neziskovek“ vlastně je.

Předně si vysvětleme pojem neziskovka
Neziskovka neznamená, že by organizace měly poskytovat své 
služby zdarma, ale to, že zisk, který by z činnosti eventuálně mohl 
plynout, si nebere majitel, jako je to u běžné „ziskové“ firmy, ale
musí být použit zpět pro činnost organizace. To znamená, že když 
neziskovka na konci roku ušetří 100 tisíc, nepojede správní rada 
nebo ředitel na dovolenou, ale v dalším roce zafinancuje nákup
papírů do tiskárny nebo zlevní kroužky pro děti. Podle zákona 
musí občanská sdružení dokazovat, jak hospodaří vždy na konci 
roku vydáním „výsledovky“, která je veřejná a lze ji obvykle najít 
na webových stránkách organizace. 

Historie a současnost
Většina neziskovek vznikala z nadšení pár kamarádů, kteří zjis-
tili, že se jim někde něčeho nedostává, a pustili se do nápravy 
– zdarma, ve svém volném čase. Většinou se jednalo o aktivity, 
které pomáhají některým ze znevýhodněných skupin – dětem, 
zvířatům, postiženým, opuštěným, nemocným, často tam, kde se 
peněz na zaplacení poskytovaných služeb nedostává. Dnešní ne-
ziskovky v kvalitě služeb úspěšně konkurují komerčním firmám
a zaměstnávají mnoho kvalitních, vzdělaných lidí. Mnohem více 
než firmy zaměstnávají neziskovky matky na mateřské, studenty,
handicapované. Tito lidé v nich již nedělají zdarma (i když pomoc 

dobrovolníků neziskovky hojně využívají), ale jsou za svoji práci 
placeni. Výši jejich mezd ovlivňuje správní rada nebo výkonný 
výbor řídící organizaci.

Jak neziskovky fungují
Neziskovka funguje podobně jako město. Vede ji výkonný výbor 
nebo správní rada, do které se volí členové z členské základny. 
Členem se může stát každý, komu je činnost organizace sympa-
tická. Správní rada potom zaměstná „výkonné“ pracovníky, tzn. 
lidi, kteří chod organizace přímo zajišťují, jako je ředitel, účetní, 
lektoři apod.

Financování
Neziskovky jsou v současné době financovány ze dvou hlavních
zdrojů – veřejných peněz (kam spadají dotace od státu, kraje, měs-
ta, EU) a vlastních zdrojů (členské příspěvky, kurzovné, vstupné 
na akce, platby za různé sociální služby, sponzorské dary). Tyto 
peníze jsou dále používány podobně jako u firem. Z části peněz
se platí zaměstnanci (ředitel, účetní, lektoři), část jde na nájmy 
a provoz prostor, které organizace využívá (údržba, elektřina, 
voda), část na materiál (papíry, barvy, štětce, tonery) a část na 
různé další služby (oprava kopírky, úklid, honoráře hostujícím 
umělcům). Kontrolu správného využití financí může provádět
kterýkoli dárce (finanční úřad, kraj, město, ministerstvo, EU, jed-
notlivé nadace i další dárci). 

Jak je financováno sdružení Roztoč
Roztoč funguje na stejných principech jako ostatní neziskovky. 
Rozhodně nepředpokládá, že ho bude financovat pouze město.
Dotace města tvoří kolem 10 % celkových příjmů. Téměř polovina 
příjmů (v r. 2009 to bylo 46 %) pochází z vlastních zdrojů. Přesto 
je pro nás podpora města velmi důležitá. Přímo ovlivňuje pod-
poru od ostatních dárců, mnoho dalších dotací (od jednotlivých 
ministerstev, EU, kraje...) je totiž podmíněno podporou města. 

Co se může stát, když město zcela zruší svoji podporu Roztoči?
Dovolte mi přirovnání. V Roztokách je v současné době nedosta-
tek mateřských školek. Trh reagoval urychleně – zvětšila se po-
ptávka – zvýšila se i nabídka. Všude se najednou vyrojily nabídky 
soukromých školek, které za částky 10–20 tis. Kč/měsíc pohlídají 
vaše ratolesti. Pokud školky dokáže bez problémů provozovat 
soukromý sektor, proč je tedy podporuje stát? Každý má přece 
možnost využít služeb soukromé firmy na hlídání dětí. Stát má ale
zájem na tom, aby služby školek byly dostupné všem sociálním 
vrstvám.
Stejně uvažuje Roztoč. Snaží se získat finanční prostředky z růz-
ných zdrojů, aby byly kroužky, kurzy či kulturní akce dostupné 
každému. Předpokládám, že pokud by se Roztoč zrušil, dopadlo 
by to obdobně. Rodiče by byli nuceni shánět kroužky pro děti 
jinde a mnoho pražských firem by si v Roztokách jistě rádo zaří-
dilo pobočky. Je ovšem otázkou, kolik lidí bude na tyto kroužky 
mít peníze. Pro zajímavost jsem našla 5 pražských „komerčních“ 
kroužků výuky tance. Při srovnatelné náplni byla jejich prů-
měrná cena 3200 Kč/rok. Cena v Roztoči za srovnatelný počet  
a délku lekcí je 1500 Kč/rok. (Pozor, nesrovnávejte ceny kroužků  
v pražských Domech dětí a mládeže či ZUŠ, které jsou podporo-
vány státem či Prahou v daleko vyšší míře, než je podpora Roz-
toče.) 
Pokud by Roztoč nezanikl, pouze se transformoval do firmy, byl
by nucen své náklady plně hradit z plateb dětí a dostali bychom 
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se na podobnou částku, tj. 120 Kč/hod. V současné době je to 
50 Kč/hod. Konkrétně v roce 2009 by se to týkalo 488 lidí, kteří 
využili 311 míst pro děti a mládež a 40 míst pro dospělé, které 
poskytoval Roztoč ve svých kurzech a kroužcích (pro srovnání ZŠ 
Roztoky má 418 žáků). To samé by nastalo i u ostatních akcí, jako 
je masopust, trhy, slavnosti.
Pokud by stejnou službu chtělo občanům zajistit město, muse-
lo by ze svých zdrojů uhradit i oněch dalších 90 % zdrojů, které 
Roztoč v současné době získává odjinud než od města. A to ne-
započítáváme dobrovolnou práci (jen na přípravě masopustu se 
podílelo kolem 70 dobrovolníků, z nichž každý odpracoval kolem 
15 hodin), na rekonstrukci městského majetku – objekt v Havlíč-
kově ulici – odpracovalo cca 40 dobrovolníků celkem kolem 300 
hodin. Navíc sdružení zajistilo investiční prostředky pro opravu 
městského objektu v Havlíčkově ulici cca 1 mil. Kč. 
Pomineme-li stránku finanční, připomeňme ještě dopady řekně-
me lidské. Nedá se nyní říci, zda by těch 2000 lidí, kteří navštívili le-
tošní masopsut, bylo ochotných zaplatit vstupné na „nedotovaný“ 
masopust. Je ale jasné, že těchto 2000 lidí místo sezení doma chtě-
lo strávit svůj čas společně právě na roztockém masopustu. Proto 
je pro nás počet návštěvníků důležitý. Roztoč, stejně jako jiné ne-
ziskovky, totiž stojí a padá se zájmem lidí (povětšinou roztockých)  
o jeho služby a fungování.

Štěpánka Matějková, sdružení Roztoč

Roztoky bych nevyměnila

Když jsme se před devíti lety rozhodli odstěhovat z Prahy a po-
stavit si domek někde za jejími hranicemi, vybírali jsme opravdu 
dlouho a pečlivě, kde koupit parcelu nebo dům. Jak to tak bývá, 
byla to nakonec náhoda, co nás přimělo ke koupi pozemku právě 
v Roztokách. V době vyřizování všech formalit okolo stavebního 
povolení a kolaudace stavby, přihlášení se k pobytu a dalších věcí 
souvisejících s bydlištěm v Roztokách nás velmi mile překvapila 
práce úředníků na městském úřadu.
Dnes bychom v žádném případě neměnili a jsme rádi, že se 
již šestým rokem se řadíme mezi obyvatele Roztok, konkrét-
ně Solník. Našli jsme si zde řadu přátel, mezi novousedlíky 
jako jsme my, ale i mezi starousedlíky. Užíváme si všech vý-
hod malého města a nevýhody nepovažujeme pro život za 
podstatné. Roztoky zcela určitě pro nás nejsou pouze „noc-
lehárnou Prahy“, jak si mnozí myslí, ale snažíme se využí-
vat všech možností, které nám život v Roztokách poskytuje. 
Chodíme k místním lékařům, utrácíme své peníze v míst-
ních obchodech, navštěvujeme místní gastronomická zaří-
zení, pokud nám to čas dovolí, účastníme se různých pro-
gramových akcí, platíme svoz odpadu i poplatky za psy atd.
Ale být ze Solník mi občas připadá jako určitý punc nezvané 
náplavy. Není možné přeslechnout poznámky typu, že autobus 
do Solník nemusí být protažený, když tam jsou tak dobré ulice 
a chodníky, které „oni“ v Roztokách nemají, že bylo lepší, když 
tam byla pole, a že jenom zvyšujeme provoz na Masarykově ulici. 
Neprotiřečí si tak trochu tyto názory? Na druhou stranu kvalit-
ní chodníky a ulice s sebou přinášejí vysokou frekvenci obyvatel 
Roztok při procházkách se psy, kteří po sobě zanechávají neukli-
zené výkaly, méně či více zdatné bruslaře, kteří zdaleka nejsou jen 
z nových domů Solníků. To vše patří k běžnému životu. Co nám 
ale hodně vadí, jsou závody postpubertálních mladíků v autech 
ulicí V Solníkách.

Doposud jsme se rozkoukávali a učili se zde žít a přizpůsobit svůj 
pracovní i rodinný rytmus možnostem místa, které jsme si pro 
svůj další život vybrali. Dnes jsme zde doma. Nyní přemýšlíme, 
jak dlouho bude ještě trvat, aby to tak vnímali i ostatní. 

Eva Frindtová
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KULTURA A SPORT

K U L T U R N Í  K A L E N D Á R I U M
Č E R V E N E C / S R P E N

Pá 11. 6. – 7. 11. Loutky ze sbírky Jiřího Vorla Středočeské muzeum – Galerie, Kabinet

St 23. 6. – 29. 8. Slavné vily Středočeského kraje – historie i součas-
nost architektury rodinného bydlení Středočeské muzeum

So 26. 6. – 3. 10.
Letní keramická plastika – 18. ročník, výstava děl 
současných sochařů přímo pod širým nebem. Pod 
záštitou UPM v Praze.

Středočeské muzeum 

Pá 2. 7. – 30. 7.
Výstava: Obrazy Kristina Folprechtová, sochy a vit-
ráže Jitka a Richard Kantovi. 10.00–18.00 hod. mimo 
pondělí.

Středočeské muzeum

So 24. 7. 
Cyklistické závody horských kol v Roztokách VOKO. Trať: 21 km kolem Roztok
a v Suchdolském lese. Místo startu: Tyršovo nám. (u Alberta). Prezentace závodníků  
14.30–14.55 hod., start 15.00 hod. Více na: www.voko.borec.cz nebo v cykloservisu Vidim-Kola

So 31. 7.
Roztocký pohár 2010 ve skocích na kole DirtJump. Vstup zdarma.
Registrace jezdců a více info na www.roztockypohar.cz Od 10.00 hod. trénink jezdců, 13.00 hod. 
začátek závodu, 16.00 hod. best trick, 17.00 hod. vyhlášení vítězů, 18.00 hod. afterparty.

Dirtová dráha u přívozu v Roztokách

Pá 6. 8. – 17. 10. Rituální plastika západní Indie Středočeské muzeum
– Malá výstavní síň

So 14. 8. Koncert skupiny Argema Obec Holubice, Letní parket, TJ Sokol Holu-
bice

So 21. 8.
Dobytí vrchu Řivnáč počtvrté!
– výstup na vrch Řivnáč. Prezentace
v 17.30 v restauraci Na hřišti.

Restaurace Na hřišti,
Roztoky-Žalov, Vrch Řivnáč

So 21. 8. 
Cyklistické závody horských kol v Roztokách VOKO. Trať: 21 km kolem Roztok a v Suchdolském 
lese. Místo startu: Tyršovo nám. (u Alberta). Prezentace závodníků 14.30–14.55 hod.,  
start 15.00 hod. Více na: www.voko.borec.cz nebo v cykloservisu Vidim-Kola

So 28. 8. Taneční zábava TYP
– zakončení letní sezony

Obec Holubice, Letní parket,
TJ Sokol Holubice

Čt 2. 9. Představení Rusalka na Lodi bratří Formanů. Od: 20.30 hod. rezervace lístků
na e-mailu: produkce@formanstheatre.cz 

Loď bratří Formanů na Vltavě v Roztokách. Sdružení Roztoč

So 4. 9.
Hudební pořad Vlaďky a Jaroslava Drdových Láska 
je konec i začátek. Od: 19.00 hod. Vstupenky vý-
hradně předem na tel.: 606 893 292.

