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ÚVODEM

Vážení spoluobčané,

V tomto roce je to obecně s rozpočtovými příjmy neval-
né, ať už se to týká státního rozpočtu, nebo jednotlivých 
rozpočtů měst a obcí. Tento trend je způsobený především 
nižším výnosem z daní. To se patrně letos dotkne i Roztok. 
Do jaké míry, to budeme definitivně vědět z kraje podzi-
mu, kdy bude zřejmé, kolik peněz vybereme do roztocké 
kasy na příjmových daních právnických osob. Do budouc-
na se ovšem blýská na lepší časy.

V současnosti ministerstvo financí připravuje návrh no-
vého zákona o rozpočtovém určení daní. Ten, jednoduše 
řečeno, stanovuje, kolik peněz z vybraných daní půjde 
do obecních rozpočtů a jak se tyto prostředky mezi jed-
notlivé obce rozdělí. Ačkoli nyní jsou známy spíše obec-
né principy návrhu a ne konkrétní čísla, obyvatelé Roztok 
mohou být opatrně optimističtí. Návrh totiž počítá s tím, 
že obce, kterým nynější zákon přiděluje nejméně peněz 
na jednoho člověka, si výrazně polepší. Jedná se přede-
vším o města v kategorii 5000 - 10000 obyvatel, kam spa-
dají i Roztoky, pro které by to mohlo znamenat významné 
navýšení příjmů. Přípravu nového zákona budeme samo-
zřejmě pečlivě sledovat a usilovat o to, aby nabyl účinnosti 
co nejdříve.

To se chystá snad v brzké budoucnosti, ale někteří z Vás 
mohou pomoci již nyní. Příjmy obcí se z velké části počí-
tají podle počtu obyvatel. Proto si dovolím vyzvat všech-
ny z Vás, kteří žijete v Roztokách, ale nemáte zde trvalé 
bydliště, abyste si ho sem přihlásili. Takto můžete přispět 
k tomu, aby v Roztokách bylo více prostředků na nutné in-
vestice a rozvoj města. Předem Vám za tento krok děkuji!

Zasedání minulého zastupitelstva schválilo několik roz-
počtových změn, díky nimž bude možné například při-
stoupit k výstavbě modulové školky (tomuto tématu se 
věnuji dále ve zvláštním článku), rekonstrukci páteřních 
roztockých komunikací (Masarykova, Jungmannova) či 
posílení autobusových linek o několik spojů. Díky zvýše-
ným příjmům by šlo udělat více dalších prospěšných věcí.
S přáním hezkého zbytku prázdnin

Jan Jakob
starosta města Roztoky
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jednalo dne 15. 6. 2011. Po zprávě o čin-
nosti městské policie následovaly body 
týkající se rozpočtu města. 

Rozpočtová opatření, financování 
výstavby nové MŠ
ZM vzalo na vědomí podrobný přehled 
čerpání rozpočtu k 30. 4. 2011, dále 
investiční ekonomický záměr na opra-
vu Masarykovy a Jungmannovy ulice 
(2 050 tis., resp. 3 150 tis. Kč) a po delší 
rozpravě i rozpočtová opatření – tedy 
konkrétní změny letošního rozpočtu. 
Tyto změny byly jednak technického 
rázu, spočívající v přesunu některých 
položek v rámci rozpočtové struktu-
ry bez změny výše jednotlivých čás-
tek, ale zejména směřovaly k hledání 
úspor v rozpočtu nutných k zajištění 
financování výstavby nového pavilo-
nu mateřské školy v Havlíčkově ulici. 
Letošní rozpočet původně počítal jen 
s 2 500 000.- Kč na jeho výstavbu s tím, 
že bude dohodnut se stavební firmou 
splátkový kalendář na další 4 roky. Ten-
to předpoklad se však nenaplnil, a proto 
bylo nutné najít zbývajících cca 8,5 mil. 
Kč. Některé úspory byly bolestivé, např. 
opět byl škrtnut projekt na rekonstrukci 
komunikace na Školním náměstí, byly 
vynulovány peníze určené na regulační 
plány a nový územní plán města. Úspo-
ry byly dále nalezeny v komunálních 
službách, výdajích samosprávy (telefo-
ny, mobily) a zejména ve správě IT sítě 
MÚ. Trochu zbylo (díky výběrovému 
řízení) též z publikace Roztoky, která 
(konečně) vyjde v průběhu léta. 

ZM též rozhodlo, že peníze našetřené 

na dostavbu školy (32 mil. Kč) budou 
uloženy na výhodnější termínované 
vklady. 

Závěrečný účet města za rok 2010 
schválen „s výhradami“
ZM také schválilo závěrečný účet města 
za rok 2010 ovšem výrokem „s výhrada-
mi“. Tyto výhrady se týkají pochybení, 
k nimž došlo zejména nesprávným po-
stupem firmy spravující městské finance 
v minulém období, a které zjistila kont-
rola Krajského úřadu. K těmto chybám 
a nedostatkům přijalo vedení města 
konkrétní opatření k jejich odstraně-
ní, s nimiž bylo rovněž ZM seznáme-
no. Schválena pak byla i účetní závěrka 
Technických služeb za minulý rok – au-
dit s výrokem „bez výhrad“.

ZM schválilo i dohodu mezi městem 
Roztoky a obcí Únětice, týkající se pro-
vozu vodovodní sítě (Únětice odebírají 
pitnou vodu z našeho přivaděče). Dří-
vější praxe dostala nyní právní podobu 
s definovanými právy a povinnostmi 
obou smluvních stran.

ZM pak přes doporučení RM neakcep-
tovalo darovací smlouvu firmy A Deve-
lopment Roztoky a.s. týkající se převzetí 
pozemku, inženýrských sítí a komuni-
kace v kat. území Žalov. 

Nová Obecně závazná vyhláška k za-
bezpečení veřejného pořádku
ZM naopak přijalo Obecně závaznou 
vyhlášku č. 6/2011 k zabezpečení veřej-
ného pořádku na veřejných prostran-
stvích a podmínkách konání veřejnosti 

přístupných kulturních podniků (taneč-
ních zábav, diskoték apod.) Vyhláška 
bude zveřejněna na webových stránkách 
města. Tato vyhláška doplňuje ustano-
vení vyhlášky č. 3/2011 o ochraně noč-
ního klidu a regulaci hlučných činností.

Výběrová řízení na dodavatele MŠ 
a právních služeb města napadena 
opozicí
Emoce v sále se zvedly v závěru jedná-
ní ZM, když byl projednáván materiál 
ing. arch. Vavřínové napadající postup 
vedení města v případě dvou veřejných 
zakázek: Přístavby modulového objek-
tu MŠ v Havlíčkově ulici a Poskytování 
právních služeb pro město Roztoky. Obě 
tyto stížnosti byly doplněny podáním 
opozičních zastupitelů za DOST k Úřa-
du pro ochranu hospodářské soutěže. 
Jakkoliv tato obvinění obsahují řadu 
subjektivních vývodů a umělých kon-
strukcí, ÚOHS se jimi musí zabývat. Pro 
město to znamená, zejména v případě 
výstavby mateřské školy, komplikaci 
a zdržení, takže dodavatelem původně 
garantovaný termín dokončení stavby 
(15. září), zřejmě nebude možné dodr-
žet. 

V závěru ZM projednala zjištění kont-
rolního výboru a přijala k nim přísluš-
ná usnesení a též zápisy s doporučením 
z jednání finančního výboru.

Příští řádné jednání ZM se uskuteční 
17. srpna 2011.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Červnové zastupitelstvo

V měsíci červnu se uskutečnila dvě jed-
nání RM - 8. a 22. 6. 2011. 

Předtím se sešla (v minimálním počtu 
4 členů) též 19. května na mimořádném 
jednání, kde schválila výsledek výbě-
rového řízení na poskytování právních 
služeb pro město a vybrala dodavatele 
pro stavbu modulového objektu mateř-
ské školy v Havlíčkově ulici pro 50 dětí. 

Rada předjednala agendu pro jedná-
ní zastupitelstva
RM dne 6. 6. projednala některé body, 

které budou následně předloženy ZM 
ke schválení, t.j darovací smlouvy na po-
zemek a infrastrukturu v lokalitě Na Pa-
nenské od firmy A Development Rozto-
ky a.s., smlouvu mezi městem Roztoky 
a obcí Únětice o provozu vodovodního 
přivaděče, investiční záměr rekonstruk-
ce Masarykovy a Jungmannovy ulice, 
obecně závaznou vyhlášku č.6/2011 
a rozpočtová opatření k zajištění finan-
cování výstavby nové mateřské školy. 
Zabývala se též výběrem poskytovatele 
právních služeb pro město.

RM schválila výsledky výběrového říze-
ní na tisk publikace Roztoky očima sta-
letí (1. díl), v němž nejlépe uspěla firma 
PROTISK z Českých Budějovic. 

Přijímání sponzorských darů školami 
dostane pevná a jednotná pravidla
RM též schválila přijetí sponzorských 
darů (malého rozsahu) základní škole 
a současně uložila odboru vnitřních věcí 
vypracovat návrh jednotného postupu 
při schvalování (přijímání) sponzor-
ských darů všemi školskými zařízeními, 
které zřizuje město (ZŠ, MŠ, ZUŠ).

O čem jednala městská rada
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V minulých číslech Odrazu napsala 
opoziční zastupitelka Vavřínová spous-
tu polopravd a nepřesností v souvislosti 
s výstavbou nového modulového objek-
tu mateřské školky pro 50 dětí. Nejprve 
si Vás dovolím informovat o současném 
faktickém stavu věcí a následně uvedu 
na pravou míru některé nepřesné infor-
mace, o kterých psala.
V době, kdy tento článek čtete, bude 
připravená projektová dokumentace 
a bude se zahajovat stavební řízení. To 
kvůli zákonným lhůtám potrvá přibliž-
ně do půlky září. Ihned poté budou za-
hájeny stavební práce a samotná montáž 
objektu. Stavba bude předaná na konci 
října. Školka by se pro děti měla otevřít 
v průběhu listopadu. Stavbu bude re-
alizovat firma, která byla vysoutěžená 
a která má s podobnými stavbami vel-
ké zkušenosti nejen z České republiky 
(desítky postavených škol a školek), ale 
především ze zahraničí (např. Rakous-
ko, Itálie, Nizozemsko, Belgie).
Patrně máte pocit, že se termín otevření 
školky posunul. Je tomu skutečně tak. 
Původní termín předání hotové stavby, 
tak jak byl vysoutěžen, byl v druhé půli 
září. Následně ovšem opoziční zastupi-
telka Vavřínová podala podnět k Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže, což 
průběh akce značně zkomplikovalo. 
Museli jsme vyřešit nemálo právních zá-
ležitostí, abychom mohli uzavřít smlou-
vu o realizaci díla. To nás zdrželo víc než 
o měsíc.
Proč tak opoziční zastupitelka Vavří-
nová činí, si dokáži vysvětlit jen jejími 
osobními pohnutkami a patrně zneu-
znaností. Její snahou zjevně je, aby ote-
vření mateřské školy co nejvíce zkom-
plikovala a oddálila. Proto v tuto chvíli 
bohužel nelze nic garantovat na sto pro-
cent. Nevíme totiž, zda celý proces opět 
nenapadne. Paradoxní je, že sama byla 
schopna postavit kontejnerovou mateř-
skou školu jen pro 25 dětí. V době, kdy 
byla starostkou, mohla postavit školku 
větší nebo nějakou další, srovnatelnou 
s tou, kterou chceme postavit my. Pení-
ze by na to měla, ale to by se nemohly 
uzavírat zcela nevýhodné smlouvy pro 
město (např. téměř milion Kč ročně 
za správu počítačové sítě) či připravo-
vat drahé projektové dokumentace pro 
megalomanské nerealizovatelné stavby 
(např. dostavba školy za cca 250 milio-
nů Kč, přestavba školky za téměř 40 mi-
lionů Kč, revitalizace Školního náměstí 
za cca 35 milionů Kč). Nezbývá mi, než 

si položit řečnickou otázku, zda je opo-
ziční zastupitelka opoziční vůči roztoc-
ké koalici či vůči roztockým občanům.
Nyní se nemohu nevyjádřit k několi-
ka nepřesnostem, které paní Vavříno-
vá psala v minulých vydáních Odrazu. 
Není pravdou, že bychom až do konce 
března nic nečinili. Nedostatečnou ka-
pacitou mateřských škol jsme se začali 
zabývat ihned na prvním jednání nově 
zvolené rady města 15. listopadu 2010. 
Od té doby jsme se tímto tématem za-
bývali téměř na každém jednání rady 
města. Na základě mnoha analýz jsme 
vybrali nejvhodnější formu stavby, lo-
kalitu, kde má školka stát, vyhodnotili 
ekonomickou náročnost stavby včetně 
následných provozních nákladů, připra-
vili záměr výstavby či schválili vypsání 
výběrového řízení. To dokládají i usne-
sení rady města, které si patrně paní 
Vavřínová ani nepřečetla. Z téhož vy-
plývá, že záležitosti, na které paní Vav-
řínová poukazuje (umístění školky, ce-
nový limit zakázky apod.), byly patřičně 
zanalyzovány a vyhodnoceny.
Paní Vavřínová kritizovala i složení 
hodnotící komise pro realizaci stav-
by a mylně uvedla, že jejími členy byli 
starosta, místostarostové, paní tajem-

RM se též usnesla o nutnosti alespoň 
provizorně upravit povrch komunikace 
na Školním náměstí.

Stížnost občanů na hlučný provoz 
firmy Prockert a Hynek v Palackého 
ulici
Prvním vážným bodem jednání 22. 6. 
byla stížnost občanů na hlučný a obtě-
žující provoz firmy Prockert a Hynek 
v Palackého ulici. Jde o dlouhodobý 
problém s provozovnou firmy, která se 
nachází v čistě obytném území města. 
Město proto vstoupí v osobní jedná-
ní s vedením firmy i současně prověří 
právní a hygienické aspekty této věci.
RM pak vyhodnotila výběrová řízení 
na různé dílčí stavební činnosti - od-
vodnění a sanaci budovy ZŠ v Žalo-
vě a na opravu kanalizace ZŠ, a dále 
na správu počítačové sítě a servis Pc 
městského úřadu. Nový správce sítě 
nabídl cenu ve výši přibližně 1/10 ceny 
předchozí, kterou účtovala firma Alde-
ra Net, což je velmi příznivá zpráva pro 
městský rozpočet.

Pozemky pod byty v Čapkově ulici
Velká debata pak proběhla při dalším 
projednávání žádosti majitelů bytů 
v Čapkově ulici o narovnání majetko-
vých vztahů k zastavěným i přiléhajícím 
pozemkům. Část majitelů bytů je vlivem 
administrativních nedopatření z minula 
(ještě z 80. let) v jiném právním posta-
vení vůči zastavěným i okolním pozem-
kům, než ostatní. Konečné slovo bude 
mít v této věci zastupitelstvo. 

Zdánlivě méně významným se může 
zdát situace se zajištěním svatebních 
obřadů, ale opak je pravdou, neboť je 
povinností obce tuto službu pro své 
občany zajistit. Vzhledem k blížící se 
celkové rekonstrukci zámku je nutné 
hledat náhradní řešení. O jeho výsledku 
se dočtete v průběhu prázdnin na webo-
vých stránkách města, nebo vám může 
bližší informaci poskytnout matrikářka 
MÚ (tel. 220 400 226). 

RM též na základě doporučení hodnotí-
cí komise vybrala z 8 nabídek dodavate-

le – tiskárnu časopisu ODRAZ pro další 
období, a to firmu KAVKA Print a.s., 
Klecany. Prázdninové číslo ještě vytisk-
ne dosavadní tiskárna calamarus.

Etický kodex člena zastupitelstva
RM též napodruhé projednala a schvá-
lila návrh Etického kodexu člena za-
stupitelstva města Roztoky, který bude 
ke schválení předložen zastupitelstvu. 
Jeho cílem je alespoň proklamativní for-
mou zavázat zastupitele k etickému, ko-
rektnímu a nekorupčnímu jednání, a to 
nad rámec omezení daného právními 
normami (např. zákon o obcích, zákon 
o střetu zájmů, o ochraně osobních úda-
jů a pod.)

Byly též na základě doporučení kulturní 
komise schváleny granty v kultuře na 2. 
pololetí roku 2011, v celkové výši cca 
200 tis. Kč, když žadatelé požadovali cca 
350 tis. Kč.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Jak je to s mateřskou školou
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V této rubrice bychom rádi občany 
Roztok informovali o činnosti Městské 
policie Roztoky, a to za období od 26. 5. 
11 až 12. 7. 11: 

-  dne 25. 5. 11 oznámeno napadení 
psem v ulici Lidická, poškozený již 
po ošetření – zadokumentováno, 

-  dne 28. 5. 11 v nočních hodinách 
oznámeno rušení nočního klidu re-
produkovanou hudbou v ulici Nad 
Vinicemi – na místě zjištěno, že hla-
sitá hudba je šířena z druhého břehu 
řeky Vltavy a cestou OOP Odolená 
Voda zjištěno, že jde o povolenou akci 
v obci Klíčany, 

-  dne 29. 5. 11 oznámeno, že na vlako-
vém nádraží v Roztokách je muž, kte-
rý se snaží skočit pod projíždějící vla-
ky – výjezd na místo, na místě zajištěn 
mladík pouze v trenkách, bez dokla-
dů, na místo PČR a rychlá lékařská 
pomoc, osoba převezena do psychiat-
rické léčebny Bohnice, 

-  dne 30. 5. 11 ve večerních hodinách 
oznámeno narušení občanského sou-
žití mezi manžely v ulici Nad Vlta-
vou – muž v podnapilém stavu křičel 
a nadával svojí manželce a dětem, věc 
šetřena a oznámena komisi pro pro-
jednávání Pk, 

-  dne 31. 5. 11 oznámeno odcizení 
měděného svodu z jednoho z domů 
v ulici Třešňovka cca 2,5 m dlouhé 
měděné svodové roury a objímky 
svodu, věc zadokumentována, kvali-
fikována a šetřena jako Pk proti ma-
jetku, 

-  dne 4. 6. 11 oznámeno rušení noč-
ního klidu v ulici Svobody – výjezd 
na místo, na místě zjednána ze strany 
přestupce náprava, věc Pk vyřešena 
domluvou, 

-  dne 6. 6. 11 v rámci hlídkové činnosti 
kontrolována v brzkých ranních ho-
dinách v oblasti Holého vrchu v mís-

tě u vodárny osoba, procházejícím 
pátráním po osobách pro majetko-
vou trestnou činnost – předvedena 
na PČR,

-  dne 9. 6. 11 oznámena krádež želez-
ných sudů z pozemku domu v ulici 
Tiché údolí, provedeným šetřením na-
lezeny tyto sudy ve sběrně železných 
surovin v Roztokách, zjištěno kdo 
odcizené sudy odevzdal ve sběrně – 
předáno i s podezřelou osobou PČR,  
- téhož dne v rámci hlídkové činnosti 
na Tyršově náměstí zjištěno porušení 
OZV č. 4/2011 o zákazu konzumace 
alkoholu na veřejnosti, věc s podezře-
lými osobami vyřešena v blokovém 
řízení 

-  dne 10. 6. 11 oznámeno, že v objektu 
mateřské školky ve Spěšného ulici se 
na Wc uzamklo dítě a nemůže se do-
stat ven– výjezd na místo, též hasiči, 
dítě osvobozeno ( bez zranění),

-  dne 13. 6. 11 oznámeno vloupání 
do vozidla Škoda fabia, zaparkované-
ho u domu č. p. 1023 v ulici Obrán-
ců míru – výjezd na místo, na místě 
zjištěna rozbitá skleněná výplň okna 
u spolujezdce a uvnitř vozidla odci-
zen airback, předáno PČR, 

-  dne 16. 6. 11 oznámena dopravní 
nehoda na Tyršově náměstí před ob-
jektem bývalé pošty, kdy se řidičce 
udělalo nevolno a narazila do za-
parkovaného vozidla – bez zranění, 
na místo rychlá lékařská pomoc, pře-
dáno skupině dopravních nehod PČR,  
- téhož dne oznámeno vloupání 
do sklepní kóje bytového domu v Na-
jdrově ulici – výjezd na místo, na mís-
tě předáno PČR, 

-  dne 17. 6. 11 ve večerních hodinách 
oznámena zraněná žena na křižovat-
ce ulic Třebízského x Na Vyhlídce, 
v místě u garáží, mladá žena 25 – 30 
let po epi-záchvatu, bez dokladů, 
nekomunikovala, na místě rychlá 

lékařská pomoc, pacientka převeze-
na do fN Motol, vzhledem k nezná-
mé identitě pacientky informován 
OD OŘ PČR Praha-venkov, 

-  dne 18. 6. 11 v nočních hodinách 
oznámeno rušení nočního klidu 
v oblasti ulice chelčického – výjezd 
na místo, zjištěn zdroj hluku, a to 
z pozemku domu v Sedláčkově ulici 
(oslava narozenin), ze strany přestup-
ce zjednána náprava, věc Pk vyřešena 
domluvou, 

- dne 19. 6. 11 v nočních hodinách 
oznámeno rušení nočního klidu z ob-
lasti dětského hřiště u ZŠ Žalov v Zao-
rálkově ulici – výjezd na místo, v pro-
storách dětského hřiště kontrolováno 
pět osob, věc Pk vyřešena domluvou, 
vykázáni z dětského hřiště,

-  dne 20. 6. 11 oznámena sebevražda 
oběšením v ulici Na Valech – výjezd 
na místo, na místě rychlá lékařská 
služba, PČR, která si věc převzala k je-
jich realizaci,

-  dne 22. 6. 11 v pozdních nočních ho-
dinách oznámeno, že na pozemku 
domu v ulici Tiché údolí je pravděpo-
dobně zloděj – šetřením zjištěno, že 
na sousedním domě odcizeny mědě-
né plechy, věc kvalifikována jako Pk 
proti majetku,

-  dne 24. 6. 11 v nočních hodi-
nách oznámeno házení kamenů 
na prosklenou čekárnu  železnič-
ní zastávky Roztoky-Žalov - výjezd 
na místo, na místě zjištěny rozbi-
té tři skleněné výplně a zajištěny 
tři podezřelé osoby, předáno PČR,  
- téhož dne v nočních hodinách ozná-
mení o rušení nočního klidu v ul. 
Nádražní – výjezd na místo, na mís-
tě zjištěno, že hluk pochází z Bizzard 
clubu, zjednána náprava, věc Pk dle § 
přestupku dle § 46/2 z. č. 200/90 Sb. 
s odkazem na znění OZV č. 3/2011 
vyřešeno domluvou,

Z deníku Městské policie Roztoky: 

nice a radní Pařízek. Nebylo tomu tak. 
Hodnotící komise byla ve složení sta-
rosta, místostarosta Šefr, ředitelka MŠ 
Havlíčkova paní Kulhánková, stavební 
odborník pan Pastyřík a zástupce odpo-
vědného odboru městského úřadu pan 
Valchář. Jsem přesvědčen, že komise 
byla v tomto složení velmi kompetentní. 
Zastupitelka Vavřínová také vyjádřila 
nepochopení nad rozdílem mezi kon-

tejnerovou a modulovou stavbou. Jen 
stručně vysvětlím, že modulová stavba 
je oproti kontejnerové na kvalitativně 
vyšší úrovni, každá modulová stavba je 
originál. Modulová stavba má lepší izo-
lační či světelné vlastnosti, díky čemuž 
vykazuje i nesrovnatelně nižší provozní 
náklady.
V příštím Odrazu Vám představíme, 
jak bude nová mateřská školka vypadat. 

Následně Vás budeme informovat o dal-
ším postupu včetně možnosti přihlášení 
dětí. Pevně věřím, že již nebude opozič-
ní zastupitelka Vavřínová nebo někdo 
jiný dělat vše pro to, aby byla školka po-
stavena co nejpozději nebo aby nestála 
vůbec.

Jan Jakob
starosta města Roztoky
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-  dne 28. 6. 11 oznámeno, že na Tyr-
šově náměstí se pohybuje starší 
zmatená žena, která si nepamatuje, 
kde bydlí a bloudí – výjezd na mís-
to, osoba hlídce známa z dřívějš-
ka, dovedena do místa bydliště,  
- téhož dne v nočních hodinách ozná-
meno rušení nočního klidu hlasitou 
hudbou z prostor pozemku objektu 
vily Amálky v Tichém údolí – výjezd 
na místo, na místě zjištěna skupina 
mladých osob, bydlící v této vile se 
souhlasem majitele, která si pouštěla 
hlasitou hudbu z autorádia ve vozidle, 
zjednána náprava, věc Pk vyřešena 
domluvou, 

-  dne 29. 6. 11 oznámeno, že v restau-
raci U Šmucrů se host chová vulgárně 
a nadává majiteli restaurace – výjezd 
na místo, osoba vykázána z restaura-
ce, věc šetřena a kvalifikována jako Pk, 
- téhož dne v podvečerních hodinách 
oznámena dopravní nehoda se zraně-
ním na křižovatce U Váhy v k. ú. Roz-
toky-Žalov – výjezd na místo, zjiště-
no že došlo k dopravní nehodě mezi 

osobním vozidlem a motocyklistou 
s vážným zraněním motocyklisty, 
na místě rychlá lékařská pomoc, ha-
siči, PČR, OP Velké Přílepy, usměr-
ňování dopravy, nehoda na místě 
šetřena policisty skupiny dopravních 
nehod. V době zajištění místa doprav-
ní nehody kontrolován řidič vozidla, 
jenž svojí agresivní jízdou ohrožoval 
účastníky silničního provozu. Bylo 
zjištěno, že řidič požil alkohol před 
jízdou, předáno PČR, 

-  dne 3. 7. 11 oznámeno odcizení peněz 
z dodávkového vozu před prodejnou 
OÁZA na Tyršově náměstí, kdy pa-
chatel využil chvíle, kdy řidič vozidla 
zanesl dovezené pečivo do prodejny 
a z vozidla odcizil peněženku s tržbou 
– výjezd na místo, provedeno místní 
pátrání po podezřelé osobě s negativ-
ním výsledkem, věc přečinu krádeže 
předána PČR, 

-  dne 6. 7. 11 ve večerních hodinách 
oznámeno fyzické napadení na uby-
tovně firmy Prockert a Hynek v Pa-
lackého ulici – zajištěno ošetření 

zraněné osoby, provedeným šetřením 
zjištěna podezřelá osoba, věc kvalifi-
kována jako podezření z Pk dle § 49/1 
c) z. č. 200/90 Sb. 

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky 
můžete nalézt na webových stránkách 
MP Roztoky a to na www. mproztoky. 
cz. 
 
Pokud byste svým poznatkem moh-
li pomoci při šetření výše uvedených 
událostí, obraťte se prosím buď osobní 
návštěvou nebo telefonicky Obvodní 
oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 
882 730), nebo na Městskou policii 
Roztoky (tel. 220 910 468, popřípadě e-
-mail: info@mproztoky. cz.

Děkujeme předem za spolupráci. 
 

Vevera Petr
 ved. str. MP Roztoky

nabízíme vám výběr z nových knih, 
zakoupených v červnu do městské 
knihovny v Roztokách

Beletrie
Dousková I.: Goldstein píše dceři (do-
pisy z Izraele do Prahy)
Denemarková R.: Kobold (pod tímto 
názvem se skrývá společensko–kritický 
dvojromán o naší současnosti)
Haran E.: Místo na slunci (manželská 
dvojice středních let plánuje nový život 
v Austrálii, cestou tam se však manžel 
zamiluje do jiné…)
Jazairiová P.: Podél cest (známá autor-
ka cestopisů si vybrala žánr povídky, ale 
tématu cestování zůstala věrná)
Bard E.: Oběd v Paříži ( příběh na téma 
cizinky v Paříži je „prošpikován“ recep-
ty francouzské kuchyně)
Mead R.: Vampýrská akademie (6. ti 
dílná série romantické fantasy o úkla-
dech, nebezpečí a lásce)
Mac Ewan I.: Solar (psychologický ro-
mán o muži středních let, který dostane 
nečekanou životní šanci)
Mahler Z.: Muž, který přežil Lidice 
(drama muže, který přežil lidickou tra-
gédii, protože spáchal zločin…)

Detektivky
Vondruška V.: Prokletí brněnských ře-
holníků (historická detektivka)
Rendell R.: Mrazivé mlčení
Lutz J.: Mistr X
Sansom C. J.: Trofej (román z Anglie 
v době vlády Jindřicha VIII. s detektiv-
ní zápletkou)

Historické romány
Vaňková L.: Dítě v Apulie (osudy Pře-
mysla Otakara I. a jeho přátelství s řím-
ským císařem fridrichem II)
Khoury R.: Spása templářů (dobro-
družný historický román se odehrává 
začátkem 13. století při obléhání Jeru-
zaléma)
Maxwell R.: Panna (životopisný román 
o Alžběte I. Anglické)

Literatura faktu - naučná a odborná 
literatura
Okamura T.: Umění vládnout (rozho-
vor s úspěšným podnikatelem)
Vondruška V.: Život ve staletích. 
12. století (pohled na život našich před-
ků od architektury po každodenní ži-
vot), Život ve staletích. 13. století
Lustig, A.: Tachles Lustig! (přední český 
novinář K. Hvížďala vede rozhovor se 

spisovatelem na téma jeho života a ná-
zorů)

Pro děti
Boehme J.: Pirátské příhody (dobro-
družný příběh pro začínající čtenáře)
Čtvrtek V.: O Kačence a tlustém dědeč-
kovi (vyprávění o tom, jak spolu proží-
vají čtvero ročních období)
Rožnovská L.: Co dělá peřina, když je jí 
zima? (pohádka, malované čtení)

Bližší informace o těchto i dalších no-
vých knihách získáte na webových 
stránkách městské knihovny.

Do konce srpna je v knihovně otevřeno 
takto:
pondělí: 12.00-18.00 hodin
úterý: 9.00-15.00 hodin
středa: zavřeno
čtvrtek: 12.00-17.00 hodin
pátek: zavřeno
V sobotu 27. 8. otevřeno 9.00 -12.00 
hodin.

za městskou knihovnu
Alena Urxová

Městská knihovna informuje
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Vážení spoluobčané,

odbor financí připravuje změnu v evi-
denci poplatků za psy tak, aby současné 
variabilní symboly, kterými jsou po-
řadová čísla přihlášek, nahradily nové 
symboly, kterými budou čísla evidenč-
ních známek, kterou musí mít každý 
pes podléhající přihlášení dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2011 (dále jen 
OZV). V letošním roce se platby hra-
dí se současnými variabilními symbo-
ly. Nové symboly budou platit od roku 
2012. 
Prosíme proto občany, kteří tak ještě ne-
učinili, aby platby za letošní rok proved-

li se stávajícím variabilním symbolem, 
tj. pořadovým číslem přihlášky. 

Rádi bychom Vás proto požádali 
o spolupráci.
Pokud i Váš pejsek ztratil evidenční 
známku, je třeba tuto ztrátu oznámit 
na MÚ a požádat  o známku novou, 
která Vám bude na základě žádosti vy-
dána. Pracovníci odboru financí Vám se 
sepsáním žádosti pomohou.

Majitelé psů, kteří uplatňují slevu dle 
OZV 2/2011 za čipovaného psa, či jako 
poživatelé důchodu jsou povinni doložit 
na MÚ potvrzení o čipování psa, nebo 

doklad o přiznání důchodu. 
Zároveň připomínáme na nutnost do-
držování oznamovací povinnosti při 
případných změnách majitele psa, nebo 
při úmrtí psa. Předejdete tak případ-
ným nesrovnalostem a nepříjemnostem 
např. při upomínání neuhrazených pla-
teb.

Věříme, že úpravy v evidenci poplatků 
přispějí k zlepšení přehledu a zjednodu-
šení placení těchto poplatků a děkujeme 
Vám za pochopení a spolupráci s MÚ 
při této připravované změně.
Za Odbor financí

Walterová Dita – vedoucí odboru

Roztocká Jednotka Sboru dobrovolných 
hasičů (JSDH) byla pozvaná do polské-
ho partnerského města Skawiny na ha-
sičskou soutěž, která se uskutečnila 
v půlce letošního června. Závodů se 
zúčastnilo celkem sedmnáct družstev 
z Polska a dvě družstva zahraniční, kte-
rá nebyla zahrnuta do soutěžních vý-
sledků, což bylo naše roztocké družstvo 
a družstvo ze Slovenska. JSDH Roztoky 

dosáhla času, který by i přes to stačil 
na celkové třetí místo.
Po soutěži roztočtí hasiči při cestě 
do hotelu narazili na dopravní neho-
du a provedli profesionální zásah ještě 
před příjezdem polských záchranných 
sborů. Jednotka okamžitě na místě udá-
losti provedla zajištění vozidla, odpoje-
ní baterie, ohledání vraku i okolí, zda 
se zde nenachází větší počet zraněných 
osob a nedošlo-li k úniku pohonných 
látek. Kouřící motor byl v zárodku uha-
šen ručním hasicím přístrojem. Školení 
členové JSDH provedli u raněného řidi-
če předlékařskou první pomoc. Zraně-
ný řidič, který se dostával do šoku, byl 
po příjezdu polské rychlé záchranné 
služby předán lékaři. Po příjezdu pol-
ských hasičů byla mimořádná událost 
předaná jejich místní jednotce.

Při slavnostním vyhodnocení soutěže 
byla JSDH Roztoky za tento zásah po-
chválená a pozvaná na příští ročník. 
Po návratu do Roztok se k pochvale při-
pojil i starosta Roztok Jan Jakob.

René Šmíd
velitel JSDH Roztoky

Poplatky za psy – žádost o spolupráci

Roztočtí dobrovolní hasiči profesionálně zasáhli 
u nehody v Polsku

V sobotu 1. října 2011

se uskuteční slavnosti u příležitosti 

130. výročí založení Jednotky Sdružení

dobrovolných hasičů v Roztokách.

Součástí oslav bude i předání  

obnoveného praporu jednotky.

Vítání dětí v Roztokách
Vážení rodiče,

dne 8. září 2011 se pod záštitou starosty města Roztok uskuteční v zasedací místnosti MÚ akt 
vítání dětí,

které se narodily v období od 1. prosince 2010 do 31. května 2011.

Maminko a tatínku, 
pokud máte zájem, aby Vaše děťátko bylo v tento den přivítáno mezi občany města Roztok, 

sdělte prosím jméno a příjmení dítěte, datum jeho narození a Vaši adresu na Městský úřad Roz-
toky, a to buď e-mailem na adresu posingerova@roztoky.cz, osobně u paní Posingerové nebo 

telefonicky na číslech 220 400 260, 220 400 226 a to nejpozději do 22. 8. 2011. 
Podmínkou slavnostního přivítání je trvalý pobyt dítěte v našem městě.