Caffé3bar, Lidická 2240
(vedle OD TESCO)

So 11. 9.
Hudební pořad Vlaďky a Jaroslava Drdových Láska 
je konec i začátek. Od: 19.00 hod. Vstupenky vý-
hradně předem na tel.: 606 893 292.

Caffé3bar, Lidická 2240
(vedle OD TESCO)

So 11. 9. Salon Zdenka Braunerové pošesté
– Jiřinkové slavnosti Středočeské muzeum

So 11. 9. Holubické posvícení Obec Holubice, Letní parket,
TJ Sokol Holubice
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Vzpomínka na Ladislava Smoljaka

Také patřím mezi ty, které smrt Ladislava Smoljaka zaskočila. 
Jako bych měl pocit, že nesmrtelností „největšího Čecha“ Járy 
Cimrmana musí být obdařen i jeho (spolu)duchovní otec. Ale 
není tomu tak – bohužel.  
Krátce po úmrtí L. Smoljaka jsem cosi hledal ve svém archivu  
a ze zcela nepatřičných desek na mě vypadla fotografie, kterou
jsem již nějaký čas pokládal za ztracenou. Pořídil jsem ji na pod-
zim roku 1992 při křtu ulice Járy da Cimrmana na kraji Solník. 
Byli jsme tehdy zřejmě prvním městem, které k recesi tohoto roz-
měru vážně přistoupilo. Ulice byla vybrána téměř ideálně – šlo  
o starou historickou cestu z Roztok do Žalova, určitě jí mohl 
Cimrman kráčet (kdyby chtěl), neměla žádné číslo popisné a ni-
kdo v ní nebydlel. Později jsme byli krajským úřadem upomínáni, 
ať tuto taškařici dáme do souladu se zákonem. Ale jak že? Fakt je 
ten, že vždy jsem pojmenování této ulice bral trochu jako nepří-
padné porušení zákona, který říká, že žádná ulice nesmí být po-
jmenována po žijícím jedinci, i když géniovi. A tento český génius 
je opravdu věčně živý. 
Dnes již je situace na kraji Solník trochu jiná, i když není v roz-
poru s původním záměrem. V duchu pojmenování ulice se časem 
stala ulicí slepou, neboť stará historická cesta byla před několika 
lety dost nepochopitelně přehrazena rozměrným domem. Zá-
stavba se přibližuje i ze Solníku, ale stále v ní ještě nikdo nebydlí. 
Vzhledem k tomu, že Cimrman byl (je) zřejmě těžký introvert 
a autista, jakmile zde bude bydlet první stálý obyvatel, jeden  
z nich bude muset zřejmě ustoupit. Určitě se bude argumentovat, 
že nelze pojmenovávat ulice po smyšleninách.  I když – zdá se, že 
nikomu nevadí nedaleká ulice Obránců míru, pojmenovaná po 
těch, kteří chtěli dosáhnout sovětského Pax Romana na celém, ce-
ličkém světě, a to „přes spáleniště, přes krvavé řeky“, jak se zpívalo 
v té oblíbené písni, což byla vymyšlenost dokonale absurdní. 

Text a foto Stanislav Boloňský
(psáno v den 60. výročí justiční vraždy Milady Horákové)

Dobrá věc se podařila

S radostí Vám můžeme oznámit, že díky dalším sponzorským da-
rům – výtěžku z koncertu Bluesberry v Tropiku, z prodeje knih 
v MŠ Havlíčkova a příspěvku roztockých fotbalistů – se podařilo 
shromáždit prostředky pro nákup trampolíny pro handicapované 
roztocké děti.

Trampolína je již uložena v žalovské tělocvičně a po prázdninách 
ji bude možné využívat.
Aby však náš záměr nabyl plného smyslu, je třeba mít vyškolené 
cvičitele, kteří se budou dětem věnovat. Trampolining není totiž 
jen takové bezstarostné skotačení, má svá pravidla a bezpečnost-
ní zásady. Proto uspořádáme kurz akreditovaný ministerstvem 
školství, který povede renomovaná lektorka Bohumila Ťoupalová 
(www.trampolining.cz) 18.–19. 9. 2010 v žalovské tělocvičně.
Školení dvou až tří cvičitelů uhradíme z výtěžku našich dvou 
koncertů Láska je konec i začátek, které se budou konat 4. a 9. 
září (viz kulturní kalendárium). Školení lektoři se budou dětem 
handicapovaným či dětem se specifickými potřebami věnovat 
v odpoledních hodinách nebo podle zájmu i o víkendech. Proško-
lí se i někteří učitelé, kteří budou mít zájem tuto metodu apliko-
vat při vyučování. Dále nabízíme možnost školení i učitelům MŠ  
a veřejnosti. I pro laika je důležité vědět, jak správně a hlavně bez-
pečně používat trampolínu, kterou již mají mnozí z nás i na svých 
zahradách, a k čemu všemu ji lze využít.
Cena kurzu pro jednu osobu je 2600 Kč. Informace a přihlášky 
– V. Drdová, tel. 606 893 292, e-mail: v.drdova@volny.cz.

Vlaďka a Jaroslav Drdovi

1. Muzikus Tropikus aneb Bluesberry Night

Jak dobře oslavit společné narozeniny?
Jak se dobře hudebně (i jinak) zkulturnit?
Jak pomoci dobré věci?

Tak to se povedlo. 18. červnový večer v roztocké restauraci Tro-
pik se nás sešlo na 105 přispěvatelů symbolických 99 Kč a u-
-žili si krásného bluesového narozeninového večera s formací  
Bluesberry pod vedením Petra Introviče (též jeden z oslavenců), 
již roztockým basákem Pavlem Jurdou zvaným Chozé, bravur-
ním kytaristou Markem Šmausem a dalšími. Pro mladší a starší, 
co už si nemohou vzpomenout: Bluesberry je legendární skupi-
na vznikající před 40 lety v hanspaulské muzikantské hospůdce 
U Tyšerů zvané Houtyš (Ho=hospoda, u=U, tyš=Tyšerů), která 
odchovala mnoho úžasných muzikantů, jako je Ivan Hlas, bratři 
Tesaříci a další.
Zážitek a ohlas byl tak veliký, že jsme ještě ten večer domluvi-
li další koncert skupiny Bluesberry v roztockých prostorách na 
konci tohoto roku a 2. Muzikus Tropikus s bluesrockovou, zčásti 
roztockou kapelou Pub Culture dne 27. 8. 2010, na který vás tím-
to bluesově zvu.
Takže rekapitulace jednoho červnového večera se má: Sesypa-
ných 7700,-Kč na pořízení trampolíny pro handicapované děti 
akce Vlaďky Drdové. Báječně oslavené naše narozeniny a úžasný 
hudební příspěvek do roztocké kultury bez grantů a dotací. 

Za Tomáše Ivana, Vl. Drdovou a mne v neposlední řadě
Rene Šefr

Kampaň začíná až zítra

Pod tímto názvem chceme uspořádat přátelské setkání všech 
kandidátů do obecního zastupitelstva bez rozdílu volební strany. 
Domníváme se, že vzájemné seznámení v prostředí odlišném od 
úředních jednacích síní přispěje k lepší spolupráci v budoucnu  
a ke zvýšení úrovně politické kultury v Roztokách. 

KULTURA A SPORT
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Takže milí kandidáti, pokud máte čas a zájem, přijďte v pátek 
27. srpna 2010 od 19 hodin na předzahrádku restaurace Tropic 
(dolní konec Kroupky). Posedíme, pojíme, popijeme (každý za 
své), popovídáme si o čemkoli. Ideální by bylo vyhnout se řečem 
o politice, ale to se nám, jak se obáváme, asi úplně nepodaří. Své 
partnery můžete vzít s sebou.
Možná nám přijde zahrát mladá, politicky neutrální kapela.  
A nezapomeňte: kampaň začíná až zítra! Za volební sdružení NE-
TŘESK se na setkání těší

Jaroslav a Vladimíra Drdovi 

Nová, roztocká dynastie 

Nedávný kongres nejsilnější pravicové politické strany komento-
vala média jako zemětřesení, převrat, zlomový okamžik. O našem 
přemyslovském sdružení se (zatím) v centrálních médiích nepíše, 
ale kdyby se psalo, tak byste se dočetli, že občanští demokraté už 
jenom opisovali. K hodně podobnému převratu došlo totiž o pár 
dní dříve také v naší místní akční skupině, tedy v zájmovém sdru-
žení právnických osob Přemyslovské střední Čechy.
Valná hromada, která se sešla 15. června ve slánském Městském 
centru Grand, byla hromadou volební. Funkční období nejvyš-
šího orgánu, správní a programové rady je dvouleté, dvouletý 
mandát má i výběrová komise, která hodnotí a vybírá projekty  
v jednotlivých výzvách. 
Přítomní, což byli téměř všichni členové sdružení (je jich nyní 
29), neměli důvod cokoli měnit na složení výběrové komise, která 
pracuje spolehlivě a vůči níž, stejně jako vůči práci manažerky 
LEADER Jarky Saifrtové a účetní Jitky Janouchové, nemá žádné 
výhrady ani středočeský regionální odbor Státního zemědělského 
intervenčního fondu – a to je jev ve středních Čechách skutečně 
výjimečný.
Příběh správní a programové rady byl úplně jiný. Dlouhodobé 
spory mezi dvěma skupinami v sedmičlenné radě vedly k tomu, 
že někteří členové postupně na práci rezignovali, početně oslabe-
ná rada se scházela problematicky a rozrůstající se kancelář prak-
ticky nikdo neřídil. Volba předsedy (a v jedné osobě i výkonného 
ředitele) se jaksi nepovedla. Žádné akce, žádné semináře, v letoš-
ním roce nulové vlastní příjmy. 
Valná hromada rozhodla nejdříve o tom, že správní rada bude jen 
pětičlenná, a pak z osmi kandidátů vybrala mě a čtyři nové ucha-
zeče. Dosavadní předseda Jindřich Šimek, místopředseda Pavel 
Bartoníček a radní Ilona Chrtová sítem propadli.

Takže valná hromada zvolila na následující dvouleté funkční ob-
dobí správní a programovou radu ve složení:
  Jaroslav Huk (DSO Přemyslovské střední Čechy, předseda)
  Věra Čermáková (Svazek obcí Od Okoře k Vltavě, místopřed-

sedkyně)
 Magdalena Jakubíčková (Nadační fond Koleč)
  Ladislav Funk (Silnice Slaný, spol. s r. o.)
 Ondřej Marek (TK Draci)

Výběrová komise byla potvrzena ve stejném složení na další dva 
roky:
 Jitka Tichá (Sdružení Roztoč, předsedkyně)
 Libor Šulc (SDH Velvary, místopředseda)
  Ludvík Haisman (DSO Mikroregion povodí Bakovského po-

toka)

 Petr Houda (OHK Kladno)
  František Náprstek (Vodohospodářské sdružení obcí slánské 

oblasti)
 Pavel Reš (J.T. AGRO, s. r. o.)
  Tomáš Richtr (Ekofrukt Slaný, spol. s r. o.)

Kontrolní komise byla zvolena ve složení:
  Ondřej Zima (Kravín, o. s., předseda)
  Tomáš Čapek (Asociace Sport pro všechny, Veltrusy)
  Vladimír Vytiska (Spolek pro obnovu únětické kultury)

Všechny tři hlavy, jak jste si možná všimli, jsou z našeho měs-
ta. Skoro to vypadá tak, že v přemyslovském sdružení nastoupi-
la roztocká dynastie. Ty hlavy – aspoň v případě komisí – jsou 
ovšem jen titulární, s větším množstvím práce a prakticky stej-
nými pravomocemi jako členové. Trochu se z toho vyjímá jen ta 
hlava statutární, toho času moje. Sedí na rozpadajícím se svazku 
obcí, ale pokusí se, aby sdružení fungovalo dobře nejen navenek, 
ale i uvnitř, a aby o něm bylo slyšet a psalo se o něm třeba i v těch 
médiích. Nově složená správní a programová rada na rozdíl od 
předchozí táhne za jeden provaz (a na jednom konci) a rozhodně 
má vůli navázat na dřívější docela úspěšná léta.
Sledovat, do jaké míry se to bude dařit, můžete na 
www.premyslovci.cz – a občas se něco objeví i v našem Odrazu.

Jaroslav Huk

Co má švédská královská svatba společné-
ho s naším městem?

Ať již patříte mezi příznivce, nebo odpůrce královských svateb, 
jedno je jisté – jsou nádherné a divácky velmi přitažlivé. Jednu 
takovou právě prožili před měsícem ve Švédsku a byla to první 
královská svatba po 34 letech. U nás jsme podobnou událost 
mohli slavit nejblíže v roce 1911, když se ženil budoucí posled-
ní český král, blahoslavený Karel I. (1916–1918). I když obě tyto 
svatby dělí téměř 100 let, nemají spolu jejich aktéři zase tak málo 
společného, jak by se mohlo na první pohled zdát, a proto je cosi 
významného pojí i s námi. 