Dagmar Vyšehradská - matrikářka
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Přidělování a výše dotací a grantů na kul-
turní činnost se v poslední době staly 
jedním z nejfrekventovanějších témat 
na stránkách Odrazu. Snad toto téma 
snese i můj příspěvek.
Předem podotýkám, že jsem jednatelem 
občanského sdružení Roztoky – město 
pro život, které je pravidelným žadatelem 
a příjemcem městských grantů, takže po-
kud někdo bude chtít zpochybnit mou 
nestrannost, bude mít snadnou práci.
Nemíním se zde připojovat k  „honu“ 
na Tomáše Šalamona, který situaci kolem 
grantů rozvířil. Jeho názory jsou konsek-
ventní a je třeba s nimi polemizovat, ni-
koli je bez argumentů odsuzovat. Nehod-
lám se ho ani zastávat, předpokládám, že 
je dospělý a nepotřebuje to.
Abychom byli spravedliví, pan Šalamon 
primárně nemíří na dotace pro nezisko-
vé organizace, on by nejraději odboural 
všechny dotace. Zjednodušeně řečeno je 
toho názoru, že co se neuživí samo, nemá 
nárok na existenci, a proč by měl jed-
notlivý občan ze svých daní podporovat 
něco, co nepotřebuje a nevyužívá.
Obecná debata na toto téma by byla pří-
liš akademická, omezím se proto pouze 
na roztockou realitu.
Volení zástupci občanů Roztok se roz-
hodli dotovat některé organizace z měst-
ských prostředků. Současně platná 
koaliční smlouva ODS – TOP 09 - Sa-
kura dokonce vymezuje částku určenou 
na tento účel a tato částka byla v měst-
ském rozpočtu schválena i hlasy ODS.
Pokud tedy panu Šalamonovi vadí samot-
ná existence městských dotací a grantů, 
nebo přinejmenším jejich výše, měl by 
spílat především představitelům stra-
ny, za kterou kandidoval, že přistoupili 
na takové ustanovení koaliční smlouvy.
Ať tak či onak, dospěli jsme do situace, 
kdy peníze na granty jsou v rozpočtu 
schváleny a jedná se o to, jak budou roz-
děleny.
Způsob, jakým se tak děje, byl rovněž 
terčem kritiky pana Šalamona, neváhal 
jej parodovat a zesměšňovat. Když si 

odmyslíme emoční nános této kritiky, 
v podstatě mu způsob přidělování dota-
cí připadal chaotický, subjektivní, málo 
exaktní.
Zde jsem ochoten dát panu Šalamonovi 
do značné míry za pravdu. Ale vymyslet 
funkční systém přidělování dotací není 
nic jednoduchého. Jako vystudovaný ma-
tematik bych také rád všechno vměstnal 
do vzorců, rovnic a tabulek, ale zkušenost 
mě naučila, že to opravdu někdy nejde.
Pan Šalamon by například chtěl přidělo-
vat dotace podle počtu členů a granty po-
dle počtu prodaných vstupenek (či podle 
počtu návštěvníků). Obávám se, že toto 
kritérium je zcestné, byť jako pomocné 
hledisko se nepochybně může použít.
Opravdu si organizace s největším po-
čtem členů zaslouží nejvyšší příspěvek? 
Není tomu spíš tak, že díky velkému po-
čtu členů vybere na členských příspěv-
cích dostatek prostředků na svou činnost, 
a tudíž dotaci nemusí nutně potřebovat? 
A nezaslouží si menší skupina s aktivní-
mi členy spíš dotaci než masová organi-
zace se stovkami pasivních členů?
Dobře, možná bychom neměli hledět 
na počet členů, ale na počet lidí, kterým 
je činnost organizace prospěšná. Ale zase 
to nelze použít vždycky – organizace, 
která pracuje dejme tomu pro postižené 
děti, si určitě dotaci zaslouží, i když její 
klientela není masová.
A podobně je tomu u grantů – měli by-
chom snad podporovat jen ty akce, kde 
je nejnižší příspěvek města na jednu 
prodanou vstupenku? Pan Šalamon to 
takhle přepočítává rád, ale opět to po-
važuji za nedostatečné kritérium. To by-
chom totiž museli podporovat jen levné 
projekty bez ohledu na kvalitu. Pochybuji 
o tom, že si pan Šalamon do svého zdra-
votnického zařízení vybírá lékaře, kteří 
ho nejméně stojí, aniž by si prověřil jejich 
odborné kvality.
A jsme u toho – kromě všech měřítek, 
která lze vyjádřit číslem, tu je ještě cosi 
neměřitelného, kde se nevyhneme sub-
jektivnímu pohledu. Takže nakonec stej-

ně budou o dotacích rozhodovat lidé. 
Jediný způsob, jak zajistit jakousi objek-
tivitu, je zapojit jich do rozhodování více 
– a měli by to být lidé, kteří něco o pořá-
dání kulturních akcí vědí, kteří mají kul-
turní rozhled a vkus. 
Určitě je třeba mít vymezené mantinely, 
nastavená pravidla a provádět kontrolu 
čerpání dotací, ale lidský faktor z roz-
hodovacího procesu nelze vyřadit, vždy 
budou hrát úlohu zkušenosti, odborná 
fundovanost i osobní postoje hodnoti-
telů. Tuto úlohu v Roztokách nyní plní 
kulturní komise a věřím, že nejlépe, jak 
dovede. 
Další spor panuje o to, zda podporo-
vat všechny žadatele, nebo jen vybrané. 
V prvním případě pochopitelně částka 
v rozpočtu na uspokojení všech žádostí 
nestačí – používá se oblíbené „pocukro-
vání“ (autorem termínu je Tomáš Novot-
ný) – každému se usype aspoň trochu. 
Negativem této metody pochopitelně je, 
že svádí žadatele k nafouknutí požadav-
ku, aby i snížená dotace postačila na re-
alizaci projektu. Jedinou obranou proti 
tomu je důsledná kontrola předložených 
čísel – i proto potřebujeme lidi, kteří mají 
přehled o skutečných nákladech tako-
výchto akcí.
Metoda výběrová umožňuje podpořit 
vybrané projekty v plné výši, na druhou 
stranu některé projekty zcela vyřazuje. 
Kulturní komise se pak ocitne pod ještě 
větší palbou kritiky, než je tomu dosud, 
protože odmítnutý uchazeč nikdy neu-
zná, že jeho projekt je méně kvalitní, než 
jiný, který grant získal. A protože jsme 
v Čechách a v Roztokách, hned bude 
vzduch plný podezření, pomluv a vášní 
a z věcného problému se stane politikum.
A politikum už to vlastně je, neboť nový 
systém přidělování dotací a grantů při-
pravují samotní lídři koaličních stran. Při 
vší své angažovanosti v kultuře si myslím, 
že lídři by měli řešit jiné věci, ale budiž. 
Nechme se překvapit.

Jaroslav Drda, zastupitel za Netřesk

POLEMIKY A KOMENTÁŘE

Tohle všechno dokáže pan ing. Šala-
mon ve svém (bůhvíkolikátém – nade 
mnou tedy rozhodně vede!) článku 
v Odrazu.
Diví se, že jeho vyhraněné, mudrlantské 

názory vyvolaly ohlas. To, že na jeho, 
dejme tomu svérázná moudra, reagují 
jiní lidé, považuje za „otírání bot“. Inu, 
myslel snad, že budou dotyční držet 
ústa a krok? Nebo snad bere jen potlesk, 

kterého se mu dostává mezi některými 
souvěrci? 
Vyvrací. Skoro vše. Polemizovat s ním 
je zbytečné. formálně pravomoc rady 
v grantech uzná – ale vzápětí to hravě 

Granty a dotace, dotace a granty…

Pan inženýr se diví, vyvrací, hodnotí a plete se
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zpochybní. Za vším je ten démon Novot-
ný. Dokonce si dovolí při jednání městské 
rady vyjádřit důrazně nesouhlas. Dovolí.
(A vidíte, pane inženýre, jiná, červnová 
rada, taky „grantová“, proběhla v klidu 
a míru, seděli tam svéprávní lidé, pro 
něco ruku zvedli, pro něco ne. Asi jen 
měli jiný názor než vy, jehož ručka se 
téměř vždy a téměř jako jediná agilně 

třepotá v komisi „proti“ . Že vy jste četl 
v dětství hojně Jiráska, ač v osnovách 
jsme to rozhodně povinné neměli! On 
i takový Husitský král byl lahůdka…)
Hodnotí. Prý tu máme kultury víc, než 
lidé chtějí. Tak to je kouzelná věta. To, 
kolik kultury lid chce, věděl naposledy 
Ladislav Štoll. A dnes pan inženýr. Tak 
to je pěkné.

Ing. Šalamon se plete, pokud tak trochu 
naznačuje, že prohlášení kulturních ko-
misařů v minulém Odrazu je jen a pou-
ze moje dílo, resp. pasuje mé kolegy 
na pasivní podepisovače. Představte si, 
pane inženýre, že někteří i formulovali! 

Tomáš Novotný, Sakura
Předseda kulturní komise

Bohužel byla v tomto časopise zrušena 
rubrika tohoto názvu z pera pana Kan-
tora, která se zaobírala drby o tom co se 

ve městě děje. Můj příspěvek by se do ní 
totiž zcela hodil. Reaguji na něco, co se 
jen proslýchá a potěšilo by mě, kdyby 

to zde (na stránkách Odrazu) někdo 
kompetentní vysvětlil, uvedl na pravou 
míru, či popřel...

Nejen kolega Jandík, i já jsem rád, že To-
máš Šalamon kandidoval v komunálních 
volbách právě za ODS. A domnívám se, 
že tato spokojenost panuje v Roztokách 
napříč politickým spektrem.
Dovolil bych si ale opravit jednu myš-
lenku kolegy Jandíka z minulého čísla. 
Hromadná doprava by bez dotace neza-
nikla. Určitá a nikoli malá skupina oby-
vatel by za jízdenku zaplatila jakoukoli 
částku prostě proto, aby se do té práce 
a k tomu lékaři nějak dostala. Hromad-
ná doprava se nedotuje proto, aby neza-
nikla, ale proto, aby se města nezahltila 
dopravou individuální a aby se vesnice 
nevylidňovaly. což v případě letadel 
hrozí jen vesnicím v okolí Aera Vodo-
chody.
Největším přínosem Tomáše Šalamona 
jeho schopnost vyrábět z občanů s ji-
ným názorem nové autory našeho časo-
pisu. Díky tomu se pak čtenáři Odrazu 

dovídají spousty zajímavých informací, 
které by si jejich autoři možná bývali 
nechali jen pro sebe. To, že jsem do-
kázal nereagovat na jeho článek z čísla 
1/2011 považuji za důkaz své silné vůle. 
Vzkazovat mu zas přes Odraz, že mne 
špatně pochopil se mi zdálo plýtváním 
městskými penězi a diskutovat s ním 
o pravo-levé orientaci jiného volebního 
uskupení se mi zdálo jak politicky ne-
korektní, tak i mimo mísu. Pokud by ale 
tato má neodeslaná reakce přeci jen ně-
koho zajímala tak: http://calta.webnode.
cz/news/dopis-tomasi-salamonovi/
Díky autorské potenci tohoto autora 
a zejména díky jeho schopnosti probu-
dit z letargie názorové oponenty, bude 
muset redakční rada mnohem dříve, 
než pár měsíců před volbami, stanovit 
spravedlivá a autorům předem známá 
pravidla zařazování článků do rubriky 
Komentáře. A vedení města nezbyde, 

než urychlit spuštění internetové verze 
Odrazu.
Rubrika Komentáře je kořením každé-
ho časopisu. I toho našeho. Kde jinde 
by měli Ti, kdo mají na nějaký problém 
jiný názor než vedení města, své názory 
sdělit občanům. A jeho pestrost je důka-
zem, že Odraz není jen hlásnou troubou 
radnice. Je i hlásnou troubou opozice. 
Prostě všech, kdo mají co říct, respekti-
ve napsat. Tato autorská erupce Tomáše 
Šalamona přišla právě všas. Do doby, 
kdy se, doufám jen na čas, odmlčel Láďa 
Kantor.
A máme i jiná, možná ještě zajímavější 
témata k diskuzi než hamletovské „do-
tovat či nedotovat“. Například zda zadá-
vat externím firmám činnosti, které by 
zvládli zaměstnaci MÚ v rámci své pra-
covní náplně či zda pronajímat městské 
pozemky k soukromému podnikání.

Vít Calta, zastupitel za ČSSD

Slíbil jsem přátelsky kolegovi Romanu 
Jandíkovi, že na jeho korektní článek 
korektně zareaguji. 
Nesouhlasím vlastně jenom s nadpisem. 
Jakýpak hon? To, že se pár lidí ozve, že 
zareagují, někteří z nich poprvé, to že je 
hon? Holt články s vyhraněnými názory 
vyprovokují lidi k psaní jiných názorů, 
to bylo, jest a bude. 
Výčet mučících technik není, milý Ro-
mane, úplný. chybí například zasmolení 
hrdla, useknutí ruky, což by zde bylo vel-
mi případné – a stejně si myslím, že mo-
táme běžné a inkviziční mučení a navíc, 

že inkvizitoři, třeba španělští, nikdy 
nepřistupovali k proklání člověka nete-
saným kolíkem.To snad patří k upírům. 
Jinak vřelý souhlas. Předotovaný svět je 
bláznivý. Státy se triumfují v tom, který 
víc přerozdělí. Zatím vede Řecko. 
Dotovaná je doprava, dotované jsou 
platy ve státních i polostátních firmách, 
a pořádně, dotované jsou farmářské trhy, 
dotovaná je Zlatá kaplička, dotovaný byl 
akvapark v Bublavě, dotované je zdra-
votnictví, dotovaný je filmový festival 
v Karlových Varech, dotované jsou pří-
rodní parky, dotovaná je, jak čtu na ce-

duli, i vysoká a nepohledná budovaVě-
deckotechnického parku, co strmí nad 
Roztokami.Dotovaná byla zcela jistě i re-
konstrukce sochy sv. Václava v srdci Pra-
hy – a co se uvnitř koně všechno našlo! 
Přerozdělení vládne světu. Je to fakt stej-
ně jako to, že není ohavnějších věcí než 
pluky panelů solárních elektráren nebo 
žluté žluté žluté monokultury řepky. 
Jen si nejsem jist, že roztocké neziskov-
ky jsou v šírém dotovaném světě tím 
prvním, co má vykročit tou pravou, ne-
dotovanou cestou.

Tomáš Novotný, Sakura

Hon? Ale kdepak!

Bez Šalamonů by to nebylo ono

„Co se ve městě povídá….“
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In medias res – k jádru pudla:
Jde o to, že prý má někdo zájem o parce-
ly v sousedství dětského hřiště na konci 
Masaryčky. Tedy konkrétně, že město 
chce pronajmout hřiště i s přilehlými 
pozemky podnikateli, který zde postaví 
občerstvení, či kavárnu, nějakou sociál-
ní vybavenost, snad zainvestuje i do hři-
ště a hlavně na něm bude vybírat vstup-
né.
Předně se mi nelíbí, že tento projekt je 
projednáván v komisích města bez širší 
publicity a bez veřejné diskuse o něm.
Dále se mi nelíbí, že by město mělo 
nechat obsadit soukromým projektem 
pozemky, které jsou v budoucnu, jako 
jedny z mála v Roztokách, použitelné 
k výstavbě základní občanské vybave-
nosti (byla zde uvažována školka, neple-
tu–li se).

Také nesouhlasím s tím, že by měl být 
vstup na dětské hřiště zpoplatněn. Na-
opak se domnívám, že v případě realiza-
ce tohoto projektu by provozovatel měl 
městu platit řádný (tím myslím solidně 
velký) nájem, neboť mu by provozoval 
podnik u hřiště, kam dochází veliké 
kvantum rodičů s dětmi – tedy jeho po-
tencionální zákazníci.
Vůbec se zde nechci zaobírat spekulace-
mi cui bono – tedy komu je tento pro-
jekt k osobnímu prospěchu, byť i o tom 
už lze v Roztokách slyšet spekulace, spíš 
bychom si měli položit otázku, jestli je 
tento projekt k prospěchu nám, obča-
nům, rodičům...
Zajímalo by mě, zda takový záměr hodlá 
rada města schvalovat sama, bez nějaké 
veřejné diskuse. Nejedná se přece jen 
o to, že bude někdo u hřiště prodávat 

kávu a zmrzlinu, ale i o to, že jakmile 
bude lokalita zabraná pro nějakou pod-
nikatelskou aktivitu, pak ji bude velice 
těžké uvolnit pro něco, co opravdu Roz-
toky potřebují.
Proto bych chtěl vyzvat vedení měs-
ta, aby zveřejnilo informace o projek-
tu a vystavilo je připomínkám občanů 
včas- tedy co nejdříve před tím, něž 
se bude o věci rozhodovat. chtěl bych 
také vyzvat investora, aby svůj projekt 
předložil a obhájil veřejně (například 
na stránkách Odrazu) a hlavně bych rád 
vyzval Vás, spoluobčany, abyste projevi-
li zájem a nenechali svou nečinností do-
pustit něco, na co bychom v budoucnu 
mohli už jen nadávat.

Jaromír Kaláb

Máme novou příjezdovou komunikaci. 
Ale něco nám tam chybí. Pokud půjdete 
pěšky v dolních Roztokách z parkoviš- 
tě u zámečku k Vltavě přejdete starou 
silnici a podchodem pod dráhou se do-
stanete na chodník který Vás povede 
dále ulici Za potokem posledním vil-
kám v Roztokách. Tady je možné pře-
jít na druhou stranu směrem k Vltavě 
nebo na hráz za VUAB. Na tuto vozov-
ku vede chodník se vstupem na ni, ale 
chybí nám tu přechod. Někdo na něj 
prostě zapomněl. Přitom je to, zejména 
v létě dost frekventovaná cesta, kterou 
hojně využívají i maminky s kočárky.
Ale i téměř všechny přechody v Roz-
tokách existující jsou nedostatečně 
označeny. V Roztokách jsem nenašel 
přechod, který by nebyl skoro smazán, 

a to i na hlavní průjezdové komunika-
ci. Skoro nikde nejsou dopravní svislé 
značky IP 6 nebo A 11. Při horší vidi-
telnosti jako je mokro, sluníčko a hlav-

ně v zimě sníh tak řidič neví kde pře-
chod je. Za nejhorší považuji přechody 
na Tyršově náměstí, křižovatku Lidická 

– Palachova (pod prodejnou Albert) 
a křižovatku Lidická – Přemyslovská.
Nejen přechody jsou slabinou našeho 
města. Další je dopravní značení obyt-
ných zón. Obytné zóny jsou označe-
né značkou IP 26a (začátek) a IP 26 b 
(konec). Až sem by to bylo v pořádku. 
Pokud vyjíždíme z obytné zóny mu-
síme uposlechnout značku IP 26b dej 
přednost všem vozidlům na vjíždějící 
komunikaci. Ale v Roztokách je před-

nost zprava a u nás v Roztokách se pro-
stě značky nedávají ani na taková místa 
kde vozidlo přijíždějící zprava přednost 
nemá!
celé Roztoky jsou bez značek, kromě 
průjezdové komunikace. Jen na křižo-

vatce Masarykovy a ulice V Solnikách 
jsou umístěny dopravní značky P 2 a P 
4 dej přednost v jízdě a hlavní silnice. 
Opravdu je to tu jak v Kocourkově.
V Roztokách představitelé města, státní 
policie a městská policie toleruje stání 
na chodnících. Někteří řidiči ale stojí 
na chodníku tak, že chodec má problém 
projít, natož maminka s kočárkem. Tito 
uživatelé chodníku musí používat silni-
ce a v zimě technické služby města ne-
mohou s mechanizací čistit chodníky. 
V Masarykově ulici u panelového domu 
popisných čísel 895 až 899 stojí dokon-
ce vozidla tak, že pokud přijede sanitka, 
nemá kde u daného vchodu zastavit.

Stanislav Čáslavka ml.