Na území našeho města se na Levém Hradci nacházelo staro-
bylé přemyslovské hradiště, kde první doložený český knížecí 
pár – Bořivoj I. a sv. Ludmila – zbudoval také nejstarší kostel  
v Čechách. Kromě fyzických památek nám však zanechali mnoho 
dalšího – stali se například zakladateli české panovnické dynastie. 
Přestože jsme si před 4 lety právě na tomto významném místě 
připomněli 700. výročí vymření Přemyslovců po meči, jejich po-
-tomci po přeslici žijí dodnes. A to je právě případ jak Karla I., 
tak i švédské princezny Victorie. U posledního českého krále při-
rozeně taková souvislost nepřekvapí, neboť rodová návaznost od 
Přemyslovců přes Lucemburky a Jagellonce až po Habsburky je 
známá, ale u ostatních panovnických rodů nemusí být zřejmá na 
první pohled.
Díky vzájemné příbuzenské provázanosti panovnických rodů je 
i slavná švédská nevěsta potomkem výše zmíněného knížecího 
páru z Levého Hradce, a to dokonce několika možnými způsoby. 
Pro přehlednost jsem se snažil vybrat tu cestu, kde se čeští i švéd-
ští králové vyskytují co nejčastěji. Ilustrační schéma tak předsta-
vuje princeznu Victorii jako potomka Bořivoje I. a sv. Ludmily  
v 36. generaci. Každý řádek zachycuje jednoho příslušníka rodu 
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(i jeho partnera) s tím, že na předcházejícím řádku je vždy uve-
den jeho rodič a na následujícím potomek.
Úplný přehled princezniných předků by byl samozřejmě mnohem 
složitější, proto se již pouze omezím na konstatování, že švédská 
princezna Vicotrie je také potomkem i dalších českých rodů, 

např. Sternbergů, Pernštejnů, Lobkowiczů, Schwarzenbergů ale 
třeba i Jiřího z Poděbrad. Díky své vazbě na Přemyslovce si však  
s trochou nadsázky může kdykoliv říci: „Pocházím z Roztok.“

Petr Nohel

KULTURA A SPORT

osoba titul narození / úmrtí manželka / manžel

Bořivoj I. Přemyslovec kníže český († cca 891) sv. Ludmila ze Pšova

Vratislav Přemyslovec kníže český (888–921) Drahomíra ze Stodor

Boleslav I. Přemyslovec kníže český († 972) Biagota

Boleslav II. Přemyslovec kníže český (cca 932–999) Emma, princezna anglická

Oldřich Přemyslovec kníže český (†1034) Božena

Břetislav I. Přemyslovec kníže český (1005–1055) Judita von Schweinfurt

Vratislav I. (II.) Přemyslovec král český (1032–1092) Svatava Piast, princezna polská

Vladislav I. Přemyslovec kníže český (†1125) Rixa von Berg

Vladislav I. (II.) Přemyslovec král český (†1174) Judita, princezna durynská

Přemysl Otakar I. Přemyslovec král český (1155–1230) Konstancie Arpád, princezna uherská

Václav I. Přemyslovec král český (1205–1253) Kunhuta Hohenštaufská

Přemysl Otakar II. Přemyslovec král český (1233–1278) Kunhuta Haličská

Václav II. Přemyslovec král český (1271–1305) Guta Habsburská

Eliška Přemyslovna princezna česká (1292–1330) Jan Lucemburský

Karel IV. Lucemburk král český (1316–1378) Alžběta, princezna pomořanská

Zikmund Lucemburk král český (1368–1437) Barbara von Cilly

Alžběta Lucemburská princezna česká (1409–1442) Albrecht II. (IV.) Habsburský

Alžběta Habsburská princezna česká (1438–1505) Kazimír IV. Jagellonský

Vladislav II. Jagellonský král český (1456–1516) Anna, princezna z Foix

Anna Jagellonská princezna česká (1503–1547) Ferdinand I. Habsburský

Marie Habsburská princezna česká (1531–1581) Vilém Klévský

Magdalena Klévská princezna klévská (1553–1633) Jan Wittelsbach, princ bavorský

Jan Kazimír Wittelsbach princ bavorský (1589–1652) Kateřina Vasa, princezna švédská

Kristýna Wittelsbachová princezna bavorská (1616–1662) Frederick VI. Bádenský

Frederick VII. Zähring markrabě bádenský (1647–1709) Augusta Marie von Schleswick

Albertina Zähringová princezna bádenská (1682–1755) Kristián Augusts Oldenburg

Adolf Frederick Oldenburg král švédský (1710–1771) Louisa Ulrica Hohenzollern, princezna pruská

Gustav III. Oldenburg král švédský (1746–1792) Sofie Oldenburg, princezna dánská

Gustav IV. Adolf Oldenburg král švédský (1778–1837) Fredericka, princezna bádenská

Sofie Oldenburgová princezna švédská (1801–1865) Leopold I. Bádenský

Frederick I. Zähring velkovévoda bádenský (1826–1907) Louise Hohenzollern, princezna německá

Victoria Zähringová princezna bádenská (1862–1930) Gustav V. Bernadotte, král švédský

Gustav VI. Adolf Bernadotte král švédský (1882–1973) Markéta Wettin, princezna saská

Gustav Adolf Bernadotte princ švédský (1906–1947) Sibyla Wettin, princezna saská

Karel XVI. Gustav Bernadotte král švédský (*1946) Silvie Sommerlathová

Victoria Bernadotte princezna švédská (*1977) Daniel Westling
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Dobytí vrchu Řivnáč počtvrté!

Po velkém úspěchu předchozích ročníků se letos opět vydáme 
na Řivnáč a uspořádáme další 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 v r. 1968.
Jak už víte z let předchozích, inspirací nám byl náhodný nález 
části pamětí žalovského písmáka J. F. Chalupeckého ze sedmdesá-
tých 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 zkro-
pil jejich vyprahlá pole i zahrady. Reálnost tohoto staletého jevu, 
můžeme sledovat dodnes. Jakmile se k Řivnáči blíží od severozápa-
du či západu slibné temné mraky, nad vrcholem se nějak rozplynou 
– a nic“!
Loňského roku jsme se chystali na výstup uprostřed lijáků, leč 
v rozhodném okamžiku Řivnáč opět nezklamal, jak popsáno 
výše. Vyšli jsme tedy v příjemném počasí, které nás neopus-
tilo ani v nočních hodinách při tradičním semináři. Tento jev 
(fenomén Řivnáč) byl samozřejmě hojně diskutován hlavně 
po sestupu, v příjemné zahradní restauraci Na Hřišti, za účasti 
předních klimatologů.
Minulý rok v témže čase hrozily i předčasné volby, které se však 
nakonec díky celospolečenskému právnímu chaosu nekonaly. 
Zato ty letošní se povedly tak mimořádně, že (vedle již tradičních 
témat) lze očekávat i seminář na téma Cimrmanova dílka „Jak 
chudák ještě do větší nouze přišel“... 
Proto – i z mnoha jiných, včetně výše neuvedených důvodů, stojí 
za to na Řivnáč vystoupit znovu.
A tak zveme své milé spoluobčany, přátele turistiky, tradic i hu-
moru k účasti na této bohulibé akci konané

v sobotu 21. 8. v 18.00 hod. v Žalově

Prezentace: v 17.30 v restauraci Na Hřišti. Prezentace je dle zá-
kona o ochraně osobních údajů povinná. Každý účastník obdrží 
pamětní list a bude za odměnu zapsán do Cibulkova seznamu!!!
Oděv a výstroj: pevná turistická obuv, nepromokavý plášť či bun-
da, cepín či hůl, vhodná pokrývka hlavy.

Soutěže:
Tradiční soutěž o co nejrozvážnější krok

Populární soutěž s názvem
„Kdo nenajde ani jednu houbu“

Soutěž ve zpěvu písně „Čechy krásné, Čechy mé“
KVALITNÍ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!!!! 

Za Občanské sdružení Levý Hradec Ladislav Kantor

Co se děje v roztockém Sokole

TJ Sokol Roztoky má novou internetovou adresu:  
sokol-roztoky.wgz.cz 
Na sklonku měsíce června se v areálu TJ SOKOL uskutečnily tři 
významné akce, o kterých bych vás rád blíže informoval.
V souladu se Stanovami České obce sokolslské (ČOS) se Sokol 
zabývá krom tělovýchovy a sportu též pořádáním různých kultur-
ních a společenských akcí. Nejinak je to i v roztockém Sokole.

Hudební festival „ROZKŘIK“
Již druhým rokem je tato mimořádná akce pořádána na našem 
stadionu. Letos proběhla v sobotu 19. 6. opět za režie Ing. Víta 
Kahleho a lidé, jimž je tato muzika blízká, si určitě přišli na své. 
Samozřejmě jsou i odpůrci tohoto žánru, které těchto několik ho-
din koncertu rušilo z nočního klidu (konec v 00.30 hod.), tak že 
možná stačilo si zavřít okna.

Krajské kolo hry Plamen a soutěže dorostu
Tuto třídenní akci pořádalo Krajské sdružení hasičů Čech, Mora-
vy a Slezska a Středočeský kraj, ve spolupráci s Okresním sdruže-
ním hasičů Praha – západ. Ve dnech 25.-27. června se proměnil 
roztocký stadion ve stanové městečko a zažil vskutku nevídané 
výkony mladých závodníků ze všech koutů Středočeského kraje. 
Od dob spartakiád to byla určitě největší hromadná akce, na kte-
ré se postupně vystřídalo ve svých kategoriích cca 200 závodníků  
a dále rozhodčí a činovníci.

Trochu jsme se obávali o stav trávníku po těchto kláních, ale ani 
ten neutrpěl díky stálé a dobré péči oddílu kopané SK Roztoky.
Skvělá organizace celé akce za pomoci roztockých dobrovolných 
hasičů, skvělé občerstvení díky pohostinství U Sokola pí Cihlářo-
vá, prostě zdařilá akce, na kterou budeme dlouho vzpomínat.

DOKOPNÁ SK ROZTOKY
Tento příspěvek navazuje na předcházejí, neboť aby toho nebylo 
málo, proběhla zároveň na víceúčelovém hřišti akce Dokopná, 
což je jakési rozloučení s fotbalovou sezonou a setkání fotbalis-
tů všech generací (oživením byla i účast žen), kde si změřili síly 
při turnajových utkáních.
Zakončení jako vždy v žalovské hospůdce Na Růžku, ale předpo-
kládám, že o tom bude zvláštní článek.
Jménem výboru TJ děkuji všem, kdo se zasloužili o zvládnutí tak-
to náročného programu, a těším se na další skvělé zážitky v našem 
areálu.

J. Prokeš – starosta TJ Sokol

Zápisky producentovy

Místo konání: 
Areál TJ SOKOL Roztoky, Tyršovo nám., 16.30–01.00 hodin

Počasí: 
Jsem zvědav, jak to dlouho vydrží, ale opět platilo to, čím se vždy 
holedbám na začátku: 
JE-LI ROZKŘIK, JE HEZKY (anebo minimálně neprší). Po zá-
padu slunce se sice citelně ochladilo, ale díky teplým i studeným 
lihovým nápojům, a hlavně díky tanci, to nijak zvlášť nevadilo.
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Kapely a účinkující:
Zrní, ambiciózní mladíci z Kladna, rozjeli odpoledne velmi sluš-
ně, pěkné a nápadité hudební postupy, výborný zpěv i vokály.
Ester Kočičková, Lubomír Nohavica a Kujooni – zbrusu nový 
projekt s názvem „Hudba, tanec klobása“ plný charakteristického 
kočičkovského humoru a ironie. Ploužák věnovaný Ivetě Bartošo-
vé, polka Tři Ukrajinci či píseň o Evě a Vaškovi rozesmály a roze-
hřály publikum, navíc Kujooni, slánská kapela, zvládli bravurně 
všechny rytmy – od klasické polky a valčíku až po balkán-ska, 
tango či rumbu...

Majerovky zde zahrály opět po dvou letech, tentokrát bez zpě-
vačky v podobě „Všichni Majerovi Chlapci“, a celkem jim to šlo... 
Více se mi na toto téma psáti nechce, neb zde hraji...
Xindl X v sólovém provedení (pouze s basákem) přitáhl diváky  
k pódiu nejen kvůli opakovanému výpadku proudu (za což se 
ještě jednou divákům omlouváme), ale především svou ojedině-
lou kanonádou hiphopově frázovaných textů. Na Rozkřiku se mu 
líbilo, takže se sem možná v brzké době vrátí v koncertním pro-
vedení s celou kapelou.
Švihadlo bylo vrcholem večera, zrají jako víno, čím jsou starší, tím 
jsou lepší, takže i posluchači, kterým rytmus reggae nic moc neří-
ká, se museli začít vlnit, chtíce či nechtíce. Jamajčan Vincent skvě-
le komunikoval s publikem, které nechtělo kapelu pustit z pódia  
a domohlo se nakonec i hitovky Zelený list.