Přechody – nepřechody a zmatek ve značení
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Zákon jasně stanoví povinnosti města 
ohledně předškolní a školní výchovy. 
Město má povinnost zajistit umístění 
předškoláků v městem zřízených mateř-
ských školách. Tedy, ač se to mnohým 
nelíbí, není povinností města zajistit 
takovou kapacitu MŠ, aby všechny ve 
městě trvale žijící děti již od tří let byly 
automaticky umístěny v městských MŠ.
Město má ale ze zákona povinnost 
umístit každé dítě s trvalým pobytem ve 
městě do své základní školy. Na každé 
dítě, které bude z důvodu nedostatečné 
kapacity místní ZŠ přihlášeno do jiné, 
musí město této jiné ZŠ platit nemalý 
poplatek ze svého rozpočtu.
Proto jsme se za minulého vedení měs-
ta usilovně snažili najít konsenzus pro 
koncepci dostavby ZŠ Roztoky již od 
roku 2007. Demografické studie i stále 
rostoucí populace ve městě jasně ukazo-
valy, že dostavba ZŠ je nutná.
Jednou z podmínek koncepce dostavby 
ZŠ v Roztokách bylo prověřit možnou 
vestavbu nových tříd do krovu stávají-
cí budovy. Studie prokázala, že vestavba 
do stávajícího krovu je po ekonomické 
i statické stránce náročná a tudíž bylo 
v další dokumentaci od tohoto záměru 
ustoupeno a tato skutečnost byla na ve-
řejných prezentacích dostavby ZŠ zmi-
ňována.

Po všech peripetiích se zadáním dostav-
by ZŠ - aula ano, ale je to drahé, protože 
k aule je nutné vybudovat dostatek par-
kovacích míst a po zpochybnění potřeb-
nosti auly i jako víceúčelového sálu pro 
potřeby města, dospělo tehdejší zastupi-
telstvo k úspornému zadání – aula tedy 
ne, dostavbu ZŠ to zlevní právě proto, že 
ty parkovací místa nebude třeba budo-
vat. Další podmínkou bylo, aby celko-
vou koncepci dostavby ZŠ bylo možné 
následně členit na etapy výstavby tak, 
aby jednotlivé etapy reagovaly na nejak-
tuálnější kapacitní požadavky ZŠ, byly 
finančně pro město přijatelné a následně 
na sebe navazovaly.
Stalo se. Autor projektu, vítěz řádné ve-
řejné soutěže předal projektovou doku-
mentaci ke stavebnímu povolení v led-
nu 2011.
V té době již nové vedení města neudě-
lalo následný krok a nepodalo žádost o 
vydání stavebního povolení. Iniciativy 
se chopil současný první místostarosta 
Boloňský, který jako dlouholetý peda-
gog a zastupitel ví samozřejmě nejlépe, 
jak dostavět školu. Začal tím, že ustano-
vil tzv. „odbornou komisi“, kam najme-
noval své lidi. Tato skupina, aniž by se 
vůbec obtěžovala komunikovat s autory 
projektu, prohlásila, že projekt je drahý 
a špatný. Na základě doporučení této 

„odborné komise“ zastupitelstvo města 
na svém letošním dubnovém jednání 
projektovou dokumentaci ke stavební-
mu povolení na dostavbu ZŠ pohřbilo, 
čímž tříleté úsilí přišlo vniveč.
Místostarosta Boloňský přislíbil s po-
mocí oné komise, že zastupitelstvu 
předloží úspornější než úsporné řešení 
dostavby ZŠ, protože situace s nedostat-
kem kapacity ZŠ začíná být skutečně 
vážná.
Na květnovém ani červnovém jednání 
zastupitelstva ohledně dostavby ZŠ nic 
předloženo nebylo. 
Zato na červnovém jednání rady školy 
pan místostarosta Boloňský na přímý 
dotaz, jak to tedy s tou dostavbou ško-
ly je, sdělil, že ona „odborná komise“ 
dospěla k závěru, že vestavba nových 
tříd do krovu stávající budovy školy je 
ze statických důvodů finančně náročná. 
To je opravdu překvapující zjištění, že 
někdo nyní přišel na to, co bylo jasné již 
v roce 2008. 
Bude-li podobným nestandardním způ-
sobem vedení města přistupovat k do-
stavbě školy a postupem času objevovat 
již objevené, nezbyde asi nic jiného, než 
začít připravovat od školního roku 2012 
ve škole směnné vyučování.

Jiřina Roškotová, zastupitelka za DOST

Dostavba základní školy v Roztokách

Honbu za levným populismem lze vést 
i přes korespondenci se slovutným  
ÚOHSem. Je cílem snažení bývalé paní 
starostky dobrat se objektivně nejlepších 
možných výsledků výběrových řízení 
vypisovaných Městem Roztoky, nebo 
jen bezhlavě napadat všechno a všechny 
s cílem, co možná nejvíc zkomplikovat 
současnému vedení dělat svoji práci tak, 
jak se zavázalo v koaliční dohodě? Toť 
otázka!
Vážení Roztočáci, nová mateřská školka 
se opravdu nebude otevírat 16/9! Bývalá 
paní starostka se rozhodla, že si na „ne-
transparentní“ výběrové řízení na no-
vého dodavatele modulové stavby MŠ 
posvítí a podala podnět na ÚOHS ČR 
k prošetření. 
což o to, na to má právo stejně jako kaž- 
dý občan, který pojme podezření, že 
Město činí cosi nekalého s veřejnými 
prostředky. Avšak doporučení stěžo-

vatelky, aby Město a jeho představitelé, 
byli exemplárně potrestáni a byla tak 
učiněna přítrž jejich korupčnímu jed-
nání – to je hodně silná káva hodná spí-
še stranických komunikačních stratégů, 
než starostlivému občanu, jemuž jde 
o objektivní zhodnocení situace. V pod-
statě, paní Olga předjímá, že cokoli dnes 
Město činí, je z podstaty korupční a ne-
důvěryhodné. Proto se podnětem skví 
další výběrové řízení, tentokrát na práv-
ní služby. Paní Olga se sama ustanovila 
do role mravokárce a hodnotitele toho 
co je a co není korupční. 

Ano, pokud je to procesně vedeno špat-
ně – nechť jsme biti po zádech i po hla-
vách. Ale ať nám nepodsouvá korupční 
jednání někdo, jehož vlastní seznam 
diskutabilních kauz je značně objem-
ným studijním materiálem. Jen pro při-
pomenutí některé u nich:

Účetnictví Města Roztoky spravované 
společností cALVERA, pardon, ALDE-
RA NET s.r.o., je potřeba za roky 2008-
2009 kompletně a nákladně rekonstru-
ovat, protože bylo vedeno v rozporu se 
Zákonem o účetnictví a připomíná tr-
hací kalendář.

„Dokonalé“ IT služby poskytované 
Městu stejnou společností, nebyly ni-
čím jiným, než brutálním drancováním 
městského rozpočtu. Nové vedení rad-
nice vysoutěžilo stejné služby s 93% (čti 
devadesáttři) úsporou!

Podepsání Smlouvy o Dílo na částku 
8,7 Mil. Kč dne 31/7/2007 bez vědomí 
zastupitelstva – příběh o „havárii“ stoky 
v Nádražní. Tento právní úkon byl a je 
dle stanoviska MV od počátku neplatný 
a ani dodatečné schválení ZM na tomto 
faktu nic nemění.

„S Pydlou v zádech“
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Vítám každou opozici, která je sice ne-
kompromisní, tvrdá ve vyjednávání, 
ale férová a konstruktivní. Na podobné 
plivání jedovatých slin, jehož jsme nyní 

svědky, nelze odpovědět jinak než slovy 
Sv. Matouše: „Pokrytče, jak to, že vidíš 
třísku v oku svého bratra, ale trám ve 
vlastním oku nepozoruješ?“ Pro tento-

krát budeme muset vzít tuto Pydlu v zá-
dech na vědomí.

Tomáš Pařízek,
člen Rady města, MS ODS

... nejspíš od každého trochu. Původně 
jsem myslela, že až budu psát druhý člá-
nek o lavičkách ve městě, bude oslavný 
a děkovný. V Odraze číslo 2/2011 jsem 
napsala článek Téma: lavičky, kde jsem 
celkem podrobně vylíčila situaci a vývoj 
umísťování laviček ve městě. Od roku 
2009 se snažím. chodím na úřad 
a prosím. Telefonuji. Osobně „obtě-
žuji“ kompetentní úředníky, minulou 
paní starostku, nynějšího pana staros-
tu a oba pány místostarosty. Vysvětluji, 

kde, proč a jak mají být lavičky umís-
těny. Opětovně prosím. Připomínám, 
že žádám lavičky na místech nezbytně 
potřebných pro starší a hůře pohyblivé 
občany (podrobně popsáno v již zmi-
ňovaném článku Odrazu 2/2011 - na-
jdete i na webových stránkách Netřesku 
a roztoky.com.) V lednu jsem napsala 
již citovaný článek s dovětkem pana 
místostarosty Boloňského, že cca 20 
laviček z finančního daru Letiště Pra-
ha bude rozmístěno na jaře v závislosti 

na klimatických podmínkách. Dobré 
klimatické podmínky už jsou dlouho, 
ale ani po mých osobních urgencích se 
dlouhou dobu nic nedělo. Lavičky jsou 
pro město zadarmo a městu je asi velice 
zatěžko vložit do toho práci. Smyslupl-
nou práci, u které se také přemýšlí. Jak 
jinak si mám vysvětlit nynější situaci? 
Včera (13. 7.) jsem navštívila úřad a byla 
jsem ujištěna, že všechny lavičky jsou 
již umístěny. Kde ale přesně, to mi ni-
kdo nebyl schopen odpovědět. Úředně 

Nad tím, jak vedení města vypisuje 
a hodnotí veřejné zakázky, zůstává ro-
zum stát. 
To, že nová kontejnerová mateřská škol-
ka nezačne fungovat od 1.9.2011, jak 
slíbil pan starosta Jakob, bylo zřejmé již 
v dubnu. Na opakované dotazy opozice, 
jak je to s přípravou výstavby kontejne-
rové MŠ, jsme se na dubnovém zastupi-
telstvu dozvěděli od místostarosty Šefra, 
že to sice vypadá, jako by vedení radnice 
nic nedělalo, ale že už vybrali firmu, kte-
rá to zařídí. 
Pak už to šlo ráz naráz, vybraná společ-
nost cityPlan začala zařizovat. 
Špatné zadání veřejné zakázky, blesko-
vé vyhodnocení došlých nabídek a ještě 
ten den jednání mimořádné rady města, 
která jen ve čtyřech radních (Hejduk, 
Jakob, Jandík, Šefr) rozhodla o uzavření 
smlouvy s vítězným uchazečem společ-
ností Koma Modular construction s.r.o. 
Roztomilým detailem je, že vítězný 
uchazeč nabídl cenu jen o 15.002 Kč 
nižší, než bylo oněch z křišťálové koule 
vyčtených 11 milionů (limit podle zadá-
ní veřejné zakázky) a jakoby tento ucha-
zeč tušil, že vedení města bude slyšet 
na co nejkratší, i když nereálný termín. 
No co, těch objektivních důvodů, proč 
nebude možné slíbený termín dodržet, 
se najde jistě dost.
Zajímavé je porovnání první a druhé 
nabídky.

1.  Koma Modular construction s.r.o., 
cena 10.984.988 Kč včetně DPH, ter-
mín předání 16. 9. 2011.

2.  Uniko Modular a.s., cena 9.354.000 Kč 
včetně DPH, termín předání 12. 12. 
2011.

Těch 87 dní časového rozdílu nás bude 
stát o 1.630.988,- Kč víc a již nyní je nad 
slunce jasnější, že 16. 9. 2011 ta nová 
kontejnerová MŠ fungovat nezačne.

Další zdařilou taškařicí je veřejná zakáz-
ka na právní služby pro město Roztoky.
Výzva starosty města Jakoba (TOP 09) 
pro podání nabídek uvádí, že se jed-
ná o veřejnou zakázku malého rozsa-
hu na služby na dobu neurčitou od 1. 
6. 2011. Hodnota veřejné zakázky byla 
uvedena částkou 1,9 milionů Kč a před-
pokládaný počet hodin byl uveden 
ve výši 1200 hodin. Výzva tedy oceňu-
je jednu hodinu práce částkou 1.583 Kč 
a bylo by opravdu zajímavé vědět, jak 
k tomu pan starosta došel.
Tato veřejná zakázka nebyla uveřejněna 
na úřední desce města Roztoky, byla jen 
pro vyzvané – rozuměj pro kamarády 
a kamarády kamarádů.
Ta samá mimořádná rada města, která 
rozhodla o vítězném uchazeči na kon-
tejnerovou MŠ, ve složení pánů He-
jduka, Jakoba, Jandíka a Šefra vyhod-
notila nabídky na poskytování právních 
služeb pro město Roztoky tak šalamoun-

sky, že doporučila uzavřít smlouvu hned 
se dvěma uchazeči. 
Vítězný uchazeč vyhrál cenou 1.500 Kč 
za jednu hodinu své práce a shodou 
okolností se jedná o bývalého předsedu 
regionální rady TOP 09. Druhý ucha-
zeč ohodnotil hodinu své práce částkou 
1.600 Kč.
Zákon o zadávání veřejných zakázek 
stanoví, že cena služby na dobu neurči-
tou je stanovena čtyřnásobkem odhad-
nuté ceny za jeden rok. V tomto případě 
tedy 4x1,9 = 7,6 milionů Kč.
Vtip takto zadané zakázky spočívá 
v tom, že zákonem stanovený limit, kdy 
se služby musí soutěžit podle zákona, je 
2 miliony Kč. 1,9 milionů Kč je opravdu 
méně než oněch 2 miliony Kč stanovené 
zákonem, jen to pan starosta zapomněl 
vynásobit čtyřmi. Pouze tím, že zapo-
mněl, soutěžil tuto zakázku bez uve-
řejnění, tedy jen pro okruh vybraných 
známých.
Je opravdu někdo na radnici natolik 
kompetentní, aby dokázal posoudit, že 
těch pár fakturovaných hodin právních 
služeb navíc, je opravdu navíc?
Jako opozice jsme zadání této „veřejné 
zakázky“ napadli u Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže a na červnovém 
jednání ZM.

Olga Vavřínová,
zastupitelka za DOST

Malá domů

Lavičky - výsměch, lhostejnost  
nebo neschopnost?...
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Před časem jsem si opět v novinách pře-
četl článek, že český člověk je tlustý. Teď 
v druhé polovině května, jsem se roz-
hodl, že se přesvědčím jaký je roztocký 
občan. Při posuzování jsem bral občany, 
kteří prošli kolem mých oken na Lidické 
ulici a kteří jsou od 20 let a starší. By-

dlím ve strategickém místě, což se mi  
potvrdilo, když ve stejné destinaci léta 
odečítal pro Odraz a Obecní úřad auta.
Hodlám v tom pokračovat jako v dřívěj-
ším čase a bude to další moje práce a pře-
svědčím se, kolik těch aut teď projíždí. 
Sčital jsem 4 kategorie- tlusté ženy (TŽ), 

ženy (Ž), tlustí muži (TM) a muži (M). 
Ze 658 občanů:
je 236 TŽ 232 Ž 52 TM 138 M
tj. 36% TŽ 35% Ž 8% TM 21% M

Michal Janský
Lidická, Roztoky

jsme zapracovali, máme splněno a jen 
s omluvným pokrčením ramen mi bylo 
sděleno: požadavek jsme předali a dál 
víte, jak to chodí. Dál naše kompeten-
ce nesahají a seznam míst, kde se la-
vičky umístily, již v počítači nemáme. 
Na Technické služby nemáme žádné 
páky. To musíte jinam. Kam? To my ne-
víme. Od čerta k ďáblu! Nakonec jsem 
skončila u nového vedoucího odboru 
správy a rozvoje města pana Abramovi-
če, který mi přislíbil, že se tím bude dů-

sledně zabývat a zjedná ve věci nápravu. 
Podaří se mu to?
Doufám, že ano, protože jinak opravdu 
začnu věřit tomu, že je to tu stále stej-
né a že bojovat s lhostejností a upřímně 
řečeno s leností a neochotou dělat nad 
rámec svého jistého platu, který státní 
úředníci mají, se opravdu nedá. Zde si 
už vylámali zuby všichni dosavadní sta-
rostové včetně paní Vavřínové a bohužel 
to asi čeká i naše nové (již devět měsíců 
„nové „ vedení města). Omlouvám se 

těm úředníkům, kterých se to netýká, 
i tací se tu určitě najdou. Nechci házet 
všechny do stejného pytle, ale někteří 
úředníci z roztockého úřadu by v sou-
kromém sektoru nepřežili ani týden.
K dokreslení dnešního stavu jen ješ-
tě pár postřehů. Staré lavičky zásadně 
neopravujeme – i když by ještě mohly 
sloužit, rovnou je vyměníme za nové 
(vždyť jsme je dostali zadarmo) - takže 
část laviček z Letiště máme z krku. Dal-
ší umístíme před bydliště pana starosty, 
aby viděl, že se něco děje. Kde je soukro-
mý pozemek, tam s majiteli ani nebude-
me jednat, a kde je nerovný terén, tam 
také kopat nebudeme. To všechno je 
totiž moc práce. Jedna lavička asi zbyla, 
tak byla umístěna do křoví u sídla měst-
ské policie, kde již hezky zarostla nejen 
kopřivami (viz foto) - poslala jsem tam 
pana místostarostu Boloňského se podí-
vat a asi se mu to líbí. 
Uf! To byla fuška! Případ lavičky - spl-
něno! 
Abych jenom nehaněla, děkuji za dvě 
lavičky umístěné na novém parkovišti 
u zámečku. Torza starých laviček byla 
nahrazena novými. Aspoň jeden dílčí 
úspěch mého snažení. To člověka potěší. 

Vladimíra Drdová,
Netřesk

Na červnovém zasedání zastupitelstva se 
jak noví zastupitelé ODS, tak i emeritní 
starostka důrazně distancovali od eme-
ritního místarostarosty za ODS. „Veselý 
je Váš!“, hřímala emeritní starostka smě-
rem k mladým nově zvoleným zastupi-
telům za ODS. „Veselý je Váš“, oponova-
li oslovení, „byl to Váš místostarosta!“. 
Zkrátka nikdo ho nechtěl, nikdo se k 
němu nehlásil. Já se k němu ale hlásím. 

Je můj. Je to můj dodavatel medu. Vy-
rábí, samozřejmě nikoli on sám, ale ve 
spolupráci se svými včelstvy, výborný 
med, díky kterému žiji i ve svém pokro-
čilém věku plnohodnotným životem. 
Veselý je můj.

Vít Calta

Čí je Veselý?

Jsme tlustí?
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM – červenec, srpen

St 20. 4. – 
Ne 2. 10.

Čtyřlístkománie – výstava o fenoménu veselého obrázkového čtení zvaného 
Čtyřlístek Středočeské muzeum, Roztoky

So 21. 5. – 
Ne 28. 8. Paleta vlasti – výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografií Středočeské muzeum, Roztoky

So 13. 8. Slavnostní zádušní bohoslužba za rod Přemyslovců
Všichni jsou srdečně zváni. Od: 14:00 hod.

Kostel sv. Klimenta,  
Levý Hradec

So 20. 8.
VOKO Cyklistický závod horských kol v Roztokách 
Prezentace od 14:30 do 14:55 hod., start v 15:00 hod. Trať 21 km kolem Roztok 
a v Suchdolském lese, více na www.voko.borec.cz

Tyršovo náměstí, Roztoky 
(U Alberta)

So 20. 8.
Open air festival v podhradí hradu Okoř 
Chinaski, Nightwork, Čechomor a další. Od: 14:00 hod.
www.festival.cz

Hrad Okoř

Ne 21. 8. Popáté na Řivnáč  Zveme své milé spoluobčany, přátele turistiky 
tradic a humoru k účasti. Prezentace v 17:30 hod. v restauraci na Hřišti Restaurace U Hřiště Žalov

Po 22. 8. – 
Pá 26. 8.

Prázdniny v muzeu – Chronoletem po Roztokách – týdenní dílny pro děti, 
každý den vždy od 8:30 do 13:00 hod. cena za den je 150,- Kč. Přihlašovat se 
můžete na adrese propagace@muzeum-roztoky.cz nebo na čísle 723 121 692.

Středočeské muzeum, Roztoky

Pá 26. 8. Medvídek Pú – medvídek a jeho přátelé jsou zde, vstupné 40,-Kč 
Od: 15:00 a 17:00 hod. Kino Velké Přílepy

Pá 26. 8. LIDICE – nový český film, vstupné 60,-Kč 
Od: 19:30 hod. Kino Velké Přílepy

So 17. 9. Salon Zdenky Braunerové poosmé – Jiřinkové slavnosti
Tentokrát na téma: Mistr a jeho žák

Ateliér Zdenky Braunerové, 
Roztoky, Riegrova ulice

So 17. 9. Slavnosti Levého a Pravého břehu Roztocký i Klecanský břeh

Ne 18. 9. Svatoludmilská pouť 
Od: 10:00 hod Levý Hradec

Ne 18. 9. Velryba Lízinka – dětské pohádkové představení
Od: 15:00 hod. Hotel Academic

Ne 18. 9.
Turecká kavárna – detektivní komedie, v hl. roli Václav Vydra, Naďa Konvalin-
ková, Jana Boušková 
Od: 19:30 hod.

Hotel Academic

So 24. 9.
VOKO Cyklistický závod horských kol v Roztokách 
Prezentace od 14:30 do 14:55 hod., start v 15:00 hod. Trať 21 km kolem Roztok 
a v Suchdolském lese, více na www.voko.borec.cz

Tyršovo náměstí, Roztoky 
(U Alberta)

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, 
občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové, Květinový klub při Sdružení Roztoč, 
pořádají na zahradě před ateliérem malířky v Roztokách
dne 17. září 2011 

Salon Zdenky Braunerové poosmé („Jiřinkové slavnosti“)
 … Tentokrát  na téma Mistr a jeho žák

Svou práci představí profesoři a žáci uměleckých škol České republiky. Součástí od-
poledne bude tradičně vázání květin, zejména jiřin, a dražba květinových vazeb, při-
pravených profesionálními floristy a Květinovým klubem.
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Největším štěstím pro organizátory 
i návštěvníky festivalu bylo v prvé řadě 
příznivé počasí. Přestože to chvílemi 
vypadalo na déšť, nakonec nespadla 
ani kapka. I díky tomu měl festival hoj-
nou účast, kterou odhadujeme zhruba 
na 600 – 700 lidí v průběhu celého dne. 
Děkujeme návštěvníkům za kultivované 
chování – zajištěná ochranka stejně jako 
zdravotnice nebyly za celý den vlast-
ně vůbec využity. Obrovskou pomoc 
s organizací nám poskytli zaměstnanci 
Středočeského muzea i mnoho dalších 
přátel a nadšenců.
celkem na festivalu vystoupilo patnáct 
kapel či sólových interpretů na dvou scé-

nách. Vedle této solidní porce hudby se 
návštěvníci bavili i u vystoupení roztoc-
kých taekwondistů, žongléra a po setmě-
ní byla k vidění profesionální fireshow. 
Dětští návštěvníci se mohli umělecky vy-
jádřit ve výtvarné dílně, vystřelit si z dět-
ské kuše, nebo si prolézt hasičské auto 
a prohlédnout hasičskou techniku.   Vět-
šina interpretů vystoupila za minimální 
honorář nebo dokonce úplně bez hono-
ráře, za což jim patří velký dík.
Vstup na festival byl úplně zdarma. Pří-
jmy do festivalové pokladničky plynu-
ly vedle příjmů od sponzorů a grantu 
od města Roztoky z prodeje propagač-
ních předmětů – upomínkové odznaky 

s logem festivalu. Největší částkou při-
spělo právě město a touto cestou děku-
jeme kulturní komisi za jejich význam-
nou podporu.
Občanské sdružení RR již předběžně 
jedná s vedením Středočeského muzea 
o konání dalšího ročníku, který bude 
ještě lepší a ještě bohatší na doprovodný 
program, je-li to vůbec možné. Takže 
za rok v červnu opět na viděnou!

Karel Zavadil

ŽIVOT V OBCI

Středočeské muzeum v Roztokách u Pra-
hy Vás zve k účasti na internetové soutě-
ži, spojené s připravovanou výstavu „Dá-
rek z pouti – poutní a pouťové umění“.
Pojmem „pouť“ se označuje jak křesťan-
ské putování na významná místa, cesta, 
která má zejména náboženský význam, 
tak světská zábava ve smyslu lokálních 
oslav, které se přidružovaly k místům 
pouti a lákaly k radovánkám především 
děti, ale nejenom je.  
Na poutě se vydávali věřící v nadě-
ji na spasení. Věřilo se (a stále věří), že 
blízkost Boha je na těchto místech inten-
zivnější a možnost Boží pomoci se zde 
zesiluje. 
Poutě ve smyslu světského slavení se 
hojně rozrostly během 19. století, kdy 
zábavní prvek často i přerůstal původní 
náboženské slavení. 
Poutní i pouťové umění mají však cosi 
společného. Jsou to artefakty, které si lidé 
z pouti, jakožto putování k významným 
místům, i z pouti, coby místa zábavy, 
přinášejí. Typické artefakty, vztahující se 

k poutím a poutním místům jsou např. 
keramické předměty s poutními motivy, 
amulety, růžence, svíčky, svaté obrázky 
apod. Příkladem předmětů, které si lidé 
přinášejí z pouťového veselí, jsou rozlič-
né věci čistě světského rázu, mezi které 
patří například perníková srdce, prstýn-
ky, hračky a roztodivné předměty, které 
jsou v dnešní době rázu až pokleslého. 
Osu výstavy, která je plánována na pod-
zim a zimu letošního roku (od 15. 9. 
2011), by měly tvořit zejména charak-
teristiky jednotlivých předmětů, které 
se na poutích prodávaly. V náznaku se 
výstava dotkne i dnešních forem poutí, 
které se od původního náboženského 
obsahu již zcela odvrátily. 
Na pouťových předmětech je velmi za-
jímavý kontrast toho, jak je jejich často 
nepatrná umělecká a tržní hodnota vy-
vážená hlubokým vztahem k předmětu.
Tímto bychom tedy chtěli požádat vás, 
čtenáře, abyste se s námi podělili o vaše 
zážitky z poutí, ať už ve smyslu nábo-
ženském či světském. Posílat nám mů-

žete jak fotografie artefaktů, tak vašich 
zážitků. Rádi bychom, abyste skrze foto-
grafie zprostředkovali to, co vás na pou-
tích a pouťovém umění např. nejvíce za-
ujalo, k čemu máte vztah, jaké pouťové 
předměty uchováváte, kde je jejich mís-
to u vás doma apod. 
Vaše fotografie pouťového umění nám 
můžete posílat prostřednictvím face-
bookové stránky Středočeského muzea 
nebo emailu program@muzeum-rozto-
ky.cz. Všechny fotografie budou zveřej-
něny na facebooku a před zahájením vý-
stavy budou vybrány tři nejzajímavější, 
které budou zařazeny do výstavy a navíc 
jejich majitelé získají volné vstupenky 
pro dvě osoby do Středočeského muzea.
(Na naši facebookovou stránku se do-
stanete jednoduše kliknutím na modrou 
ikonku facebooku, která je umístěna 
na webové stránce  
http://www.muzeum-roztoky.cz)

Eva Koktová
Propagační oddělení 

Středočeského muzea

Zpráva o průběhu festivalu Zámeček žije!

Středočeské muzeum
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Poslední červnovou neděli slavili roztoč-
tí svou farní pouť, a to ze svátku Naro-
zení sv. Jana Křtitele, jemuž je zasvěcen 
roztocký kostel. Tato slavnost je ve stínu 
dvou známějších poutí v našem městě – 
svatovojtěšské (koncem dubna) a svato-
ludmilské (polovina září). Přitom svátek 
Narození sv. Jana Křtitele (24. června) 
je v řadě zemí velmi významným svát-
kem, který ovšem splynul se starověký-
mi, předkřesťanskými rituálními osla-
vami letního slunovratu. Dotyčný světec 
je v tom zcela nevinně, neboť skutečné 
datum jeho narození neznáme, ale bylo 
mu vymezeno toto místo v kalendáři, aby 
svou výraznou osobností zastínil starou 
pohanskou (snad keltskou) tradici. Z No-
vého zákona víme, že se narodil přibližně 
půl roku před narozením Ježíše z Nazare-
tu. Takže s použitím „kupeckých počtů“ 
odečteme od 24. (resp. 25.) prosince 6 
měsíců a máme 24. června. Jenže - tak 
jednoduché to není …? 
Magické svatojánské noci (z 23. na 24. 
června) byla (je) přičítána kouzelná moc, 
spojená s uctíváním přírodních živlů, 
prolínáním reálného světa s podsvě-
tím, s mámením divoženek a bludiček, 
čarovnou mandragorou a se smyslnou 
láskou. V některých jihoevropských ze-
mích, např. ve Španělsku, se této noci 
slaví do rána, je to jedna z nejhlučnějších 
nocí roku, asi jako noc novoroční, či  ta-
kový letní protipól našeho masopustního 
úterý. Že tato noc inspirovala i W. Shake-
speara k jedné z jeho nejznámějších ko-
medií, netřeba připomínat. 

Stejně jako roztocká svatojánská pouť je 
ve stínu levohradeckých poutí, tak i roz-
tocký farní kostel obtížně soupeří se slav-
nějším kostelem na Levém Hradci. Není 
příliš atraktivní svou architekturou ani 
vnitřním vybavením, ale jeho historie za-
jímavá je, neboť se do něj promítly novo-
dobé dějiny naší obce. 
Roztocký farní kostel, který byl v lokalitě 
Na Ovčíně přestavěn z nevyužívané obec-
ní sýpky, byl vysvěcen (historicky) vlastně 
nedávno: 19. května 1867.  Stavba byla za-
hájena v roce 1865 a rychle pokračovala, 
mimo jiné i díky velkorysému finanční-
mu daru 600 zlatých císaře ferdinanda 
V., zvaného Dobrotivý, který v těchto le-
tech dožíval po své abdikaci na Pražském 
hradě. Na vizitaci stavby přijel i pražský 
arcibiskup kníže Bedřich Schwarzenberg. 
Hlavní oltářní obraz nechal namalovat 
na své náklady Ant. Zlatohlávek, pů-
vodně pražský měšťan, posléze majitel 
domu čp. 81 v Tichém údolí. Dokončení 
a vysvěcení stavby zřejmě zkomplikovala 
Prusko-rakouská válka v roce 1866, která 
Země Koruny české výrazně zasáhla. Tro-
chu paradoxní je to, že v roce dokončení 
roztockého kostela došlo opět k adminis-
trativnímu rozdělení obce na dvě - Rozto-
ky nad Vltavou a Žalov.
Před stavbou roztockého kostela se boho-
služby konaly v soukromé kapli roztocké-
ho zámku – v prvním patře, v prostorách, 
kde můžeme vidět gotický arkýř. Souhlas 
k nim dali tehdejší majitelé panství Liech-
tensteinové v roce 1763. Již tehdy je uvá-
děno, že tato kaple je zasvěcena sv. Janu 

Křtiteli, když původní zasvěcení bylo sv. 
Joštovi. Kníže Josef Václav Liechtenstein 
navíc ještě slíbil přispívat na plat kapla-
na 121 zl. ročně a poskytnul mu příbytek 
v areálu zámku. Obec roztocká se na to 
zavázala vystavět vlastní kostel nebo kap-
li, jakož i příbytek duchovnímu, evident-
ně se však k naplnění tohoto slibu nemě-
la. Kníže pán toto břímě velkoryse snášel 
a na obec netlačil. Naopak v roce 1788 
byla kaple opravena a zvelebena. V roce 
1803 však Liechtensteinové roztocké zbo-
ží prodali profesoru práv Josefu Madero-
vi a jeho zeti, pražskému advokátovi Jos. 
Löhnerovi. Ti zřejmě konání bohoslužeb 
nebránili, ale ani do údržby kaple příliš 
neinvestovali. Proto, když v roce 1839 za-
koupili roztocký velkostatek Josef a Anna 

ŽIVOT V OBCI

Léto ve znamení hudebních festivalů 
dorazilo i do Roztok. První červno-
vá sobota patřila návštěvníkům parku 
Středočeského muzea, kteří zavítali 
na hudební festival tohoto typu kona-
ný právě zde poprvé. Kdo přišel na akci 
„Zámeček žije“ za vstupné dobrovolné, 
určitě nelitoval. Program zahájený pár 
minut po poledni moderátorem Da-
videm Lomozem, který profesionálně 
provázel slovem celou událost až téměř 
do půlnoci, neměl jedinou přestávku. 
Přítomné v průběhu odpoledne po-
zdravili představitelé města – starosta 
i místostarosta. Plakát některé interpre-
ty neprávem zatajil. Ve vodním příkopu 
vystupovaly početnější kapely různých 

žánrů, na nádvoří se střídali se svým re-
pertoárem „klidnější“ sólisté, žestě i af-
rické bubny (vrcholným číslem bylo vy-
stoupení tria Kosa Vostra). Omyl by byl 
považovat festival „jen“ za hudební pro 
určitou věkovou skupinu. Nejen pro děti 
organizátoři připravili výtvarnou dílnu, 
ukázky bojového umění taekwondo 
nebo vystoupení profesionálního žong-
léra Erika Bornhorsta. Skákací hrad 
ochotně poskytla century21, hasičské 
auto dobrovolní hasiči z Roztok. Zájem-
ci z řad návštěvníků si mohli zakoupit 
originální dárky v podobě keramiky, 
šperků, módních doplňků a ochutnat 
indické speciality. Počasí všem přálo 
a hudební nadšenci se před půlnocí po-

klidně rozešli do svých domovů nebo 
na avizovanou afterparty.
Kdo za to všechno může? Občanské 
sdružení RR (mimochodem většina čle-
nů je z místní kapely Happy Aquarium), 
které s podporou města Roztoky a dal-
ších sponzorů několik měsíců akci při-
pravovalo. Zejména Karlu Zavadilovi, 
Aleši Novákovi, Václavu Sloupovi, Janu 
Kamišovi, Danu Marešovi a dalším je 
nutno poděkovat za perfektní organiza-
ci a samotnou realizaci. Budeme se těšit 
na druhý ročník první červnovou sobo-
tu v příštím roce.

Marcela Šášinková,
Středočeské muzeum

Zámeček „přežil“

Sen noci svatojánské v Roztokách?
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Lederovi, nechali záhy kapli uzavřít, údaj-
ně pro její zchátralý stav. 
V roce 1848 byly zahájeny přípravné prá-
ce ke stavbě kostela, ale v roce 1850 byly 
zase zastaveny. Bohoslužby v zámku byly 
posléze obnoveny, ovšem evidentně s ne-
libostí J. Ledera st., který je pak roku 1855 
již definitivně zakázal. Vypakoval navíc 
z jeho příbytku v zámku i duchovního 
správce, který pak byl nucen (a jeho ná-
stupci) dalších 20 let přebývat po soukro-
mých domech. Mše se sloužily jen na Le-
vém Hradci a často i pod širým nebem 
u kříže na návsi, či u sochy sv. Jana Nepo-
muckého ve mlýně v Roztokách.  
Patrocinium roztockého kostela bylo 
pravděpodobně převzato ze zasvěcení 
zámecké kaple, ale je to jen domněnka, 
kterou lze při různé míře fantazie smě-
le rozvíjet. Vzhledem k tomu, že jedním 
z atributů sv. Jana Křtitele je beránek, 
nelze vyloučit i souvislost s velmi rozšíře-

ným chovem ovcí v našem regionu, a to 
až do počátku 20. století. Všechny okolní 
stráně jsou na dobových obrazech i foto-
grafiích zachyceny jako zcela holé, pečlivě 
spásané stády ovcí.  Navíc umístění koste-
la Na Ovčíně se pro tuto hypotézu přímo 
sugestivně vnucuje. Ale mohlo to být sa-
mozřejmě úplně jinak …
Dne 14. května 1893 byl farní kostel svěd-
kem velké slavnosti povýšení Roztok 
na městys, když pod vedením starosty M. 
Vošáhlíka „o 9. hodině dopolední dosta-
vili se všichni členové obecního zastu-
pitelstva ke službám božím“.  Vyhlášení 
městem v roce 1968 se již muselo, bez 
ohledu na tzv. „obrodný proces“, obejít 
bez Te Deum.
Po vzniku Republiky československé se 
v roce 1920 stal roztocký kostel příčinou 
„malé náboženské války v Roztokách“, 
neboť nově vzniklá Náboženská obec 
církve československé požadovala pro 
své bohoslužby katolický farní kostel. 
21. srpna předložili členové církve (pod-
porovaní Sokolstvem) žádost obecnímu 
zastupitelstvu „o odevzdání zdejšího 
chrámu k úkonům bohoslužebným a po-
lovic farní budovy pro kněze církve čes-
koslovenské“. K tomu je třeba dodat, že 
kostel i fara byly v té době ještě obecním 
majetkem. Obecní zastupitelstvo navrho-
valo, aby obě církve využívaly kostel i faru 
společně, což se však v praxi ukázalo jako 
naprosto nereálné. Situace se vyhrotila 
o Vánocích roku 1920, kdy musel být kos-
tel uzavřen a hlídán četnictvem v obavě, 
že se jedna ze stran zmocní kostela nási-
lím. Nakonec rozhodla ve prospěch círk-
ve římsko-katolické až koncem roku 1922 
Zemská správní komise.