Soutěž: 
O ceny věnované společností Cyklo Adam soutěžilo opět mno-
ho posluchačů, kteří museli vyplnit lístek a správně určit, kterou 
kapelu zatím na Rozkřiku nemohli slyšet (byl to trochu chyták 
– měl, ale nezahrál tu Moimir Papalescu & Nihilists).

Diváci: 
Vzhledem k sychravým předpovědím počasí slušná účast – na-
konec téměř 300 posluchačů. Je to málo. Nebo dost? Pokud mají 
Roztoky 6000 obyvatel, je to 5 %. Nevím. Na Xindla či Švihadlo 

všude chodí stovky posluchačů. Pořád si myslím, že je to málo 
a že jsou někteří spoluobčané příliš zalezlí... Jak mi říkal jeden 
kamarád – „Je-li ROZKŘIK!!, tak prostě jdu, když jsem v Rozto-
kách, protože je to zábava a společenská povinnost, i když třeba 
všechny kapely nejsou šálek mé kávy... Kde jinde uvidíš a uslyšíš 
kvalitní hudbu naživo, 5 kapel, za 100, resp. 150 Kč?!“ Má pravdu. 
Sám bych to líp neřekl...

Dramaturgova a producentova poznámka: 
Tento ROZKŘIK!! byl velmi kompaktní, hudební program se pu-
bliku velmi líbil, soudě dle nadšených komentářů v plenéru.
Novinkou byla spolupráce se sdružením ROŽÁLEK – na odpo-
lední program chodí hodně rodiny s dětmi, proto jsme pro ně 
připravili možnost vyrobit si své vlastní „rumba koule“ z papíru. 
O tuto aktivitu byl mezi dětmi velký zájem. Velmi děkuji paní 
Vendule Bromovské za obětavou realizaci.
Děkuji opět i kolegům z TJ SOKOL za poskytnutí prostoru a za 
obětavou pomoc před i po festivalu (pozn.: spravíme do září ten 
jistič?).
V neposlední řadě patří velký dík i sponzorům akce, bez nichž by 
to nešlo – Městu Roztoky za dotaci a paní starostce Olze Vavříno-
vé za záštitu nad festivalem, společnostem Vyšehrad 2000, Adjust 
art, Kavka Print, Nowaco, Coca-Cola a Plzeňský Prazdroj.

ROZKŘIK!! září 2010 (první nebo druhá sobota): 
V hledáčku máme tyto kapely: Yellow Sisters, Feng yun Song  
a Jarda Kořán, Traband, Baumaxa, Původní Bureš, Kašpárek  
v rohlíku a mnohé další. Možná, zase nějaká příjemná umělecká 
aktivita z Roztok (např. KUTASHIT?). Uvidíme – budeme prů-
běžně informovat.
Na Facebooku se můžete se připojit, stát se fanouškem a případně 
vyjevit své přání (http://www.facebook.com/home.php#/pages/
Roztoky-Czech-Republic/ROZKRIK/119294816705?ref=ts). 
Najdete zde i krátké videosekvence a fotografie z minulých akcí.
S pozdravem TO VÁS FAKT NEPŘIJDE ASPOŇ 500? se loučí  
a v září se na vás těší

Vít Kahle 
21. června 2010

STŘEDOČESKÉ MUZEM UVÁDÍ

Loutky ze sbírky Jiřího Vorla dokážou 
okouzlit děti i dospělé

11. června se otevřela první část výstavy představující největší 
soukromou sbírku staročeských marionet. Výstava láká nejen 
nevšední půvabností vystavovaných marionet, kdy se návštěv-
níkovi naskýtá jedinečná příležitost z  bezprostřední blízkosti 
obdivovat krásné loutky řezbářů Adámka, Alessiho, Flaschse 
a dalších. Návštěvník se může rovněž těšit ze vskutku pove-
dené instalace, která velice snadno vtáhne diváka do kouzelné  
a magické říše těch nejrozmanitějších bytostí a postav loutkové-
ho divadla. Hned v úvodu na vás čekají pekelníci, a to od těch 
nejmenších a nejroztomilejších až po samotného vládce pekel, 
který majestátně shlíží ze svého pekelného trůnu. Raráškům  
a rarachům na pozadí pekelných kulis sekundují povedení pe-
kelní draci, dráčci a kupodivu i zelení mužíci. A aby toho nebylo 
zpočátku málo strašidelného, tak následuje hrůzostrašně vyhlí-
žející, ale vtipně pojatá scéna plná kostlivců, draků, čertisek, ne-
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božtíků a strašidýlek. Mimo tuto první strašidelnou sekci jsou 
loutky přiblíženy v divadelních výjevech, jakými jsou například 
bujaré pitky či výjev z divadelní hry Posvícení v Hudlicích. 
Avšak nejenom výše zmíněné na vás čeká v první části výstavy, 
sami se přijďte přesvědčit, co vše je ještě na výstavě k obdivo-
vání. A pokud budete chtít vidět a zažít více, stačí si počkat na 
zahájení druhé části výstavy, která před vámi otevře malé i velké 
scény rodinného divadla a představí vám nepřeberné množství 
loutek a divadelních rekvizit. Celou výstavu budete moci vidět 
od 17. července. 

Za rituální plastikou západní Indie 
Další z muzejních výstav se zaměří na indické umění vycháze-
jící z potřeby každodenního náboženského rituálu založeného 
na tradici hinduismu. Výstava představí hliněné rituální plas-
tiky – typické pan-indické obětiny, které pocházejí z oblasti 
Gudžarátu a hraničících oblastí. Kromě vlastních keramických 
ikon a obětin uvidí návštěvník i fotodokumentaci věnovanou 
jak tvorbě hrnčíře, tak i použití keramiky při rituálu: osamě-
lá obětiště na vrcholcích kopců, nenápadná místa na okrajích 
vesnic nebo chrám Goli Gadh zasvěcený Bohyni Matce, kde se 
každým rokem během jediné noci sejde na sto tisíc věřících. 
Výstava mapuje cesty sběratele Jana Petránka v letech 1999 až 
2009. Tuto výstavu můžete zhlédnout od 6. srpna do 17. října.

18. letní keramická plastika
I v tomto roce se příznivci výtvarného umění tradičně na konci 
června  mohou setkat s novou kolekcí exteriérových keramických 
objektů na výstavě Letní keramická plastika. Popáté se již tato 
akce koná v zámeckém parku kolem tvrze v Roztokách u Prahy 
od 26. 6. do 3. 10. 2010

18. letní keramickou plastiku pořádá 
stejnojmenné občanské sdružení ve 
spolupráci se Středočeským muzeem, 
které roztocký park spravuje. Záštitu 
nad výstavou převzalo Uměleckoprů-
myslové museum v Praze. (Ukázky  
z minulého ročníku výstavy LKP, 
představuje UPM na své zahradě  
v centru Prahy, která je veřejnosti pří-
stupná o Muzejní noci, vernisážích 
atd.)
Výstava v Roztokách je volně přístup-

ná všem návštěvníkům. Pokud se zde rozhodnou strávit pěkný 
den, mohou navštívit také další zajímavé muzejní výstavy a stálé 
expozice.
Letos svá názorově rozmanitá díla vystavují: Marek Dias, David 
Exner, Václav Gatarik, Alžběta Grosseová, prof. Jan Hendrych, 
Lyubomir Jordanov Ivanov, Irena Kárníková, Anna Klimešová, 
prof. Jan Koblasa, doc. Pavel Knapek, Murous Kotrba, Petr Lada, 
Iva Ouhrabková, Eva Pelechová, Naděžda Potůčková, Šárka Ra-
dová, Tereza Salabová, Helena Samohelová, Jaroslav Šafr, Veroni-
ka Šeflová, Lubomír Šilar, Markéta Škopková, Pavla Vachunová,
Jindra Viková, Adam Vízek, Rolf Simon Weidner a čestný host 
Pravoslav Rada.

Petr Lada
Občanské sdružení

Letní keramická plastika
www. keramicka-plastika.cz

e-mail:petr.lada@click.cz, keramickaplastika@seznam.cz

Oslava dětského dne na Holém vrchu

Je právě 29. května 7 hodin ráno a na střelnici na Holém vrchu v 
Úněticích se sjíždějí myslivci MS Hubertus s rodinami a přáteli, 
aby dnes připravili krásnou oslavu dětského dne. Organizace je 
skvěle připravená. Rozdávají se úkoly, kdo a co má udělat. Pří-
pravy jsou v plném proudu. Rozbaluje se stan, pod kterým jsou 
uschovány vzduchovky, napínají se lana, připravuje se poznáva-
cí stezka a spousta dalších her pro malé i velké děti, abychom 
jim tento den zpříjemnili a mohli vidět usměv na jejich tvá-
řích. Zatímco jsou přípravy v plném proudu, přijíždějí i koláče, 
buchty, dortíky a spousta dobrot pro děti, které upekly rodiny  
a přátelé myslivosti. Tímto jim chceme poděkovat. A teď se nená-
padně podíváme dovnitř do klubovny. Skoro všechny stoly jsou 
zasypané cenami, které se rozdělují do tašek, aby se na konci dne 
mohly rozdat dětem. Na jednom stole leží i diplomy s krásnými 
obrázky a čekají na své nové majitele. Přípravy jsou skoro u konce 
a v dáli vidíme první děti s rodiči. Po pár minutách se střelni-
ce naplnila dětmi, které sem přišly soutěžit s myslivci. Po zápisu  
a zahájení se děti rozběhly mezi hry, které jsou pro ně připraveny  
a u každé z nich někdo stojí, aby jim vysvětlil, co mají dělat  
a popřípadě jim pomohl. Děti pobíhají mezi soutěžemi a snaží se 
vyplnit soutěžní kartičku, kterou dostaly u zápisu. Během jejich 
soutěžení se několikrát přerušil program, aby se dětem ukázalo 
něco zajímavého. Například historický šerm, práce s dravcem, 
poznávačka psů, ukázka hroznýše královského a na závěr hasič-
ské auto. Okolo jedné hodiny bylo vyhlášení. Děti si vysoutěžily 
tašky s cenami a diplomem. Po vyhlášení všech dětí byl ohlášen 
úklid louky. Děti se rozdělily na malé a velké a každá skupina se 
postavila na jednu stranu louky. Mezi ně se rozházela spousta 
bonbonů, čokolád a jiných sladkostí. Začalo odpočítávání „tři, 
dva, jedna, teď“, všechny děti se rozběhly a začaly sbírat všech-
no, co viděly kolem sebe. Tímto bychom chtěli poděkovat všem 
sponzorům, kteří nám poskytli pomoc ve formě peněz nebo darů,  
a všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další spolupráci  
v dalších letech.

Lenka Laštovková

Tanečně pohybové kurzy v Roztokách

.. . . . .  A JEDEME DÁL!

Pokračování SALSY A LATINO MIXU od NE 19. 9. opět ve 
dvoutýdenních intervalech.
SALSA
pro jednotlivce, páry, začátečníky i mírně pokročilé.
„Školné“ se platí pololetně (7 lekcí po 2 hod.) a je třeba ho uhradit 
do 10. 9.
ZUMBA
začíná v NE 10. 10., další hodiny 24. 10., 7. 11., 21. 11.

Přihlášky a informace na níže uvedených kontaktech.
Hezký zbytek léta přeje H. Chvojková a Vl. Drdová
H. Chvojková V. Drdová
tel.: 607 148 208 tel.: 606 893 292
e-mail: helenach@tiscali.cz e-mail: v.drdova@volny.cz
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Nabídka víkendových lyžařských kurzů 
pro děti z Roztok

Vážení rodiče,
Plzeň je specifická mimo jiné i tím, že zde působí řada víkendo-
vých lyžařských škol, z nichž jednu vedu já. Věnujeme se dětem 
již od 3 let. Vozíme je autobusy vždy ráno na Šumavu a odpoledne 
zpět. 
Letos bych chtěl najít pár cvičitelů a připravit podobný kurz i pro 
děti z Roztok. Vzhledem k poměrně rychlému nájezdu na dálnici 
D5 předpokládám, že autobus by mohl být na Šumavě za cca 2 ho-
diny. Zatím to nechci překombinovat, proto by jezdil autobus jen 
na Špičák. V případě, že by byl o tento kurz zájem, bylo by možné 
výuku rozšířit i o kurzy na Javoru (SRN). Škola vznikla v době velké 
propagace masové tělovýchovy a řada aspektů v ní zůstala dodnes.  
I proto je výuka dětí našimi instruktory levnější než většina „hlí-
dacích“ agentur.
Přesné podmínky budu zveřejňovat začátkem září a zároveň za-
čnu přijímat přihlášky. Organizace výuky a vše, co s tím souvisí, je 
na webové adrese: www.batik.cz/skiracio. Pro děti z Roztok bude 
jen upravena doprava. V této sezoně jim chci nabídnout kurz C 
(děti 6-15 let) a kurz D (předškolní děti-začátečníci), případně 
kurz F (dospělí-začátečníci). Všechny na 5 lekcí. Na ostatní kurzy 
(osmidenní) bude možné se přihlásit, ale pouze s vlastní dopra-
vou.
Rád uvítám děti z Roztok mezi našimi dětmi z Plzeňska a těším 
se na další spolupráci.  

Jan Batík, vedoucí lyžařské školy RACIO Plzeň,
tel.: 602 479 711
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Školní okénko

MILÍ ČTENÁŘI,
červencové slunko sice již ohřívá prázdninové dny, ale my se ještě 
v tomto dvojčísle ohlédneme za červnovým děním na naší škole.  
A nedělo se toho málo – od dětského dne přes výlety, školy v přírodě, 
vyhlašování výsledků výtvarných či sportovních soutěží a rozlouče-
ní se s našimi deváťáky až po konečný projektový den se zahrad-
ní slavností v pátek 25. června. Tolik tedy telegrafický výčet akcí, 
o kterých se dočtete níže, a já vám všem, dětem i dospělým, za 
všechny pedagogy naší školy přeji mnoho krásných slunečných dnů 
a mnoho pohody po celé léto. Na „čtenou“ po prázdninách se těší 

Věra Zelenková

DĚTSKÝ DEN
Den 28. květen jsme si všichni pěkně užili, protože tohoto dne 
jsme slavili Den dětí. Pro nejmenší třídy byl připraven program 
jak poučný – ukázka poskytnutí první pomoci, prohlídka poli-
cejní výzbroje a ukázka zásahu hasičů - tak i zábavní, spočívající  
v ochutnávání sladkých cukrárenských dobrot a jízdě na kolo-
točových atrakcích. Některé třídy také sportovaly a 7.A si užila 
bowlingu v hotelu Academic. Dokonce k tanci i poslechu hrá-
la odpoledne na školní zahradě hudba, která doprovázela další 
odpolední zájemce z řad ostatních roztockých dětí, které sem se 
svými rodiči také dorazily. Sluníčko nám nakonec také přece jen 
trochu svítilo, tak se vše vydařilo.

V. Zelenková

1.C NA VÝLETĚ
V Liberci (1. 6. – 4. 6. 2010) nám stále lilo, na Točníku (10. 6. 
2010) krásně bylo, nám to vůbec nevadilo. Jsme úžasní kamarádi 
a máme se všichni rádi.

Děti z 1.C a paní uč. Marušková

HRAD SLOUP V OBLEŽENÍ 
Druhý červnový týden (od 7. 6.), který se teplotně abnormálně 
vyvedl, byl týdnem, kdy pět tříd naší školy rozbilo své ležení ve 
vesničce Sloup pod přísným dohledem mnicha, který nás po ce-
lou dobu pobytu na naší škole v přírodě pozoroval svým dale-
kohledem z výšin skalního hradu. Celý kurz provázely rozličné 
týmové hry a hry důvěry, při kterých žáci museli spolupracovat, 
spoléhat jeden na druhého a projevit nejen bystrost, ale i zruč-
nost. Největší atrakcí bylo slaňování skály, lanová dráha přes rok-
li, nácvik lezení a lanové pavoučí trasy. Vše perfektně zajištěno 
odbornými instruktory a podpořeno výstrojí nejvyšší kvality  
a bezpečnosti. Žáci perfektně spolupracovali, nemuseli jsme řešit 
žádné kázeňské přestupky a pro velký zájem jsme hned objednali 
nový termín na příští rok.

V. Zelenková

CENY ZA SPORT – LIGA ŠKOL
V úterý 22. 6. 2010 jsme se zúčastnili slavnostního předávání 
ohodnocení školám a jednotlivcům v celoroční soutěži „Liga škol 
okresu Praha-západ“. V Praze na Strahově se sešli zástupci pěti 
vítězných škol, aby převzali pohár a diplom pro školu a nejlep-
ší dívka a chlapec z těchto škol převzali batoh a tričko. Pořadí 
odměněných škol: 1. ZŠ Černošice, 2. ZŠ Rudná, 3. ZŠ Mníšek,  
4. ZŠ Roztoky, 5. ZŠ Vrané. Jako nejlepší z naší školy byli vyhlá-
šeni Michal Pešek – 9.A a Kristýna Romová – 7.B.

M. Jungwirthová

CELOSTÁTNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ O ZLATÝ PARAGRAF 
Ministerstvo spravedlnosti vyhlásilo celostátní soutěž o Zlatý pa-
ragraf, do níž se s chutí a se zájmem zapojily děti 5.B pod vede-
ním paní učitelky Alžběty Krejčí. Zadáním soutěže bylo výtvar-
ně vyjádřit, jak si děti představují spravedlnost, co se jim vybaví, 
když se řekne právo nebo zákon. Naši žáci vytvořili kolektivní 
dílo s názvem Velká listina práv a svobod, kde děti pod každý 
článek – hlavu listiny – nakreslily portrét spolužáka doplněný vý-
ňatkem z jednotlivých pasáží. Na projektu děti pracovaly několik 
hodin a dílo se velmi vydařilo, takže si zaslouženě odnesly cenu 
ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové, kterou jim spolu  
s finanční poukázkou osobně předala na Ministerstvu spravedl-
nosti ČR. Našim dětem s radostí gratulujeme k úspěchu zvláště 
proto, že se do soutěže zapojilo neuvěřitelných 2245 malých kres-
lířů z celé republiky. 

A. Krejčí

ZÁMEK LOUČEŇ
Byl docela ošklivý den. Po třetí vyučovací hodině si nás paní uči-
telka ze školní družiny vyzvedla a konečně jedeme na výlet. Jedu  
v autobuse s mojí kamarádkou Lindou. Konečně jsme tady. Nej-
dříve nás čeká prohlídka zámku a potom si jdeme hrát do laby-
rintu. V jednom jsem se ztratila, ale holky mě našly. Na zpáteční 
cestě v autobusu jsem vymyslela hru, mávat na řidiče. Dvacet 
nám taky zamávalo. Nakonec to byl hezký den.

Hana Janovcová, 4.A

VÝLET ŠKOLNÍ DRUŽINY
Školní rok 2009/2010 uplynul ve školní družině jako voda. Za 
odměnu jsme vyjeli na celodenní výlet. Navštívili jsme statek 
Hořátev, kde děti viděly plno hospodářských zvířat a měly mož-
nost se povozit na koníkovi. Po obědě v přírodě jsme se rozjeli 
do středověké vesničky Botanicus. Po prohlídce vesničky jsme 
si vyrobili například svíčku, provaz, mýdlo, papír. Náš výlet byl 
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ŠKOLNÍ OKÉNKO 

MILÍ �TENÁ�I,
�ervencové slunko sice již oh�ívá prázdninové dny, ale my se ješt� v tomto dvoj�ísle ohlédneme za 
�ervnovým d�ním na naší škole. A ned�lo se toho málo – od d�tského dne, p�es výlety, školy 
v p�írod�, vyhlašování výsledk� výtvarných �i sportovních sout�ží a rozlou�ení se s našimi devá�áky, 
až po kone�ný projektový den se zahradní slavností v pátek 25. �ervna. Tolik tedy telegrafický vý�et
akcí, o kterých se do�tete níže, a já Vám všem, d�tem i dosp�lým, za všechny pedagogy naší školy 
p�eji mnoho krásných slune�ních dn� a mnoho pohody po celé léto. Na „�tenou“ po prázdninách se 
t�ší  

V�ra Zelenková 

D�TSKÝ DEN 
Den 28. kv�ten jsme si všichni p�kn� užili, protože tohoto dne jsme slavili Den d�tí. Pro nejmenší t�ídy
byl p�ipravený program jak pou�ný – ukázka poskytnutí první pomoci, prohlídka policejní výzbroje a 
ukázka zásahu hasi��, tak i zábavní, spo�ívající v ochutnávání sladkých cukrárenských dobrot a jízd�
na koloto�ových atrakcích. N�které t�ídy také sportovaly a 7. A si užila bowlingu v hotelu Academic. 
Dokonce k tanci i poslechu hrála odpoledne na školní zahrad� hudba, která doprovázela další 
odpolední zájemce z �ad ostatních roztockých d�tí, které sem se svými rodi�i také dorazily. Sluní�ko
nám nakonec také p�ece jen trochu svítilo, tak se vše vyda�ilo.

V. Zelenková 

1. C  NA  VÝLET�
V Liberci (1. 6.- 4. 6. 2010) nám stále lilo, 
na To�níku (10. 6. 2010) krásn� bylo, 
nám to v�bec nevadilo. 
Jsme úžasní kamarádi  
a máme se všichni rádi. 

D�ti z 1. C a paní u�. Marušková 

HRAD SLOUP V OBLEŽENÍ
Druhý �ervnový týden (od 7. 6.), který se teplotn� abnormáln� vyvedl, byl týdnem, kdy p�t t�íd naší 
školy rozbilo své ležení ve vesni�ce Sloup pod p�ísným dohledem mnicha, který nás po celou dobu 
pobytu na naší škole v p�írod� pozoroval svým dalekohledem z výšin skalního hradu. Celý kurz 
provázely rozli�né teamové hry a hry d�v�ry, p�i kterých žáci museli spolupracovat, spoléhat jeden na 
druhého a projevit nejen bystrost, ale i zru�nost. Nejv�tší atrakcí bylo sla�ování skály, lanová dráha 
p�es rokli, nácvik lezení a lanové pavou�í trasy. Vše perfektn� zajišt�no odbornými instruktory a 

VÝLET ŠKOLNÍ DRUŽINY 
Školní rok 2009/2010 uplynul ve školní družin� jako voda. Za odm�nu jsme vyjeli na celodenní výlet. 
Navštívili jsme statek Ho�átev, kde d�ti vid�ly plno hospodá�ských zví�at a m�ly možnost se povozit na 
koníkovi. Po ob�d� v p�írod� jsme se rozjeli do st�edov�ké vesni�ky Botanicus. Po prohlídce vesni�ky
jsme si vyrobili nap�íklad sví�ku, provaz, mýdlo, papír. Náš výlet byl p�knou te�kou za školním rokem. 
P�ejeme Vám i vašim d�tem p�kné prázdniny a t�šíme se na setkání ve školním roce 2010/2011.  

Vychovatelky ŠD 

ŠKOLNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST A PROJEKTOVÝ TÝDEN  
Ve dnech 23. – 25. �ervna 2010 probíhal na naší škole již druhým rokem projektový týden, jehož 
letošním tématem a názvem bylo: KDE DOMOV M�J. Tento projekt pak vyvrcholil v pátek školní 
zahradní slavností. Každý u�itel si pro svou t�ídu zvolil téma, které pak žáci prezentovali v rámci 
slavnostního programu p�i otev�ení školy ve 14.00 hod. a dále pak ješt� t�ikrát po dobu trvání 
programu ve škole až do 17.00 hod. Poté pokra�ovala zahradní slavnost spole�ným posezením p�i
p�kné hudb� (p. Bárta) a malém ob�erstvení (guláš a �eské kolá�ky p�ipravily paní kucha�ky) a další 
ob�erstvení zabezpe�ovaly Hospoda u Zví�átek a Cukrárna R�žový slon. 
Projekt� bylo nemálo, jmenujme nap�.: Kde bydlíme, Pohádka O �eském Honzovi, Staré �eské báje a 
pov�sti, EXPO 2010, Národní divadlo, Roztoky ve fotografiích, Svátky v �R. Žáci vyráb�li kulisy, hráli 
divadlo, zpívali, va�ili, vyhledávali informace a zpracovávali mnoho a mnoho informací, se kterými pak 
seznamovali své spolužáky, a rodi��m a ve�ejnosti p�edvedli, že umí mnohem více, než jen zvládat 
základy povinné školní docházky. My všichni na n� m�žeme být právem hrdi! 
Žáci druhého stupn� ješt� p�ed vlastním slavnostním zahájením prezentovali v pátek dopoledne své 
projekty sami p�ed ostatními t�ídami, protože každý byl zv�davý, �ím se která t�ída zabývala. Ve 
�tvrtek žáci z šestých ro�ník� p�izvali ke svému projektu s názvem Netradi�ní sporty i své rodi�e a na 
h�išti v Roztokách se rozho�ely zápasy mezi d�tmi a jejich rodi�i. Již v pr�b�hu tohoto projektu se líhly 
v hlavách všech nové nápady na p�íští rok – takže se máme na co t�šit!!! 