Příslušníci nové církve si pak postavili 
v první polovině 30. let minulého století 
svou vlastní svatyni na dnešním Husově 
náměstí. Určitý pocit hořkosti a nedoro-
zumění však na obou stranách přetrvával 
ještě dlouhou dobu.
Roztocký kostel Narození sv. Jana Křtitele 
se pak beze změn dočkal 80. let minulého 
století, kdy bylo přistavěno nové zádveří 
– ovšem zcela dokončeno bylo až o dal-
ších 20 let později. Tehdy také došlo k zá-
sadní změně vnitřního vybavení – kromě 
pozdně barokního oltáře byl odstraněn 
původní historizující dřevěný mobiliář 
presbytáře a méně zdařilé sochy svatých, 
sejmuta kazatelna. Křížová cesta věnova-
ná Libuší Bráfovou (manželkou minist-
ra orby A. Bráfa) byla nahrazena novou 
od O. Maška, instalován nový obětní stůl 
a svatostánek (arch. V. Mašek), opraveny 
byly varhany. 
V nejtěžších dobách komunistické tota-
lity působil na roztocké faře téměř 40 let 
P. františek Matějka, postava pro pamět-
níky téměř legendární (m.j. aktivní účast-
ník 2. odboje). Po jeho smrti byla fara ně-
kolik let neobsazena, krátce sem dojížděl 
sloužit nedělní mše i pražský biskup Josef 
Liška. Po něm (v roce 1990) zde nastoupil 
Jiří Paďour, pozdější biskup českobudějo-
vický, následoval velmi populární kazatel 
P. Alois Kánský a nyní již 11 let zde pů-
sobí P. Petr M. Bubeníček. Jedna věc se 
téměř nezměnila – zdejší farní kostel na-
vštěvuje zhruba stejné množství věřících 
jako v době jeho posvěcení před 144 roky 
– s tím rozdílem, že Roztoky dnes nemají 
750, ale 7,5 tisíce obyvatel.

Stanislav Boloňský

Po velkém úspěchu předchozích roč-
níků 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 se-
tkání zůstává zachován: 21. srpen, den 
obsazení Československa bolševiky 
v r. 1968.
Jak už víte z let předchozích, inspira-
cí nám byl náhodný nález části pamětí 
žalovského písmáka J. f. chalupeckého 
ze sedmdesátých let 19. 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 vychá-
zeli poutníci na Řivnáč, aby se pomodli-
li za trochu deště, který by zkropil 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 vr-
cholem se nějak rozplynou – a nic“!
A tak zveme své milé spoluobčany, přá-
tele turistiky, tradic i humoru k účasti 
na této bohulibé akci konané 
v neděli 21. 8. v 18.00 hod. v Žalově
Prezentace: v 17.30 v restauraci Na hři-
šti. Prezentace je dle zákona o ochraně 
osobních údajů povinná. Každý účast-
ník obdrží pamětní list, a bude za od-

měnu zapsán do cibulkova seznamu!!!
Oděv a výstroj: pevná turistická obuv, 
nepromokavý plášť či bunda, cepín či 
hůl, vhodná pokrývka hlavy.
Soutěže:
a)  Tradiční soutěž o co nejrozvážnější 

krok
b)  Populární soutěž s názvem „Kdo ne-

najde ani jednu houbu“
c)  Soutěž ve zpěvu písně „Čechy krásné, 

Čechy mé“.
KVALITNÍ OBČERSTVENÍ ZAJIŠ-
TĚNO !!!! 

Za Občanské sdružení Levý Hradec
Ladislav Kantor

Popáté na Řivnáč!
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23. června vpodvečer jsme navštívili po-
zoruhodný kulturní podnik – Svatojan-
skou zahradní slavnost pořádanou sdru-
žením Roztoč v blízkosti kostelíka sv. 
Klimenta, na místě někdejšího hostince.
Již cestou, kdy jsme potkávali obou-
směrně davy spoluobčanů, bylo jasné, 
že půjde o hojně navštívenou akci. Od-
cházející, namnoze doprovázeni dítky 
rozličného věku, vypadali spokojeně 
a o podniku, který opouštěli, se vyjad-
řovali pochvalně. Nespokojená pak byla 
dítka, proto, že některá  musela proti své 
vůli zahradní slavnost opustit. 
Výbor slavnosti jsme pozdravili jménem 
pana starosty Jana Jakoba na výslovné 
přání téhož. 
Na místě samém jsme shledali ještě  ně-
kolik stovek usměvavých spoluobčanů, 
atrakce pro děti, stan, ve kterém nej-

menší droboť předváděla své výstupy 
nacvičené během roku, žongléry, me-
tače ohně. Kvitovali jsme i to, že něja-
ký úslužný mládenec čepoval únětické 
pivo, což jistě přispělo k posílení mezi-
obecních vztahů.
Zaznamenali jsme i jeden téměř doko-
nalý vzlet balonu. Úplnému dokonání 
vzletu zabránil vítr. Je třeba nicméně 
říci, že majitel a provozovatel balonu je 
smělec a čertovsky odvážný chlapík, což 
si závistivě myslela zřejmě většina pří-
tomných mužů. 
Geniálním zakončením večera pak byla 
produkce Jeleních lojů. Pětice dívenek, 
půvabná a jelenímu loji zcela nepodob-
ná, v doprovodu pozoruhodného hu-
debníka zpívala tak luzně, že by to snad 
obměkčilo i srdce jednoho  mentora  ne-
ziskových organizací , kdyby ovšem byl 

tento roztočí slavnosti přítomen. 
Při pohybu mezi dobře naladěnými 
spoluobčany jsme naslouchali, co si 
povídají. Většinou velebili pořadatele, 
městskou radu, která tak ušlechtilý pod-
nik podpořila (stejně jako řadu jiných) 
z obecních prostředků.
Odcházeli jsme zcela spokojeni. Akce 
(stejně jako řada jiných…) posílila so-
ciální vazby v našem maloměstě a po-
vznesla před letním prázdnem kulturní-
ho ducha řady spoluobčanů.
Milé bylo, že se na jejím pořádání podí-
lelo spolků víc – jmenujme tábornický 
klub Draci a sdružení Rožálek. 
co více si přát?

Marie Šlancarová,
Předsedkyně sociální komise TOP 09

Tomáš Novotný, Sakura
Předseda kulturní komise

Komisaři návštěvou na Svatojanské slavnosti

Zahradní svatojanská slavnost 
Pod ochranou svatého Jana Křtitele, 
který zadržel déšť v oblacích, proběhla 
na Levém Hradci nádherná Zahradní 
slavnost. Věříme, že kdo přišel, potěšil 
své srdce pohledem na umění malých 
tanečnic a tanečníků, divadelníků, fil-
mařů, muzikantů, bubeníků i žonglérů, 
kteří představili svou pilnou celoroční 
práci.
Vystoupení roztočích kroužků a kurzů 
doplnilo milé divadlo pro děti „Když 
zvířátka hrají divadlo“, dobrodružné na-
fukování létajícího balónu, mladá tem-
peramentní zpěvačka a houslistka Kate 
Young ze Skotska a okouzlující ženské 
pěvěcké tělísko Jelení loje z DAMU. Pod 
kaštany voněly pražené mandle, pečené 

buřty, únětické pivo i výborná domácí 
limonáda.
Za doprovodný program na slavnosti  
děkujeme oddílu Draci, Mc Rožálek, 

Marianě Stránské za zapůjčení hry Wal-
da, aranžérskému kurzu za květinovou 
dílnu.
Děkujeme srdečně všem dobrovolní-
kům, kteří se na přípravě i realizaci sva-
tojanské slavnosti podíleli.
Děkujeme sponzorům a donátorům, 
kteří slavnost podpořili finančně. Jsou 
jimi Město Roztoky, MŠMT, Kuchyně 
Humpl, RS maso cZ, Dary přírody. 
Zvláštní poděkování patří panu Sládko-
vi z Technických služeb města Roztoky 
za velice vstřícnou a ochotnou spolu-
práci a pomoc s posekáním trávy, zajiš-
těním elektřiny a odvozem odpadků.

Výstava Mio, Mio ...
Na závěr školního roku proběhla v pro-
storách nad školní jídelnou výstava 
prací výtvarného ateliéru JoE. Není to 

tak dávno (leden letošního roku), kdy 
se JoE představil na roztockém zámku 
s výstavou „Jan Perner a železnice“. Bě-
hem druhého pololetí vznikal v ateliéru  
další rozsáhlejší projekt Mio, Mio. In-
spirací byl příběh knihy Astrid Lindgre-
nové  Mio, můj Mio. Vypráví o věrném 
přátelství, odvaze a smyslu pro sprave-
dlnost, o touze po svobodě a štěstí. Mio, 
devítiletý chlapec se vydává na nebez-
pečnou cestu do Země na konci světa. 
Na obrazech dětí ožila tajemná místa 
z příběhu - temný les, věž, most. Obrazy 
plné dětské fantazie v ateliéru vznikají 

pod citlivým vedením výtvarnice Lady 
Krupkové Křesadlové. Vernisáž výstavy 
byla milým setkáním dětí, rodičů a je-
jich přátel. Děti připravily návštěvní-
kům nevšední umělecký zážitek. Část 
výstavy  si můžete prohlédnout v září 
během zápisu do kroužků. 

Cesta do Drážďan
Po železniční trase, kterou projektoval 

Sdružení Roztoč ZPRÁVY ZE SDRUŽENÍ ROZTOČ ZPRÁVY ZE SDRUŽENÍ ROZTOČ 
  
  
  
  

ZÁPIS DO UMĚLECKÝCH A JAZYKOVÝCH KURZŮ 2010/2011 ZÁPIS DO UMĚLECKÝCH A JAZYKOVÝCH KURZŮ 2010/2011  
proběhl ve dnech 1. a 2. září. Máte-li zájem o některý z našich nabízených kurzů pro děti i dospělé, 
přihlašování je možné i po termínu zápisu přes kancelář sdružení. Informujte se na našem kontaktu: e-
mail roztoc@roztoc.cz , tel. 220 514 572 nebo se zastavte osobně v našem infocentru v Havlíčkově ulici 
713, vedle dětského střediska. Kroužků probíhají v ateliérech sdružení v Roztokách a Úněticích a budou 
zahájeny v druhé polovině září 2010. 
 
Nabízené kurzy pro děti i dospělé: výtvarné, taneční, dramatické, hudební (flétna, moderní kytara, 
africké bubny), žonglování, aranžování květin, fotografický kurz, angličtina pro předškoláky. 
 
NOVINKY: keramika, mozaikování, muzikantská dílna pro děti 5–8 let, dramaťák pro děti od 7 let, 
klasická kytara, výtvarná dílna Semišová myš pro děti 4–10 let. 
 
Více informací o náplni kurzů, o lektorech, o místě a čase konání se dozvíte na www.roztoc.cz. 
 
MOZAIKOVÁNÍ 
Celoroční víkendový kurz, na kterém si vyzkoušíte vyrobit nádherné mozaiky z různých materiálů. Kurz je 
určen pro děti od 7 let a dospělé, účast mladších je možná za doprovodu rodičů. Ukázky z mozaikové 
tvorby lektorky kurzu Magdaleny Kracík Štorkánové najdete na www.mozaikart.cz. 

Harmonogram kurzu: 

Setkání „KÁMEN“ sobota 18. září 2010 (14–18 hodin), materiál s sebou: oblázky všech velikostí a barvy 

Setkání „KERAMIKA“ sobota 16. října 2010 (14–18 hodin), materiál s sebou: různobarevné obkladačky, 
kachle, hrníčky, střešní krytinu + podklad na mozaikování (podnos, dlaždice, prkénko) 

Setkání „SKLO“ sobota 13. listopadu 2010 (14–18 hodin), materiál s sebou: sklo, korálky, knoflíky, 
podklad na mozaikování (zrcadla, rámeček na fotografii) 

Setkání „VÁNOČNÍ DÁRKY“ sobota 4. prosince 2010 (14–18 hodin), materiál s sebou: korálky, drobné 
kovové předměty, knoflíčky Termíny pro 2. pololetí: 
26. 2. 2011, 26. 3. 2011, 16. 4. 2011, 14. 5. 2011, 
11. 6. 2011 

 

Cena materiálu bude vypočítávána podle technik a 
množství spotřebovaného materiálu jednotlivými tvůrci, 
předpokládané cenové rozmezí od 0 Kč do 100 Kč. 
Základní materiál (cement, spárovací hmota atd.) jsou již 
započítány v kurzovném. 
Těšíme se na setkání s vámi a vašimi dětmi v novém 
školním roce! 
Dita Votavová, sdružení Roztoč, www.roztoc.cz  
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Jan Perner se poslední sobotu v červ-
nu vydala skupinka žáků z Ateliéru JoE  
s lektorkou Ladou Krupkovou Křesad-
lovou do Drážďan. V saské metropoli 
navštívili společně Galerii starých mi-
strů ve Zwingeru a Sbírku japonského, 
čínského a míšeňského porcelánu. cesta 
byla vyvrcholením celoročního projektu 
Jan Perner a železnice. 

Prázdninové týdny pro rodiče s dět-
mi od 1,5 let a jejich sourozence 
do 12 let
Zážitková pedagogika s lektorkami Zu-
zanou Smugalovou (taneční kroužek 
Po špičkách) a Lucií Nedomovou (krou-
žek Družinka). 
Program propojí hru a umění, rodiče 
a děti a děti mezi sebou. Budeme společně 
malovat a tančit, povídat si, zpívat. To vše 
v tajemné říši jménem fantazie. Půjdeme 
celý týden po cestě, která zemi fantazii 
spojuje s naší zemí jménem Realita…
Kde:  Ateliér Roztoč, budova školní družiny
Termín výuky:  po - pá,  10.00–11.30 hod.
1. termín: 25.-29. červenec 2011,
2. termín:  1.-5. srpen 2011, 3. termín: 

8.-12. srpen 2011 
Kurzovné:  500,– Kč (5 lekcí, 1 lekce 

90 min/100 Kč) Jednorázový 
vstup: 150,– Kč .

Přihlášky, prosím, zasílejte na druzinka@

email .cz, nebo volejte 603 335 261.

Zápis do uměleckých kurzů a kroužků  
na školní rok 2011/12
Srdečně zveme vás, děti i dospělé, na zá-
pis do kroužků a kurzů na školní rok 
201/12. U zápisu se můžete dozvědět po-
drobnosti o obsahu kroužku, o způsobu 
jeho vedení a seznámit se blíže s lektory, 
kteří kroužky vedou.
Čtvrtek 1. 9. v 8–11 h v Ateliéru v bu-
dově školní družiny, Roztoky 
Pátek 2. 9. v 15–18 h v Ateliéru Havlíč-
kova 713, vedle dětské lékařky, Roztoky 
Zápis v MŠ Žalov a MŠ Únětice pro-
běhne v průběhu září,  informace v MŠ 
a na www.roztoc.cz 

Aktuálně vám nabízíme tyto kroužky 
a kurzy:
Malé děti s rodiči nebo prarodiči 

Družinka (Roztoky a Únětice) pro děti 
1,5–4 roky s doprovodem

Dramatický obor
Pimprlata (Roztoky) 3–7 let
Dramaťák (Roztoky) 7–15 let 

Výtvarný obor
Výtvarný ateliér Semišová myš (Rozto-
ky) 4–10 let
Ateliér JoE (Roztoky) 5–15 let  
Keramika (Roztoky) 5–12 let 
Mozaikování (Roztoky) 6–100 let

Aranžování květin (Roztoky) 10 let–dosp. 
Uměleckořemeslné techniky (Roztoky) 
od 8 let

Taneční obor
Po špičkách (Roztoky, Únětice) 3–12 let
Taneční soubor (Roztoky) 12–18 let 
NOVINKA 
Balet (dle zájmu) NOVINKA 

Hudební obor
Hrátky s flétničkou (Roztoky, Žalov) 
5–11 let
Malí muzikanti (Roztoky) 5–8 let
Moderní kytara (Roztoky) 11 let–dospělí  
Klasická kytara (Roztoky) 7 let–dospělí  
Africké bubny (Roztoky) 15 let–dospělí  

Jazyky
Angličtina pro předškoláky (Roztoky) 
4–7 let
francouzština (Roztoky) 10–dospělí  
NOVINKA 

Ostatní kurzy
Žonglování (Roztoky) od 10 let
fotografický kurz (Roztoky) od 13 let

Více informací o nabízených kurzech 
a kroužcích naleznete na www.roztoc.cz 
nebo v tištěné brožurce, k dostání v kan-
celáři sdružení.
Těšíme se na setkání s vámi u zápisu!
J. Čechová a D. Votavová, sdružení Roztoč

Fotografie Jakub Souček,
Lada Krupková Křesadlová

www.roztoc.cz, e-mail: roztoc@roztoc.cz 
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Co bylo a bude v Tanečním kroužku 
Po špičkách
Pro taneční kroužek Po špičkách, kte-
rý působí pod Sdružením Roztoč, byl 
školní rok 2010-2011 rokem plným 
tradičních akcí i novinek. Jeho tanečni-
ce jsme mohli vidět téměř každý měsíc 
na nějakém vystoupení po celé repub-
lice. Když pomineme nedávno v Odra-
ze zmiňovanou krajskou postupovou 
přehlídku dětských skupin scénického 
tance Kutná Hora 2011, konanou pro 
Středočeský kraj v Roztokách, tak asi 
nejvýznamnější byla nominace na Ote-
vřeno 2011 do Kolína, kde se každoroč-
ně koná celostátní festival pantomimy 
a pohybového divadla. Za zmínku stojí 
i velké uznání, které si dívky přivezly 
ze Stochova, kde se účastnily krajského 
kola divadelní přehlídky pro Středočes-
ký kraj Dětská scéna 2011. A nesmíme 
zapomenout na tradiční červnovou 
účast ve Varnsdorfu na Tanambourré, 
která se letos obzvláště vydařila. Ta-
nečnice zvládly za tři dny spontánně 
nacvičit novu choreografii, která zde 
měla v Městském divadle velký úspěch. 