D. Moravcová 

POD�KOVÁNÍ  
Vedení Základní školy Roztoky chce i touto cestou pod�kovat všem rodi��m, prarodi��m a p�átel�m
školy za podporu a spolupráci v pr�b�hu školního roku 2009/2010. V��íme, že nám zachováte p�íze� i 
nadále.  
Chceme pod�kovat za spolupráci i všem firmám a spolk�m, se kterými jsme pracovali na spole�ných 
projektech, mezi nimi m�žeme jmenovat zejména: Ob�anské sdružení Rozto�, Sdružení Roztoky–
M�sto pro život, Náboženskou obec Církve �eskoslovenské husitské v Roztokách, M�stskou policii 
Roztoky, St�edo�eské muzeum a Základní um�leckou školu v Roztokách. T�šíme se na další 
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pěknou tečkou za školním rokem. Přejeme vám i vašim dětem 
pěkné prázdniny a těšíme se na setkání ve školním roce 2010/
2011. 

Vychovatelky ŠD

ŠKOLNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST A PROJEKTOVÝ TÝDEN 
Ve dnech 23.–25. června 2010 probíhal na naší škole již druhým 
rokem projektový týden, jehož letošním tématem a názvem bylo: 
KDE DOMOV MŮJ. Tento projekt pak vyvrcholil v pátek školní 
zahradní slavností. Každý učitel si pro svou třídu zvolil téma, kte-
ré pak žáci prezentovali v rámci slavnostního programu při ote-
vření školy ve 14.00 hod. a dále pak ještě třikrát po dobu trvání 
programu ve škole až do 17.00 hod. Poté pokračovala zahradní 
slavnost společným posezením při pěkné hudbě (p. Bárta) a ma-
lém občerstvení (guláš a české koláčky připravily paní kuchařky) 
a další občerstvení zabezpečovaly Hospoda u Zvířátek a Cukrárna 
Růžový slon.
Projektů bylo nemálo, jmenujme např.: Kde bydlíme, Pohádka  
O českém Honzovi, Staré české báje a pověsti, EXPO 2010, Ná-
rodní divadlo, Roztoky ve fotografiích, Svátky v ČR. Žáci vyráběli
kulisy, hráli divadlo, zpívali, vařili, vyhledávali informace a zpra-
covávali mnoho a mnoho informací, se kterými pak seznamovali 
své spolužáky, a rodičům a veřejnosti předvedli, že umí mnohem 
více než jen zvládat základy povinné školní docházky. My všichni 
na ně můžeme být právem hrdi!
Žáci druhého stupně ještě před vlastním slavnostním zahájením 
prezentovali v pátek dopoledne své projekty sami před ostatními 
třídami, protože každý byl zvědavý, čím se která třída zabývala. 
Ve čtvrtek žáci z šestých ročníků přizvali ke svému projektu s ná-
zvem Netradiční sporty i své rodiče a na hřišti v Roztokách se 
rozhořely zápasy mezi dětmi a jejich rodiči. Již v průběhu tohoto 
projektu se líhly v hlavách všech nové nápady na příští rok – takže 
se máme na co těšit!!!

D. Moravcová

PODĚKOVÁNÍ 
Vedení Základní školy Roztoky chce i touto cestou poděkovat 
všem rodičům, prarodičům a přátelům školy za podporu a spo-
lupráci v průběhu školního roku 2009/2010. Věříme, že nám za-
chováte přízeň i nadále.
Chceme poděkovat za spolupráci i všem firmám a spolkům, se
kterými jsme pracovali na společných projektech, mezi nimi 
můžeme jmenovat zejména: Občanské sdružení Roztoč, Sdru-
žení Roztoky – Město pro život, Náboženskou obec Církve čes-
koslovenské husitské v Roztokách, Městskou policii Roztoky, 
Středočeské muzeum a Základní uměleckou školu v Roztokách. 
Těšíme se na další spolupráci. Děkujeme všem sponzorům školy, 
konkrétně v tomto měsíci paní Dagmar Truxové za poskytnutí 
finančního daru pro školu.
Přejeme krásné léto, hodně sluníčka a odpočinek, setkáme se opět 
ve školním roce 2010/2011. 

A. Gabaľová

Informace z MŠ Spěšného

V měsíci dubnu naše MŠ postupně dokončila adaptaci nových 
dětí, které k nám nastoupily v měsíci únoru v rámci mimořád-
ného zápisu, který byl vypsán díky tomu, že naše MŠ získala no-
vou kontejnerovou budovou v Palackého ulici. Děti si našly nové 

kamarády, rodiče si postupně zvykli na řád a atmosféru naší MŠ, 
děti z předškolního oddělení na svou novou školku. 
Tento měsíc jsme také s dětmi navštívili zoologickou zahradu  
v Praze a uspořádali čarodějnický rej na zahradě MŠ, který byl 
plný soutěží, odměn, buřtů a pálení čarodějnic.V měsíci květnu  
k nám zavítal fotograf, který udělal krásné fotky dětí, rodičů, sou-
rozenců a předškolákům tabla. Základní umělecká škola připra-
vila pro naše děti vzdělávací koncert, kterého se zúčastnilo naše 
předškolní oddělení, kde také posléze pí učitelka Pavlíková pro-
vedla průzkum hudební vzdělanosti, v rámci kterého pochválila 
hudební připravenost našich dětí a rozdala zájemcům přihlášky 
do ZUŠ na příští školní rok.

Během tohoto měsíce byla pro děti také ve spolupráci s městskou 
policií, které bychom tímto rády poděkovaly za jejich ochotu  
a vstřícnost, připravena dopravní školička. Děti se učily bezpeč-
nosti na silnici, některé dopravní značky, používat ochranné po-
můcky a předcházet tak zbytečným úrazům. Celé snažení bylo 
zakončeno testem znalostí a jízdou zručnosti.
V tomto pololetí jsme také obnovili spolupráci s cestovní agen-
turou Hvězdička a navštívili například příbramské hornické mu-
zeum, hrad Točník, kde se děti seznamovaly s různými zvířátky,  
a Dinopark v Plzni.
Aby se našim dětem a jejich rodičům u nás co nejvíce líbilo, při-
pravujeme pro ně každý rok zahradní slavnost. Letos pro ně byl již 
tradičně připraven skákací hrad, vypouštění balonků se vzkazem, 
tombola, občerstvení a letos nově klaun Ferda se svým bohatým 
programem. Poté mohly děti využít možnosti přespání v MŠ. 
Mezinárodní den dětí jsme oslavili karnevalem, který byl opět 
plný tanečků, písniček, soutěží a odměn. Bohužel nám nepřálo 
počasí, takže jsme museli zrušit vycházku na zmrzlinu, ale vzhle-
dem k bohatému programu to dětem vůbec nevadilo.
Konec školního roku se pomalu blíží a v naší MŠ nastává velké 
loučení s předškoláčky. Napřed s kamarády v rámci třídy a poté   
s pí učitelkami a celou MŠ v rámci představení divadla Romaneto 
„Jak šli pejsek s kočičkou na koncert“. 
Předškoláčkům ještě jednou přejeme hodně úspěchů ve školních 
lavicích a rodičům trpělivost.
S ostatními dětmi se těšíme naviděnou v září. Všem krásné prázd-
niny, plné sluníčka a pěkných zážitků.

kolektiv MŠ

Mateřské centrum 
Roztoky u Prahy

Dočkali jsme se konečně léta a školáci prázdnin, avšak dveře ma-
teřského centra Rožálek se letos o „velkých“ prázdninách návštěv-
níkům nezavřou. 
Připravili jsme pro vás PRÁZDNINOVÝ HARMONOGRAM 
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INFORMACE Z MŠ SP�ŠNÉHO 

V m�síci dubnu naše MŠ postupn� dokon�ila adaptaci nových d�tí, které k nám nastoupily v m�síci 

únoru v rámci mimo�ádného zápisu, který byl vypsán díky tomu, že naše MŠ získala novou 

kontejnerovou budovou v Palackého ulici. D�ti si našly nové kamarády, rodi�e si postupn� zvykli na 

�ád a atmosféru naší MŠ, d�ti z poškolního odd�lení na svou novou školku.  

Tento m�síc jsme také s d�tmi navštívily zoologickou zahradu v Praze a uspo�ádaly �arod�jnický rej 

na zahrad� MŠ, který byl plný sout�ží, odm�n, bu�t� a pálení �arod�jnic. 

                                                                                            

V m�síci kv�tnu k nám zavítal fotograf, který ud�lal krásné fotky d�tí, rodi��, sourozenc� a 

p�edškolák�m tabla. Základní um�lecká škola p�ipravila pro naše d�ti vzd�lávací koncert, kterého se 

zú�astnilo naše p�edškolní odd�lení, kde také posléze pí u�itelka Pavlíková provedla pr�zkum 

hudební vzd�lanosti, v rámci kterého pochválila hudební p�ipravenost našich d�tí, a rozdala zájemc�m

p�ihlášky do ZUŠ na p�íští školní rok. 

B�hem tohoto m�síce byla pro d�ti také ve spolupráci s m�stskou policií, které bychom tímto rády 

pod�kovaly za jejich ochotu a vst�ícnost, p�ipravena dopravní školi�ka. D�ti se u�ily bezpe�nosti na 

silnici, n�které dopravní zna�ky, používat ochranné pom�cky a p�edcházet tak zbyte�ným úraz�m.

Celé snažení bylo zakon�eno testem znalostí a jízdou zru�nosti. 
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– pro miminka a batolátka volnou hernu, pro větší šikulky tra-
diční výtvarné dílničky, maminky nemusí zahálet a ještě vylepšit 
postavu do plavek při středečním aerobiku. Otevřena budou také 
Sluníčka - adaptační program pro děti které se nedostaly do škol-
ky, či ty které školka od září čeká a u nás si mohou „nanečisto“vy-
zkoušet jaké to asi bude... 
Abychom společně užili také čerstvého prázdninového vzduchu, 
připravujeme pro vás akce i mimo rožálkovskou herničku: 
21. července od 15 hodin se vydáme na Cestu za pokladem  
a doufáme, že i letos navštívíme zvířátka na čičovické farmě. 
Pro více informací sledujte naše webové stránky. 
Co nejméně deštivých dní v letošním létě za celý tým MC Rožá-
lek přejí Václava Bromovská a Viktorie Lašová, Mateřské centrum 
ROŽÁLEK, Roztoky u Prahy
www.rozalek.cz, e-mail: centrumrozalek@seznam.cz
tel.: 773 245 147

S Rožálkem a jeho výtvarnými dílničkami jsme se mohli potkat  
i při letošním ročníku festivalu Rozkřik!! či oslavě dne dětí na 
školní zahradě.

Slavnostní ukončení školního roku

Letošní Svatojánská zahradní slavnost poprvé probíhala na lou-
ce před kostelem sv. Klimenta na Levém Hradci. Příjemné místo  
s geniem loci a nádherné počasí přivedli na slavnost mnoho dětí, 

rodičů a dalších návštěvníků z širokého roztockého kraje. Pest-
rou přehlídku celoroční práce dětí i dospělých z tanečních, dra-
matických a hudebních kroužků a kurzů provázel libou hudbou 
různých žánrů vokální soubor Kriskroskvintet. Hostující soubor 
Divadla Líšeň přijel s živou rómskou kapelou a nádherným dra-
kem ve hře Chytrý hloupý Rom, poutavém a poučném příběhu 
zapadajícím do tématu celoročního multikulturního projektu 
Buďte tu doma. Umělecká vystoupení příjemně doplňovaly tvůrčí 
dílny pro děti, domácí občerstvení a večerní oheň.

Děkujeme všem dětem, dospělým a lektorům za jejich celoroční 
společnou práci, kterou jsme mohli jako diváci zhlédnout a nále-
žitě ocenit. Děkujeme srdečně všem, kteří nám se slavností jako 
dobrovolníci pomáhali – s přípravou místa, se stavěním stanů,  
s přípravou a prodejem jídla, s organizací i s úklidem. Díky vaší 
pomoci byla slavnost taková, jaká byla – povedené, připravené, 
milé setkání s domácí a přátelskou atmosférou. 
Akce byla podpořena Městem Roztoky, MŠMT, Středočeským kra-
jem, Poštovní spořitelnou prostřednictvím Nadace Via, grantem  
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanis-
mu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Na-
dace rozvoje občanské společnosti.
V předposlední den školy 29. června proběhla v ateliéru Roztoč  
v budově školní jídelny vernisáž závěrečné výstavy žáků a stu-
dentů výtvarných ateliérů Barvínek Lenky Lorencové a JoE Lady 
Krupkové Křesadlové Hry, hračky, květiny a stromy, plody, zví-
řata, draci a krajiny, lidé 2009/2010. Pestrá témata, různé tech-
niky, dohromady nádherná mozaika děl malých výtvarníků, kteří 
dostali od svých lektorů vysvědčení a malou výtvarnou výbavu 
na letní prázdniny.