Nelze vynechat ani domácí vystoupe-
ní. V letošním školním roce měl TK 
Po špičkách samostatný plnohodnotný 
večer v bohnickém divadle Za plotem, 
který dokázal naplnit devadesáti minu-
tovým programem. Na červnové Za-
hradní slavnosti měli diváci možnost 
vidět skoro všechny tanečníky a taneč-
nice pohromadě. V dvacetiminutovém 
pásmu nazvaném Svatojánské vití vě-
nečků v jednu chvíli na jevišti tančilo 
dohromady více jak 40 dětí od malič-
kých po ty největší. Náročné zkoušení 
a přípravy se vyplatily, premiéra tohoto 
pásma se moc povedla a lze jen doufat, 

že bude příležitost ji zopakovat.
V příštím roce čekají kroužek změny. 
Kromě zaběhlého systému TK Po špič-
kách se otevírají i kurzy klasického ba-
letu pro děti starší devíti let a dospělé, 
ve kterých bude kladen důraz na taneč-
ní techniku. Dále budou mít školní děti 
a dospělí, které navštěvují TK Po špič-
kách a tančí více jak 2 roky možnost při-
hlásit se do uměleckého tanečního sou-
boru Roztoče zaměřeného naopak více 
na tvorbu a kde budou dveře otevřeny 
i hostujícím umělcům. Každý tancechti-
vý, ať dítě nebo dospělý, si jistě vybere.

Zuzana Smugalová
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Od 22. srpna budeme mít opět otevře-
no po dovolených a tak se můžete přijít 
osobně přihlásit na jazykové kurzy, hu-
dební kroužky Yamaha a další aktivity, 
které pro vás chystáme a jejichž rozvrh 
naleznete na našich webových strán-
kách již nyní. Kdo nechce vše řešit až 
po prázdninách, může poslat přihlášku 
mailem na info@lexik.cz i dříve.

Do školky můžete svoje potomky při-
hlásit telefonicky či mailem i během 
prázdnin a my s nimi budeme od 22. 8. 
od 7,30 ráno počítat. Školka Lexik bude 
fungovat ve stejném režimu jako v před-
chozích letech.

Cvičení a masáže s Petrou Novákovou  
začnou v obdobném rozvrhu od pondě-
lí 5. 9. s možností rezervací již od 22. 8. 
Odpolední a večerní cvičení začne také 
začátkem září.

SOS tábor pro děti s angličtinou za-
číná od 22. 8. a ještě je možné během 

prázdnin doplnit o několik zájemců.

Také ještě můžete na poslední chvíli při-
hlásit neposedné děti na ověřený zklid-
ňující kurz opakování učiva Rozjezd 
před školou, který vede zábavnou for-
mou zkušená pedagožka. 

Již řadu let Lexik v Roztokách nabízí pro 
nejmenší děti programy Hudební školy 
Yamaha. V příštím roce jsme se snažili 
zachovat program obdobný jako v le-
tech minulých. Hudební škola Yamaha 
působí po celém světě a nabízí široké 
spektrum vyučovacích programů pro 
děti již od 4 měsíců. Na pobočce v Roz-
tokách ve školním roce 2011/12 bude 
nabízet tyto předškolní programy:
Robátka – pro děti od 4 do 18 měsíců.
Děti a rodiče se učí s využitím nejrůz-
nějších smyslů poznávat svět hudby. 
Jednoduché tematicky uspořádané 
příběhy s písněmi a básněmi obsaže-
né v příručce pro rodiče jsou doplněny 
hudbou na cD.

První krůčky – pro děti od 18 měsíců 
do 4 let.
Obsahem programu jsou jednoduché 
písně, vyprávění, hudebně pohybové 
a rytmické hry, poslech skladeb, hra 
na rytmické hudební nástroje (včetně 
doplňujících výtvarných a pracovních 
činností). Díky aktivní účasti jednoho 
z rodičů, využívání zajímavých učeb-
ních materiálů, je působení cílené a in-
tenzivní.
Výuka bude zahájena stejně jako jazyko-
vé kurzy v týdnu od 12. září 2011.

Místo výuky: 
Vzdělávací centrum Lexik, Lidická 2240, 
Roztoky (naproti Tesco)
Bližší informace a rozvrh  
na tel.: 739 035 000, www.lexik.cz nebo 
na www.yamahaskola-praha.cz

Krásný průběh letních prázdnin a v srp-
nu na viděnou se těší kolektiv Lexiku.

Lenka Červenková

Srpen a školní rok 2011/12  
ve vzdělávacím centru Lexik

S koncem školního roku končí i jarní 
část sezony orientačních běžců. Před 
prázdninami často končí či jsou v půli 
i některé soutěže:

Národní žebříček B Čechy – za zmínku 
stojí 2. (!) místo Jiřího Bělohlávka v ju-
niorech.
Krajský žebříček (průběžné pořadí) –  
3. Alena Voltrová (zisk licence B),  
5. Linda Sedláčková v mladších žáky-
ních, 3. Adéla Brodská ve starších do-
rostenkách, 5. Tomáš Jíra (zisk licence 
B) v mladších žácích. V průběžném 
pořadí oddílů si držíme před podzimní 
částí 3. místo.
Pražský pohár žactva - Tomáš Jíra skon-
čil třetí a mezi oddíly jsme obsadili  
5. místo mezi středočeskými oddíly

8. 6. 2011 jsme již po sedmé za sebou 
za pěkného počasí bez deště uspořádali 
jeden ze závodů Pražského poháru žac-
tva v lese mezi Roztokami a Prahou - 
Suchdolem. Téměř vše se vydařilo a tak 
téměř tři stovky závodníků snad odjíž-
děli spokojeni.

V půli června jsme oželeli jeden za zá-
vodů krajského žebříčku a vyrazili sjíž-
dět Ohři. Jeli jsme tradičně s kamarády 
ze spřáteleného oddílu z Kamenice. 
Společně s nimi nás bylo okolo padesát-
ky. Jeli jsme úsek mezi Loktem a Rado-
šovem. Až na trochu nepřející počasí se 
akce vydařila (nikdo se neutopil :-).

Na mistrovství republiky v krosu 
v pražské oboře Hvězda skončila naše 
nová posila Petra Sedláčková v mladších 
veteránkách na vynikajícím 3. (!) místě.

Kdo by se chtěl dozvědět něco více o od-
dílu, tak může navštívit naše webové 
stránky na adrese http://roz.ini.cz, nebo 
některý z našich tréninků (nejbližší tré-
nink po prázdninách bude v prvním či 
v druhém týdnu v září).

František Pašek
OK Roztoky (oddíl orientační běhu)

Konec jarní části sezony orientačních běžců
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Královští novomanželé a jejich předkové z Levého Hradce

Legenda

oo partner / partnerka

předci - potomek

kníže český

král český

král švédský

kníže monacký

král anglický / britský

SVATBA
19.6.2010

SVATBA
2.7.2011kníže monacký

1566-1625
oo Anna Dánská

1542-1587
oo Jindřich z Darnley

Jakub VI.
král anglický a skotský

Marie
princezna skotská

oo Jakub IV. Skotský oo Albert Saský

Jakub V.
král skotský
1512-1542

oo Marie de Guise

1489-1541 1819-1901

oo Alžběta z Yorku oo Victoria Saská

princezna anglická
Markéta Victorie SVATBA

královna anglická 29.4.2011

1457-1509 1767-1820 *1982
oo Catherine Middleton

Jindřich VII. Edward William
král anglický vévoda z Kentu vévoda z Cambridge

1430-1456 1738-1820 *1948
oo Markéta Beaufort oo Charlota Mecklenburg oo Diana Spencer

Edmund Jiří III. Charles
hrabě richmondský král anglický a hannov. kníže z Walesu

1401-1437 1707-1751 *1926
oo Owen Tudor oo Augusta Saská oo Phillip Dánsko-Řecký

Kateřina Frederick Lewis Alžběta II.
princezna francouzská kníže z Valesu královna britská

1368-1422 1683-1760 1895-1952
oo Isabela Bavorská oo Karolina von Ansbach oo Alžběta Bowes-Lion

Karel VI. Jiří II. Jiří VI.
král francouzský král anglický a hannov. král britský

1337-1380 1660-1727 1865-1936
oo Jana Francouzská oo Sofie von Celle oo Marie of Teck

Karel V. Jiří I. Jiří V.
král francouzský král anglický a hannov. král britský

oo Kunhuta Haličská oo Kunhuta Štaufská oo Konstancie Uherská

oo Ernest A. Hannoverský oo Alexandra Dánská

Edward VII.
král britský
1841-1910

král český král český král český
1233-1278 1205-1253 1155-1230

oo Svatava Poslká oo Rixa von Berg oo Judita Durynská

Přemysl Otakar II. Václav I. Přemysl Otakar I.

oo Charlen Wittstock

Vratislav I./II. Vladislav I. Vladislav I./II.
král český kníže český král český
1032-1029 † 1125 † 1174

oo Grace Kelly

Albert II.
kníže monacký

*1958

oo Peter Polignac

Reinier III.
kníže monacký

1923-2005

oo M. Juliette Louvet

Charlotte
princezna monacká

1898-1877

oo Marie Vict. Hamilton

Ludvík II.
kníže monacký

1870-1949

oo Guta Habsburská

Albert I.
kníže monacký

1848-1922

1818-1889
oo Antoinetta de Mérode

Břetislav I.
kníže český
1005-1055

oo Judita von Schweinfurt

Václav II.
král český
1271-1305

kníže monacký
1785-1856

oo Marie de Lametz

Karel III.

kníže monacký
1758-1818

oo Louise d´Aumont

Florestan I.

kníže monacký
1720-1795

oo Marie Kateřina Brignole

Honoré IV.

princezna monacká
1697-1731

oo Jakub de Goyon

Honoré III.

princezna lotrinská
1674-1724

oo Antonín I. Monacký

Louisa Hypolita

princezna česká
1315-1349

oo Jan II. Francouzský

Marie

oo Marquerite de Cambout

Oldřich
kníže český

† 1034
oo Božena

Eliška
princezna česká

1292-1330
oo Jan Lucemburský

Jitka

oo Marguerite de Chabot

Jinřich
princ lotrinský

1601-1666

oo Louise de Rieux

Karel I.
vévoda d´Elboeuf

1556-1605

oo Antoinette Francouzská

René
markýz d´Elboeuf

1536-1560

oo Phillipa von Geldern

Klaudius I.
vévoda de Guise

1496-1550

oo Frederick Lotrinský

René II.
vévoda lotrinský

1451-1508

oo Isabela Lotrinská

Yolande
princezna neapolská

1428-1483

oo Yolande d´Aragon

René I.
král neapolský

1409-1480

oo Marie de Blois

Ludvík II.
král neapolský

1377-1417

princezna švédská
*1977

oo Daniel Westling

Boleslav II.
kníže český
cca 932-999

oo Emma Anglická

Ludvík I.
král neapolský

1339-1384

král švédský
*1946

oo Silvie Sommerlath

Victoria

princ švédský
1906-1947

oo Sybila Saská

Karel XVI. Gustav

Boleslav I.
kníže český

† 972
oo Biagota

oo Louise Německá

Victoria
princezna bádenská

1862-1930
oo Gustav V. Švédský

Gustav VI. Adolf
král švédský
1882-1973

oo Markéta Saská

Gustav Adolf

oo Leopold Bádenský

Frederick I.
velkovévoda bádenský

1826-1907

oo Fredericka Bádenská

Sofie
princezna švédská

1801-1865

oo Sofie Dánská

Gustav IV. Adolf
král švédský
1778-1837

oo Louisa Ulrica Pruská

Gustav III.
král švédský
1746-1792

oo Kristián A. Oldenburg

Adolf Frederick
král švédský
1710-1771

princezna bavorská
1616-1662

oo Frederick Bádenský

Vratislav
kníže český

888-921
oo Drahomíra ze Stodor

Albertina
princezna bádenská

1682-1755

princ bavorský
1589-1652

oo Kateřina Švédská

Krystýna

princezna klévská
1553-1633

oo Jan Bavorský

Jan Kazimír

princezna česká
1531-1581

oo Vilém Klévský

Magdaléna

princezna česká
1503-1547

oo Ferdinand Habsburg

Marie

král český
1456-1516

oo Anna de Foix

Anna

princezna česká
1438-1505

oo Kazimír Jagellonský

Vladislav II.

princezna česká
1409-1442

oo Albrecht Habsburský

Alžběta

král český, král římský
1368-1437

oo Barbara von Cilly

Alžběta

král český, císař římský
1316-1378

oo Alžběta Pomořanská

Zikmund

princ lotrinský princezna ang. a skot.
AlžbětaFrederick VII. Ludvík

markrabě bádenský

oo Augusta von Schleswick oo Catherine de Neufville oo Fridrich Falcký

1647-1709 1641-1718 1596-1662
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Sofie
princezna falcká

1630-1714

Bořivoj I.
kníže český
† cca 891

oo sv. Ludmila ze Pšova

Karel IV./I.
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Vzájemná rodová provázanost evrop-
ských panovnických rodů je skutečností, 
která je dobře známá již několik set let. 
Jejich vzájemná příbuznost umožňuje 
nejen současným vládcům, ale i jejich 
následníkům udržovat rodovou a ná-
slednickou kontinuitu. Teoreticky také 
zajišťuje nástupnické právo na jiných 
evropských trůnech a to právě na zá-
kladě skutečnosti, kdy je dotyčný princ 
potomkem více dynastií – byť po přes-
lici (dědictví přes ženského člena rodu).
Právě druhotný následnický nárok bý-
val nejčastějším motivem těchto sňat-
ků. Dnes již ve většině případů nejsou 
členové královských rodin povinni do-
držovat přísná sňatková pravidla daná 
buď rodinnými statuty, nebo přímo 
právními předpisy dané země a berou 
si v některých případech za své manžele 
či manželky také občany bez urozeného 
původu. To je také případ třech velkých 
královských sňatků, kterých jsme byli 
svědky v uplynulém roce. Loni v červ-
nu se vdávala švédská korunní princez-
na Victorie, na konci letošního dubna 
se ženil britský následník trůnu princ 
William a před pár dny – začátkem čer-
vence – vstoupil do svazku manželského 
také monacký kníže Albert II. Přestože 
byly tyto radostné události ve velkém 
zájmu médií, méně se již zdůrazňovalo, 
že královským snoubencům koluje v ži-
lách také česká krev.
V době, kdy náš první kníže Bořivoj I. 
se sv. Ludmilou zakládali nejen první 
český kostel na Levém Hradci, ale také 
českou (později) královskou dynastii, 
jistě netušili, že jejich potomci budou 
úspěšně vládnout i v jiných zemích až 
podnes. O to je zajímavější, že si i v sou-
časnosti můžeme odvodit přemyslovský 
původ současných královských novo-
manželů. Způsobů, jak to učinit, je více, 
proto jsem se snažil ve  schématu uvnitř 
tohoto čísla vybrat pokud možno ty 
nejjednodušší a nejznámější možnosti, 
která představují princeznu Viktorii, 
prince Williama i knížete Alberta jako 
potomky prvního historicky doložené-
ho českého knížecího páru.
Přirozeně, že díky zmíněné dynastické 
provázanosti jsou královští novoman-
želé potomky mnohem většího počtu 
dynastií a můžeme u nich odvodit i dal-
ší královské původy; ten přemyslovský 
však pro nás přesto zůstává tím nejza-
jímavějším.

Petr Nohel, člen České genealogické 
a heraldické společnosti
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V sobotu 11. června 2011 proběhl v are-
álu TJ Sokol v Dobřichovicích Přebor 
ČOS v sokolské všestrannosti před-
školáků. celkem přijelo 108 závodníků. 
Za TJ Sokol Roztoky jelo 16 reprezen-
tantů se svými rodiči:
(2005) Tereza Hermanová, Eliška cedi-
dlová, Helena Trešlová, Pavlína Čížková, 
Ondřej cedidlo, Stanislav Kulhánek - 
(2006) Bohuslava Čermáková, Veronika 
Škráčková, Veronika Kubánková, Lenka 
Juranová, Adam Kaláb a Lukáš Vrána - 
(2007) Nela Trešlová, Šimon Herman - 
(2008) Čížek Vojtěch a Tomáš Juran.
Děti závodily v atletice (běh na 40 m, 
skok z místa do dálky a hod tenisovým 
míčkem), míčovém trojboji a doved-
nostech s míčem. Děti předvedly úžasné 
výkony a domu jsme si vezli opravdické 
medaile a diplomy.
Zlatou medaili získal Adam Kaláb - 
skok z místa - 161 cm.
Stříbrné medaile získaly Adam Kaláb - 
běh na 40m - 9.20 s, Adam Kaláb - hod 
tenisákem - 9.50 m, Šimon Herman 
- skok z místa - 110 cm, Lukáš Vrána - 

míčový trojboj, Vojtěch Čížek - míčový 
trojboj
Bronzové medaile získaly Eliška cedi-
dlová - míčový trojboj, Ondřej cedidlo 
- míčový trojboj, Nela Trešlová - běh 
na 40 m - 12.90 s
Všechny děti z TJ Sokol Roztoky do-
staly za skvělou reprezentaci jednoty 
diplomy, perníkové medaili, dáreček 
a cukrovinku. Slavnostně tak zakončily 
celoroční sportování v tělocvičně. Více 

fotografií ze závodů a výsledky všech 
dětí najdete na http://sokol-roztoky.
wgz.cz
Rodičům děkuji za perfektní fandění 
a podporu všech dětí,  dětem děkuji 
za účast a skvělé výsledky. Nashledanou 
v tělocvičně.