ZÁPIS DO KROUŽKŮ A KURZŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
Srdečně zveme vás, děti i dospělé, na zápis do kroužků a kurzů 
na školní rok 2010/11. U zápisu se dozvíte podrobnosti o nabíze-
ných oborech, seznámíte se blíže s lektory a dozvíte se více o způ-
sobu jejich práce. Vedle stávající nabídky výtvarných, tanečních  
a hudebních oborů letos nově otevíráme kurz keramiky, víken-
dový celoroční cyklus mozaikování, dramatický kroužek pro 
starší děti 7–15 let, klasickou kytaru pro děti od 7 let a dospělé, 
muzikantskou dílnu pro děti 5–8 let a výtvarný ateliér Semišová 
myš pro děti 4–10 let. Úplný seznam nabízených kroužků a kurzů 
naleznete na www.roztoc.cz. 
Středa 1. 9., 8–11 h v Ateliéru Roztoč v budově školní jídelny 
Čtvrtek 2. 9., 15–18 h v Ateliéru Roztoč v Havlíčkově ulici 
Zápisy v MŠ Žalov a Únětice proběhnou během měsíce září, in-
formace najdete v MŠ a na www.roztoc.cz. 
Více o akcích a aktivitách sdružení Roztoč se dozvíte na www.
roztoc.cz 

Dita Votavová, sdružení Roztoč
 

Svět všemi smysly

Ano, právě takový byl název multikulturního pořadu, který jsme 
navštívili s mateřskou školou Hnízdo Únětice. Tematika života 

ŠKOLY A ŠKOLKY

Fotografie Josef Mirovský
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lidí ve světě se prolínala celým školním rokem a vtáhla nás všech-
ny do krajů dalekých i blízkých. 
O to radostněji jsme přivítali nabídku Dity Votavové a Veroniky 
Němcové ze sdružení Roztoč na zprostředkování a financování
návštěvy Klubu cestovatelů v Praze, která proběhla v rámci multi-
kulturního projektu Buďte tu doma. V tomto klubu pořádají mul-
tikulturní pořady pro děti různého věku. A název „všemi smysly“ je 
opravdu namístě. Děti (a nejen ony...) se dozvěděly mnoho nového  
a zajímavého z různých koutů světa. Ochutnali jsme mléčný ná-
poj s květy růží, asijskou rýži se zvláštním kořením a přísadami 
– kterou jsme jedli hůlkami, díky promítání jsme viděli různé 
kouty světa a hádali, kde by mohla žít která zvířata, zaujaly nás 
záběry lidí (a samozřejmě nejvíce dětí) s jejich zvláštním obleče-
ním, zvyky, náboženstvím, stylem života, stravou, okolní příro-
dou... Poslechli jsme si také hudbu „odjinud“ a hmatem pozná-
vali různé materiály a předměty. Děti velmi bavily otázky typu: 
„kdo si myslí, že je to tak, a kdo, že to tak není“, které se bez obalu  
a předsudků dotýkaly opravdu všemožných věcí. Odcházeli 
jsme plni dojmů a těšili se na další pořad s názvem „Asie všemi 
smysly“ a ostatní světadíly, které hodláme navštěvovat i v dalším 
školním roce. 
Snad i tyto pořady nás inspirovaly k trochu netradičnímu za-
končení tohoto školního roku před prázdninami: s dětmi jsme 
v Úněticích na školkové zahradní slavnosti předvedli rodičům 
i ostatním příznivcům představení „Cestujeme celým světem“, 
ve kterém jsme prostřednictvím písniček, básniček, hudebních 
nástrojů, rekvizit (většinou vyrobených dětmi) a kostýmů pro-
cestovali všechny světadíly. Věřím, že na nás bylo vidět, že nás to 
všechny upřímně bavilo...

A kladete li si otázku, jak malé děti mohou chápat multikulturní 
výchovu, tak věřte, že velmi přirozeně. Díky jejich zájmu o všech-
no kolem nich a všechno nové. A věřím, že naše snaha přispěje 
alespoň trochu k tomu, že „naše děti“ budou tolerantnější k ostat-
ním lidem, k jejich kulturám a stylu života. A také doufám, že 
poznání povede k omezení předsudků. 
Jsme rádi, že zkušenosti Roztoče s multikulturní výchovou po-

mohly i nám v jejím rozvoji. Takže děkujeme ještě jednou sdruže-
ní Roztoč za zprostředkování „světa všemi smysly“!

Věra Demelová, ředitelka MŠ Hnízdo Únětice
Projekt byl finančně podpořen Městem Roztoky, Středočeským
krajem, MŠMT a grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 
v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního
mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společ-
nosti.

Lexik jede celé léto!

Pokud máte volno nebo nevíte, jak zabavit své ratolesti, přijďte 
na některou z akcí pořádaných po celé prázdniny u nás v Lexiku. 
Několik námětů vám zde nabízíme, ale mnoho dalších naleznete 
na našich webových stránkách. Zábava i vzdělávání od nejmen-
ších po seniory.

Noční počítačový turnaj v Lexiku
Máte rádi počítačové hry a rádi byste si s někým změřili síly? V Lexi-
ku budeme pořádat turnaj v hraní Call of Duty, Counter Strike nebo 
Unreal Tournament. Jiné hry si také můžeme po dohodě společně 
zahrát. Je nutné, aby všichni účastníci měli hru nainstalovanou na 
svém počítači. K dispozici budou dvě místnosti, takže se může-
me rozdělit na dva týmy, popřípadě hrát něco jiného. Začínáme  
v sobotu 10. 7. v devět hodin večer a hrát můžeme, dokud nás to 
neomrzí. 
Pro ty, kteří mohou hrát celou noc nebo se jim nebude chtít domů 
– je zde možnost složit ve svém spacáku hlavu. 
Přestože v Lexiku pár počítačů máme, doporučujeme si přinést 
vlastní. Přece jen jste na svůj herní počítač již zvyklí, o výkonu 
nemluvě. 
Hrát budeme v sobotu v noci z 10. na 11. a z 24. na 25. července. 
Přijďte nám ukázat, co ve vás vězí, a vyhrajte hodnotné ceny! 
Lepší než hrát sám nebo po internetu je určitě s živými lidmi ved-
le sebe, kde máte okamžitou zpětnou vazbu. 
Zápisné je 350,- Kč a účastníci musejí být starší 18 let. 

Nový počítačový tábor v Lexiku
Také vaše děti rády hrají počítačové hry a pracují s počítačem?
V Lexiku pořádáme počítačový tábor pro děti starší 13 let, kde se 
budeme nejprve učit. V naučné části si řekneme něco o základní 
údržbě, čištění a konfiguraci počítače. Zmíníme se i o existenci
jiných operačních systémů a rozdíly si prakticky ukážeme.
Naučíme se používat různé komunikační nástroje, jako je Skype, 
ICQ, Facebook apod. Ukážeme si, jak založit blog nebo vytvořit 
jednoduchou webovou stránku.
Poté si společně zahrajeme po síti i nějakou tu hru.
Na závěr uspořádáme turnaj v počítačových hrách o hodnotné 
ceny!
Pitný režim a svačina zajištěna. Možnost přinést svůj vlastní po-
čítač.

Termíny: 19.–23. 7. a 16. 8. – 20. 8.
Rozsah: 25 hodin (každý den od 13.00 do 18.00)
Cena: 2450Kč (méně než 99,- Kč na hodinu!)
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Sv�t všemi smysly 

Ano, práv� takový byl název multikulturního po�adu, který jsme navštívili s mate�skou školou Hnízdo 
Ún�tice.  Tématika života lidí ve sv�t� se prolínala celým školním rokem a vtáhla nás všechny do kraj�
dalekých i blízkých.  

O to radostn�ji jsme p�ivítali nabídku Dity Votavové a Veroniky N�mcové ze sdružení Rozto� na 
zprost�edkování a financování návšt�vy Klubu cestovatel� v Praze, která prob�hla v rámci 
multikulturního projektu Bu�te tu doma. V tomto klubu po�ádají multikulturní po�ady pro d�ti r�zného 
v�ku. A název „všemi smysly“ je opravdu na míst�. D�ti (a nejen ony…) se dozv�d�ly mnoho nového 
a zajímavého z r�zných kout� sv�ta. Ochutnali jsme mlé�ný nápoj s kv�ty r�ží, asijskou rýži se 
zvláštním ko�ením a p�ísadami – kterou jsme jedli h�lkami, díky promítání jsme vid�li r�zné kouty 
sv�ta a hádali, kde by mohla žít která zví�ata, zaujaly nás záb�ry lidí (a samoz�ejm� nejvíce d�tí)
s jejich zvláštním oble�ením, zvyky, náboženstvím, stylem života, stravou, okolní p�írodou… Poslechli 
jsme si také hudbu „odjinud“a hmatem poznávali r�zné materiály a p�edm�ty. D�ti velmi bavily otázky 
typu: „kdo si myslí, že je to tak a kdo, že to tak není“, které se bez obalu a p�edsudk� dotýkaly opravdu 
všemožných v�cí. Odcházeli jsme plni dojm� a t�šili se na další po�ad s názvem „Asie všemi smysly“ 
a ostatní sv�tadíly, které hodláme navšt�vovat i v dalším školním roce.  

Snad i tyto po�ady nás inspirovaly k trochu netradi�nímu zakon�ení tohoto školního roku p�ed 
prázdninami: s d�tmi jsme v Ún�ticích na školkové zahradní slavnosti p�edvedli rodi��m i ostatním 
p�íznivc�m p�edstavení „Cestujeme celým sv�tem“, ve kterém jsme prost�ednictvím písni�ek, 
básni�ek, hudebních nástroj�, rekvizit (v�tšinou vyrobených d�tmi) a kostým� procestovali všechny 
sv�tadíly. V��ím, že na nás bylo vid�t, že nás to všechny up�ímn� bavilo… 

 A kladete li si otázku, jak malé d�ti mohou chápat multikulturní výchovu, tak v��te, že velmi p�irozen�.
Díky jejich zájmu o všechno kolem nich a všechno nové. A v��ím, že naše snaha p�isp�je alespo�
trochu k tomu, že „naše d�ti“ budou tolerantn�jší k ostatním lidem, k jejich kulturám a stylu života. A 
také doufám, že poznání povede k omezení p�edsudk�.

Jsme rádi, že zkušenosti Rozto�e s multikulturní výchovou pomohly i nám v jejím rozvoji. Takže 
d�kujeme ješt� jednou sdružení Rozto� za zprost�edkování „sv�ta všemi smysly“! 

V�ra Demelová, �editelka MŠ Hnízdo Ún�tice 

Projekt byl finan�n� podpo�en M�stem Roztoky, St�edo�eským krajem, MŠMT a grantem z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska v rámci finan�ního mechanismu EHP a Norského finan�ního mechanismu 
prost�ednictvím Nadace rozvoje ob�anské spole�nosti. 

 + fotogfarie 2x 
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Týmy 4 a více účastníků si mohou dohodnout individuální ter-
mín.

Sobotní kurzy předporodní přípravy
Sobotní kurzy předporodní přípravy určené pro nastávající ma-
minky i jejich partnery vedené Markétou Drahotovou, porodní 
asistentkou z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze–Podolí. Kurz 
sestává ze dvou lekcí v termínech:
11. + 12. září a 27. + 28. listopadu 2010
1. lekce: těhotenství, první doba porodní, porod, úlevové polohy, 
role partnera či doprovodu
2. lekce: šestinedělí, kojení, možné komplikace, péče o dítě
Čas: vždy od 10.00 do 16.00 s hodinovou přestávkou na oběd

Nové cvičení o prázdninách – PŘEDSTUPEŇ ZUMBY
Žhavé latinskoamerické rytmy v kombinaci s posilováním. Začíná-
me 20. 7. a končíme 31. 8. každé úterý a čtvrtek od 11.00 do 12.00 
(kromě úterý 29. 7. začátek od 11.45 do 12.45, cvičení nebude  
3. a 5. 8.).

Jinak na září se připravte na pokračování zumby.

Letní intenzivní kurz power jógy s možností hlídání
28. a 29. 7. od 10.00 do 11.30 a 2. a 3. 8. od 10.00 do 11.00. První 
hodina kurzu je určena pro začátečníky, ostatní hodiny mohou 
být i pro zkušenější zájemce. 

Slevy na jazykové kurzy!
Ti z vás, kteří buď chtějí pokračovat, nebo se přihlásit od září 2010 
na jazykový kurz a již propásli slevy do konce června, mají ještě 
možnost do 25. července 5% slevy z ceny kurzu! Proto neváhej-
te přijít včas a alespoň zaplatit zálohu. Během prázdnin možnost 
domluvy individuálních jazykových kurzů. 
Zápis do jazykových kurzů 2010/11 začíná již 2. srpna!!

Letní doučovací tábor s češtinou, angličtinou, fyzikou a mate-
matikou – rozjezd před školou
Na letošní léto jsme pro vás připravili týdenní doučovací tábor, 
který se uskuteční v termínu od 23. 8. do 27. 8. 2010. Koná se 
v Lexiku od 9.00 hod. do 13.00 hod. Děti se budou vždy čtyři 
hodiny dopoledne doučovat český jazyk, angličtinu, fyziku a ne-
zapomeneme ani na matematiku (náplň bude upravena dle indi-
viduálních potřeb po dohodě s lektory).
Tábor je určen pro děti ve věku 9–13 let. 

Letní tábor pro děti s angličtinou
Pro školní děti chystáme v Lexiku již osvědčený denní tábor Yo-yo 
s angličtinou pro děti od 6 do 10 let a od 10 do 13 let, kdy dopo-
lední program mají děti angličtinu hravou formou, při špatném 
počasí s využitím počítačové učebny. Odpolední program je kla-
sicky táborový – sport, hry, zábava podle počasí venku nebo v tě- 
locvičně. Jídlo je v ceně a program je od 9.00 do 17.00 po dohodě  
s možným prodloužením pro zaměstnané rodiče. Začínáme 23. 8.

Školka a hlídání Lexik
Máme otevřeno celé léto i na jednotlivé dny, rezervace nutná! 
Více informací najdete na www.lexik.cz nebo volejte 
na tel.: 739 035 000, pište na e-mail: info@lexik.cz
Za kolektiv Lexiku vám krásné léto a prázdniny přeje 

Mgr. Lenka Červenková

Závěr školního roku na ZUŠ

Květen a červen jsou na všech školách tradičně hektické, plné 
napětí a významných událostí, ZUŠ nevyjímaje. Letos jsme měli 
zvýšené množství absolventů všech stupňů (24) v hudebním a 
literárně-dramatickém oboru, takže místo jednoho absolventské-
ho koncertu jsme museli zorganizovat koncerty dva. Jsme rádi, 
že oba koncerty, tradičně pořádané v Síni Zd. Braunerové, měly, 
soudě podle ohlasů posluchačů, dobrou uměleckou i společen-
skou úroveň.
Také taneční oddělení přišlo se svou troškou do mlýna. 26. června 
uspořádalo v Kongresovém sále hotelu Academic Taneční před-
stavení. Přísloví, které jsem použil, však úplně nesedí, protože to, 
co připravila se svými žáky naše úspěšná, kreativní Jana Hudeč-
ková, určitě stálo za pozornost, a zcela zaplněný sál jí tak mohl 
po ukončení představení uspořádat zasloužené ovace na od-
chodnou. Naše kolegyně odchází na mateřskou dovolenou. Chtěl 
bych jí touto cestou poděkovat za její práci. Zároveň jsem rád, že 
jsem mohl rodičům představit jejího nástupce, který bude Janu 
Hudečkovou zastupovat po dobu její nepřítomnosti. Stal se jím 
dlouholetý sólista baletního souboru Laterny magiky Petr Mu-
ric. Doufám, že taneční oddělení v něm získává pedagoga, který 
své bohaté umělecké zkušenosti použije k další zkvalitnění práce  
v TO. Například jeho znalosti ve stepování jistě najdou odezvu  
a zájem našich žáků.
První týden v červnu byl ve znamení postupových zkoušek. Pro 
některé děti stresující zážitek, podle mého názoru výborná prů-
prava na daleko závažnější následující životní zkoušky. Většina 
dětí si se zkouškami poradila dobře a mohla se v klidu připra-
vovat na hlavní událost června – Zahradní koncert. Ten se usku-
tečnil 15. června na zahradě ZŠ. Už při loňské premiéře trval dvě 
hodiny, letos se přelil do téměř monstrózních rozměrů. Rovných 
třicet hudebních, tanečních a recitačních čísel trvalo dvě a půl 
hodiny! To však početným divákům za pěkného podvečerního 
počasí vůbec nevadilo a poslech skladeb různorodého charakteru 
jim zcela jistě dával pocit příjemně prožitého červnového dne. Na 
závěr kromě našeho Komorního orchestru vystoupili také hosté, 
Komorní orchestr ZUŠ Libčice. Poděkování, kromě všech vystu-
pujících, patří také vedení ZŠ, které nezištně propůjčilo prostory 
zahrady.
A to je pro letošní školní rok všechno. Jménem zaměstnaců ZUŠ 
přeji všem dětem hezké prázdniny, dospělým příjemnou dovole-
nou a těším se na shledanou v září.  

MgA. Bohumír Šlégl

ŠKOLY A ŠKOLKY
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Poděkování paní starostce a MÚ k životnímu jubileu, výročí svat-
by atd. zaslali:
Marie Bartková, Ing. Vladimír Čerych, Pavel Drábek, Helena Fal-
tová, Marie Holečková (roz. Drdová), Regina Jeništová, Helena 
Kotrčová, Marie Loulová, Věra Maderová, Miluše Mahlerová, Ji-
řina Meixnerová, Milena Pařízková, Blanka Schůtová, Miloslava 
Visingerová, Ing. Václav Vodička

Soukromá inzerce
Hledáme recepční/ho, koordinátorku/ra na plný úvazek. Pište na info@lexik.cz 

nebo volejte na tel.: 733 643 643.

Hledám učitele/učitelku akustické kytary, individuální přístup, Roztoky u Prahy, 
cena dohodou. Kontakt:  petra.hradecka@gmail.com

Koupím starší, funkční kamna na tuhá paliva.
Výška max. 60 cm. Děkuji za nabídku. Tel.: 604 718 197.

Koupím zachovalý rodinný domek se zahradou v Roztokách, případně město, 
městys v okolí Prahy. Možná i parcela ke stavbě rodinného domku.

Tel.: 774 077 186.

Nabízím k pronájmu byt 1+kk v Solníkách, 2. p., částečně zařízený, sklep k dispo-
zici. Nájemné 7.000,- Kč + poplatky. Volný od července. 

Zájemci volejte 773 636 730.

Nabízím práci pro účetní v Roztokách na 8–12 hodin týdně. Tel: 603 508 329.

Nezisková republiková organizace, ústředí spolku dětí a mládeže se sídlem  
v Roztokách hledá odpovědnou osobu pro domovnické práce, drobné pochůzky, 
správu 4 automobilů, péči o dům, zahradu v Roztokách, případně občasnou práci 
na základnách spolku mimo Roztoky, po celé republice. Hledáme spolehlivého, 
flexibilního, alespoň trochu manuálně zručného člověka s řidičským oprávně-
ním. Práce optimálně na ŽL, k jednání. Celý nebo nejméně třípětinový úvazek. 

Pracoviště v centru Roztok. Nástup na konci srpna nebo od 1. září 2010. Zájemce 
prosíme, aby nás kontaktovali mejlem na ton@a-tom.cz, tel.: 736 754 584 nebo na 

pevné lince 220 910 460.

Nová, nepoužitá barevná laserová multifunkční tiskárna HP Color LaserJet 
CM1312mfp pro černobílý a barevný tisk (i oboustranný), kopírování a skenování. 
Předám v originálním balení s původní dokumentací a čtyřmi plnými tiskovými 

kazetami ColorSphere. Cena: 6.000,- Kč. Kontakt: 724 270 592.

Přenechám za úplatu zahradu v osadě Třebízského, po telefonické domluvě 
možno vidět. Volejte 722 771 011 mezi 19.00 – 20.00 hod.

Prodám dívčí oblečení 0–1 rok, trička 14x, dupačky 24, mikiny 3, šaty, zimní 
kombinéza, bunda, čepice, ponožky, botičky. Dále odsávačka, autosedačka, lehátko 

do vany, nosítko, chodítko – vše ve velmi dobrém stavu. Cena 1.500,- Kč za vše.
Prodám těhotenské oblečení vel. 40–42 na výšku 180 cm – džínové kalhoty, společ. 

kalhoty, 2x šaty, 1x tunika, 1x legíny, pyžamo na kojení. Cena 800,- Kč. 
Tel.: 607 772 334.

Prodám dům V Roztokách - Žalově, 6 + 2 s velkým pozemkem a garáží před 
rekonstrukcí. Tel.: 603 705 944. 

Prodám chatku na pronajatém pozemku v Třebízského ulici. Voda, elektrika 
zavedena. Cena 50.000,- Kč. Bližší informace na tel.: 603 704 765.

Prodám id. polovinu finského domku, byt 2+1, OV, 1. patro, 65 m2 + veranda, 
velké nebyt. prostory v suterénu, pozemek 410 m2, Olbrachtova ul. Byt po rekon-

strukci elektřiny, střechy, oken, provedeno zateplení, plovoucí podlahy  
v pokojích, nová kuchyň vč. elektrospotřebičů, koupelna a další úpravy, udržo-
vaná zahrada se zahrad. domkem 9 m2. Nízké náklady na bydlení. Velmi hezké, 

klidné prostředí. Cena 2.850.000,- Kč. Přímý majitel, pouze pro přímého zájemce. 
Hypotéka možná pouze při ručení jinou nemovitostí. Tel.: 602 649 222.

Prodám klasický bicykl Favorit, galusky, nové brzdy 600,- Kč. Tel: 736 531 095.

Prodám lednici zn. FAGOR, úložný objem chlad. 250 l, mraz. 73 l, 172 x 60 x 60, 
stáří 4 roky, cena 4.000,- Kč. Tel.: 774 077 365.

Prodám řadovou garáž Nad Čakovem. Elektřina zavedena. Cena cca 160.000,- Kč. 
Pronajmu garáž u rod. domu v Palackého ulici.  
Volná od září 2010. Dohoda. Tel.: 220 911 741.

Prodám rodinný dům  před dokončením v Roztokách s garáží. Plocha pozemku 
1036 m2/ zast. plocha 136 m2. IS vše mimo kanalizace. Dům je z větší části 

podsklepen.  Tel.: 603 108 227.

Prodám rodinný dům v Roztokách, v přízemí 4 + 1, v patře 2 + 1 s pozemkem 
881 m2 a garáží před rekonstrukcí. Tel.: 736 674 553.

Prodám rohovou sedací soupravu, rozkládací s úložným prostorem, 175 x 265 
cm, výška 95 cm plus křeslo, barva modrá se zlatými ornamenty. Používané, 
zachovalé, cena cca 3.000,- Kč. Prodám rozkládací gauč 165 x 78 cm, výška  

63 cm, barva modrá. Používaný, zachovalý, cena cca 300,- Kč. Tel.: 723 532 796.

Prodám starší rohovou sedačku 3+2 a křeslo, barva béžová, výborný stav, cena 
2.000,- Kč. Tel.: 737 730 247.

Prodám téměř nepoužité vnitřní dveře, bez zárubní, šířka 80, pravé, světlehnědé. 
Cena dohodou. Tel.: 724 238 229.

Prodám udírnu, dřevěnou bednu vč. kamen, kouřoviny, komínku...  
Cena: 3.000,- Kč. Tel.: 736 531 095.

Pronájem bytu 2+1 v Roztokách, ul. Masarykova,
cena 7.000,- Kč + popl. Tel.:  736 674 553.

Pronájem bytu v Roztokách, 2+kk – 60 m2, Jungmannova ul.  
Nájem: 9.500,- Kč + 4.400,- Kč zúčtovatelné zálohy na veškeré služby (vodné, 

stočné, el. energie atd.). Byt je v bytovém domě se čtyřmi byty, samostatná měřid-
la, prostorný sklep, zahrada k užívání. Volné ihned.

Tel.: 736 434 065, 737 712 684.

Pronajmu 3+1 v Žalově, 95 m2. Tel.: 602 358 207.

Pronajmu garáž v rodinném domku v Roztokách u Prahy. Cena 1.000,- Kč.  
Informace na tel.: 602 476 276.

Pronajmu garážové stání na adrese Roztoky, Tyršovo nám. č. 1732/10 
s výjezdem do Nerudovy ulice.

Tel.: 728 255 582.

Pronajmu zařízenou garsoniéru, 39 m2 v Roztokách na Solníkách, 3. patro bez 
výtahu, balkon, sklep. K nastěhování ihned. Prohlídka bytu možná kdykoliv. 

Prosím jen vážné zájemce. Nájem 6.600,- Kč plus 2.800,- poplatky. 
Tel.: 602 348 767, 728 655 131.

Včelí med již z letošní snůšky přímo od včelaře obdržíte na adrese: Vidimova 607, 
Roztoky. Vhodné předem zavolat, tel.: 220 911 665, nejlépe večer.

Zakázková práce – sekretář – masiv d. 2,14 m, v. 1,54 m – velmi skladný, skleněná 
vitrína, šatní skříň, bar, zásuvky a mnoho dalších úložných prostor.

Cena: 2.500,- Kč.
Prodám levně 150 kusů bleděmodrých obkládaček 15 x 15 cm zn. RAKO a 5 ks 

hliníkových žaluzií do dřevěných oken š. 48,5 cm 1 rok v používání.
Původní cena: 2.600,- Kč, nyní 1.200,- Kč. Tel.: 602 594 110.
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