Martina Sasková 
Cvičitelka R+D, předškoláci 

TJ Sokol Roztoky

ŽIVOT V OBCI

Pokud byste viděli pětadvacet pištících 
dětí pátrající po pirátském pokladu ane-
bo plnící bojovku v nočním lese, napad-
ne vás, že jste na dětském táboře.
Jestliže pak večer u ohně slyšíte detailní 
rozbory slavné rekordní smeče o rych-
losti 322 km/hod Číňana fu Haifenga, 
máte pocit, že jste se ocitli na badminto-
novém soustřední.
Samozřejmě ani jedno nesedí - první je 
zábava pro děti, druhá pro manžele, ov-
šem v hlavních rolích jsou tu hráčky vo-
lejbalového týmu TJ Sokol Roztoky A.
První červencový týden byly už na tra-
dičním soustředění - tentokrát v nád-

herném areálu Kristýna u Hrádku nad 
Nisou, na trojmezí mezi Českem, Ně-
meckem a Polskem. Tým vedený obě-
tavým trenérem Jindřichem Medkem 
takto vyrazil už počtvrté.
Poprvé Sokolky byly ve volejbalové ves-
nici Dřevěnice na Jičínsku, obklope-
né nádhernou přírodou Českého ráje. 
Další dva ročníky se hráčky s rodinami 
„soustředily“ v jižních Čechách, v re-
kreačním areálu Radost nedaleko Blatné 
na Písecku.
Letos polovina týdne propršela, což 
ve vás zrovna u Hrádku nad Nisou 
s okolím poškozeným po loňských po-
vodních nevyvolává pocity bezpečí. Na-
konec se všem v okolí skvěle vybavené-
ho areálu Kristýna, v Lužických horách, 
s možnostmi řady výletů do okolí velmi 
líbilo. Na závěr proběhl oblíbený turnaj 
smíšených dvojic, letos jako písku. Hi-
tem se stal lanový park, který zdolaly 
i děti. chatky v Kristýně jsou na tra-
diční červencový týden již zamluveny 
na příští rok!
Oblíbená akce volejbalistek (a jejich ro-

din) se rozrůstá, tento rok padl rekord 
- celkem padesát účastníků, dvanáct 
chatek a dva stany.
Ještě k tomu termínu „soustřední“, aby 
z toho nebyla jen rodinná dovolená 
v plážovém duchu – ráno holky běhají, 
v podvečer dvě hodiny trénují volejbal. 
Možná z toho ale brzy bude volejbalo-
vo–badmintonové soustředění, protože 
muži mezi tím založili vlastní tým v TJ 
Sokol Roztoky. A protože před zhruba 
pěti lety volejbalové družstvo zasáhl ba-
byboom, zřejmě se na těchto soustředě-
ních (rodinných dovolených)  už poma-
lu formuje budoucí hvězdné roztocké 
družstvo.

Václav Dolejší

Volejbalistky (a jejich rodiny) byly opět  
na soustředění

Přebor ČSO v sokolské všestrannosti předškoláků 2011
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Rádi bychom oslovili zájemce o sport, 
který v Roztokách trénujeme již dva 
roky roky. Během těchto dvou let jsme 
vytvořili příjemný kolektiv, se kterým 
jsme měli letos snahu nacvičit sestavu, 
kterou děti předvedly v červnu na vy-
stoupení v Jinonicích. To se úspěšně 
povedlo a těšíme na další sezónu, která, 
doufáme, bude pro mnohé také první 

závodní sezónou. Máme jak začínající 
páry, tak děvčata do dívčích formací. 
V novém školním roce otevíráme další 
ročník přípravky pro děti ve věku od 7 
do 10 let, které by rády tancovaly a chtě-
ly v budoucnu něco dokázat a hlavně 
něco umět.
V ČR není akrobatický rock and roll 
novým sportem, ale média mu bohužel 
nevěnují dostatečnou pozornost, i když 
patří mezi divácky velmi atraktivní 
sporty. Česká republika sbírá na tomto 
poli velké úspěchy. Máme mnoho mis-
trů Světa i Evropy v různých kategori-
ích, ale bohužel bez účasti médií, a tak 
tyto informace a ani sport jako takový 
nemá šanci proniknout blíže k lidem. 

Důkazem toho je fakt, že v tomto škol-
ním roce reprezentovalo Českou re-
publiku na Mistrovství světa ve Vídni 
pět formací, včetně naší seniorské dívčí 
formace „Shadows“, která obsadila krás-
né 19 místo z 36 formací. Tento úspěch 
může být velkou motivací pro děti, které 
u nás s rock and rollem začínají. 
K Vám, resp. k Vašim dětem, bychom 
tento sportovní tanec chtěli dostat právě 
tím, že jsme začali trénovat tady v Roz-
tokách. Rádi Vaše děti naučíme nové 
věci, rozvineme v nich taneční schop-
nosti, o kterých třeba zatím ani neví.
Přijďte se přesvědčit o tom, že zrovna 
tenhle sport je to pravé pro Vaše dítě. 
Trénujeme od 5. 9. 2011 každé pondělí 
od 16:30 do 17:30 (přípravka) v prosto-
rách fitness centra Via Vestra (V Úvoze 
1730, Roztoky). Více informací nalezne-
te také na našich webových stránkách  
www.rnr.sokol-jinonice.org nebo na tel. 
číslech 777 179 954 a 776 710 190.

Richard Burgr

Akrobatický rock and roll v Roztokách
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Na měsíc červenec jsme připravili hned 
dvě setkání mimo herničku - cestu 
za pokladem a návštěvu farmy ve Vel-
kých Čičovicích. 

Farmu
rodiny Ženíškových jsme měli možnost 
navštívit již v minulých letech. Také le-
tos nám počasí přálo a malí návštěvníci 
mohli plnými doušky „ochutnat“ život 
na statku. Nejen páni kluci obdivovali 
velké zemědělské stroje, podívali jsme 
se, jak se bydlí prasátkům, ale úplně nej-
víc si děti užily jízdu na koni a prohlíd-
ku ohrad s pasoucími se koňmi. 
Věříme, že si děti z výletu odnesly 
spoustu krásných zážitků, děkujeme 
manželům Ženíškovým za umožnění 
návštěvy farmy a ošetřovatelce koní Ni-
kole za milé přijetí. 

Následující týden nás čekala již tradiční 
letní akce

Cesta za pokladem
Dobrodružství pro ty nejmenší se letos 
neslo v duchu pravěku. Děti se na ces-
tě po stopách dinosaurů dozvěděly jak 
vypadal trilobit či která zvířata v dneš-
ní době již v přírodě nepotkáme.Do-
vednost si mohly vyzkoušet při „lovu 
mamutů“ a překonávání provazových 
překážek. cílem cesty bylo hnízdo s di-
nosauřími vejci - ta byla k veliké radosti 
dětí čokoládová s překvapením. 
Děkujeme aktivním maminkám za vý-
pomoc a městu Roztoky za podporu 
akce. 

Milí návštěvníci a přátelé mateřského 
centra. V prostorách přilehlých k Ro-
žálku bude v letních měsících probí-

hat rozsáhlá rekonstrukce. Vzhledem 
k tomu, že netušíme kdy budou práce 
v suterénu ukončeny, sledujte prosím 
naše webové stránky: www.rozalek.cz 
a městské nástěnky, kde Vás budeme 
informovat o zahájení poprázdninové 
činnosti, aktuálním harmonogramu 
a Dni otevřených dveří. Předpokláda-
ný termín je konec září.

Děkujeme za přízeň a krásné léto přeje  
V. Bromovská, MC ROŽÁLEK

mobil: 773 245 147 , www.rozalek.cz 

Mateřské centrum Rožálek Roztoky u Prahy
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CHELSEA v Roztokách

ŽIVOT V OBCI

Ve dnech 15.-17. 7. proběhlo na hřišti 
SK Roztoky několik fotbalových tré-
ninků české reprezentace do 19 let před 
jejím odjezdem na Mistrovství Evropy 
do Rumunska. Kromě hráčů z českých 
a několika zahraničních klubů se tré-

ninků zůčastnil také Tomáš Kalas, kte-
rý je v současnosti spoluhráčem Petra 
Čecha v chelsea Londýn. Podle slov 
trenérů Hřebíka, Jarabinského a Kouby 
máme velice kvalitní trávník, na kterém 
se všem hráčům velmi dobře trénova-

lo a budou se k nám rádi vracet. chtěli 
bychom popřát reprezentantům hodně 
úspěchů na následujícím turnaji, podě-
kovat Sokolu Roztoky za uvolnění hřiště 
i v době tréninků některých jeho oddílů 
a všem členům SK Roztoky za perfektní 
přípravu hřiště. 
Dále bych všem příznivcům fotba-
lu v Roztokách chtěl připomenout, že 
na konci srpna začíná nová fotbalová 
sezona. Sledujte plakáty, na kterých Vás 
budeme informovat o termínech prv-
ních zápasů a přijďte fandit Všem našim 
mužstvům v minimálně stejném počtu 
jako v sezoně minulé.

Ing. Tomáš Novotný
Předseda SK Roztoky

Právě před sto lety začal 
Antonín Benjamín Svojsík, 
tělocvikář na žižkovské re-

álce, připravovat půdu pro vznik české 
junácké organizace. Uchvácen skautin-
gem, který se v té době již pár let rozvíjel 
v Anglii pod vedením Roberta Baden-
-Powella, utvořil ze svých žáků první 
skautskou družinu v Čechách. Rok na to, 
tedy v létě 1912, vyrazili čeští skauti na 
první tábor, který se konal pod hradem 
Lipnicí na Českomoravské vrchovině.

U příležitosti tak významného výročí 
připravují čeští skauti po celé zemi mno-
ho různých akcí pro veřejnost.  A skau-
ti z Roztok samozřejmě nesmí chybět! 
chtěli bychom proto tímto všechny zá-
jemce z blízka i z daleka srdečně pozvat 
na akce pořádané roztockými skauty.
Jedná se o sobotu 17. září 2011, kdy vás 
rádi přivítáme u nás v Osadě v Máchově 
ulici. Těšit se můžete na den plný soutěží 
a her a například si budete moct také na 
vlastní kůži vyzkoušet, jak to chodí na 

skautském táboře. Na své si přijdou malí 
i velcí návštěvníci. Občerstvení je samo-
zřejmostí.
Na začátek roku 2012, respektive první 
měsíce tohoto roku, potom připravuje-
me 1. skautský roztocký ples, na kterém 
rádi přivítáme každého, kdo hledá na ve-
čer lepší zábavu, než sedět doma u tele-
vize. Datum plesu bude ještě upřesněno.
Na shledanou na některé z akcí se těší 
roztočtí skauti a skautky.

Lukáš Hejduk

Roztočtí skauti slaví a vy můžete s nimi!

Když se roztocká pošta odstěhovala 
na náměstí, byli jsme zvědaví, co se ob-
jeví na jejím místě. S kamarádkami jsme 
se sázely, že to bude nový obchod. Zele-
nina, smíšené zboží, anebo butik? Kde-
pak, nic takového. Přepážky nahradil 
barový pult, místo balíků zaujala lahod-
ná káva a čerstvé dortíky. Stará pošta se 
proměnila v novou kavárnu.
V nové kavárně café del Rio najde-
te stylový interiér, příjemnou obsluhu 
a můžete si zde vybrat z několika druhů 
kávy, ale i mléčných a ovocných koktej-

lů. V parném létě nejlépe přijde k duhu 
osvěžující Mojito, Piňa colada, nebo 
cuba Libre. Kdo si chce vychutnat něco 
opravdu brazilského, tomu doporuču-
ji Rio Açai. Že nevíte, co je açai? Nej-
zdravější ovoce na světě připomínající 
mix čokolády a lesních plodů. Ovšem 
nejlákavější je pohled přes sklo vitríny. 
Dezerty jsou ukázkovou prací mistra 
cukráře nebo přesněji mistryně cukrář-
ky. Na své si přijdou také jazýčky, kte-
ré nejsou na sladké. chlebíčky, saláty 
a nakládané papričky nejlépe chutnají 

k vínu. Pokud si hlídáte linii a nechcete 
se přitom ochudit o vynikající brazil-
skou kávu se sladkým pohlazením, dej-
te si některý z mini dezertů. Kavárna je 
sympatická i svou dvanáctihodinovou 
otvírací dobou od devíti do devíti ho-
din, a to sedm dní v týdnu. Záleží tedy 
na Vás, zda dáte přednost kávě na ranní 
probuzení, odpolední svačince s dětmi, 
anebo podvečernímu drinku s přáteli.   

Markéta Tomášková 

Od nudné přepážky k lákavému barovému pultu 

Děkujeme pracovníkům znovuotevřené restaurace ESO,
za výborný servis při dodávání obědů na objednávku. Jsme velmi spokojeny. Mají skvělou nabídku, rychlé dodání a příjemné 
ceny. Navštívily jsme tuto restauraci i osobně a krom výborné kuchyně, rychlé a příjemné obsluhy nás potěšil i příjemný inte-
riér. Přejeme jim mnoho spokojených zákazníků, jako jsme my.

Kolektiv České pošty Roztoky u Prahy
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ŽIVOT V OBCI

0 35* 0 35* 0 47* 0 47*
1 45* 1 45 1 56* 1 56*
2 2 2 2
3 3 3 3
4 50* 4 4 4
5 20* 50* 5 05* 5 02* 32* 5 17*
6 05 20* 35 50 6 20* 6 04* 19 34* 49 6 32*
7 05 20* 35 50* 7 50* 7 04 19 34* 49 7
8 05 25 50* 8 (20) 50* 8 04* 19 39 8 02* (34)
9 20 50* 9 (20) 50* 9 04* 34 9 04* (34)

10 20 50* 10 (20) 50* 10 04* 34 10 04* (34)
11 20 50* 11 (20) 50* 11 04* 34 11 04* (34)
12 20 50* 12 (20) 50* 12 04* 34 12 04* (34)
13 10 30 50* 13 20 50* 13 04* 24 44 13 04* 34
14 02 14 26* 38 50* 14 20 50* 14 04* 16 28 40* 52 14 04* 34
15 00 10 20 30 40 50* 15 20 50* 15 04* 14 24 34 44 54 15 04* 34
16 00 10 20* 30 40 50* 16 20 50* 16 04* 14 24 34* 44 54 16 04* 34
17 00 10 20* 30 40 50* 17 20 50* 17 04* 14 24 34* 44 54 17 04* 34
18 02 14 26 38 50* 18 20 50* 18 04* 16 28 40 52 18 04* 34
19 05 20 35 50* 19 20 50 19 04* 19 34 49 19 04* 34
20 10 30 50* 20 20* 20 04* 24 44 20 04
21 20 50* 21 05 50* 21 04* 32 21 17 50*
22 20 22 20 22 02* 32 22 02* 32
23 00* 45 23 00 45 23 12* 57 23 12 57

Poznámky: autobusy označené * nezajíždějí na Levý Hradec Poznámky: autobusy označené * nezajíždějí na Levý Hradec
zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo

0 08 0 08 0 07 0 07
1 13 1 13 1 12 1 12
2 2 2 2
3 3 3 3
4 23 48 4 35 4 22 47 4 34
5 18 33 43 53 5 55 5 17 31 41 51 5 54
6 03 11 18 26 33 41 48 52 58 6 6 01 09 16 24 31 39 46 50 56 6
7 06 13 21 28 36 43 51 58 7 15 (52) 7 04 11 19 26 34 41 49 56 7 14 (51)
8 08 18 38 58 8 23 (53) 8 06 16 36 56 8 21 (51)
9 18 51 9 23 (53) 9 16 49 9 21 (51)

10 18 51 10 23 (53) 10 16 49 10 21 (51)
11 18 51 11 23 (53) 11 16 49 11 21 (51)
12 18 51 12 23 53 12 16 49 12 21 51
13 18 48 13 23 53 13 16 46 13 21 51
14 18 30 42 54 14 23 53 14 16 28 40 52 14 21 51
15 06 18 28 38 48 58 15 23 53 15 04 16 26 36 46 56 15 21 51
16 08 18 30 42 54 16 23 53 16 06 16 28 40 52 16 21 51
17 06 18 30 42 54 17 23 53 17 04 16 28 40 52 17 21 51
18 06 18 33 48 18 23 53 18 04 16 31 46 18 21 51
19 03 18 38 58 19 23 50 19 01 16 36 56 19 21 48
20 18 48 20 38 20 16 46 20 36
21 18 21 23 58 21 17 21 22 57
22 03 43 22 33 22 02 42 22 32
23 23 23 18 23 22 23 17

Poznámka: zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo Poznámka: zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo

0 06 0 06 0 0
1 11 1 11 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 21 46 4 33 4 4
5 16 30 40 50 5 53 5 28 48 5
6 00 08 15 23 30 38 45 49 55 6 6 06 21 28 36 47 53 6
7 02 09 17 24 32 39 47 54 7 13 (50) 7 07 15 22 37 45 52 7 (48)
8 04 14 34 54 8 20 (50) 8 02 32 52 8 (48)
9 14 47 9 20 (50) 9 45 9 (48)

10 14 47 10 20 (50) 10 45 10 (48)
11 14 47 11 20 (50) 11 45 11 (48)
12 14 47 12 20 50 12 45 12 48
13 14 44 13 20 50 13 42 13 48
14 14 26 38 50 14 20 50 14 24 36 48 14 48
15 02 14 24 34 44 54 15 20 50 15 00 22 32 52 15 48
16 04 14 26 38 50 16 20 50 16 02 24 36 48 16 48
17 02 14 26 38 50 17 20 50 17 00 24 36 48 17 48
18 02 14 30 45 18 20 50 18 00 28 43 58 18 48
19 00 15 35 55 19 20 47 19 33 53 19 45
20 15 45 20 35 20 43 20 33
21 16 21 21 56 21 59 21 54
22 01 41 22 31 22 22
23 21 23 16 23 19 23 14

Poznámka: zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo Poznámka: zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo

Dejvická - Roztoky (bus v 01:45 ze zastávky Svatovítská) Roztoky, nádraží - horní Roztoky
pondělí - pátekso+ne (jen so) so+ne (jen so)

pondělí - pátekso+ne (jen so) so+ne (jen so)

pondělí - pátek

Jízdní řád linek 340, 350 a 604 od září 2011

Roztoky, rozcestí Žalov - Dejvická Roztoky, Levý Hradec - Dejvická
pondělí - pátek pondělí - pátekso+ne (jen so) so+ne (jen so)

Roztoky, Tyršovo nám. - Dejvická Roztoky, U rybníčku - Dejvická 
pondělí - pátek
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Vážení rodiče, 
třebaže jsou již prázdniny v plném 
proudu, přinášíme Vám v tomto prázd-
ninovém dvojčísle ještě několik malých 
ohlédnutí za našimi nejzajímavějšími 
červnovými aktivitami. Poslední měsíc 
školního roku byl jako vždy naplněn 
školními výlety, školami v přírodě či 
exkurzemi, ale také samozřejmě závě-
rečnými testy a zkoušením, výukovými 
projekty a v hojné míře také posledními 
sportovními soutěžemi a turnaji. V úte-
rý 21. 6. jsme se všichni v hotelu Acada-
mic slavnostně rozloučili s našimi de-
váťáky a závěr školního roku vyvrcholil 
zahradní slavností v pátek 24. 6. a závě-
rečným předáním vysvědčení následu-
jící čtvrtek. Přeji všem čtenářům a pří-
znivcům našeho „okénka“ za všechny 
pedagogy naší školy krásnou dovolenou 
a dětem úžasné prázdniny. „Na čtenou“ 
v září se těší 

Věra Zelenková

Možná budeme skláři 
Dne 26. 5. 2011 naše třídy navštívil sklář 
pan Michal Zahradník. Poutavě nám 
vyprávěl o historii skla a jeho foukání. 
Nakonec si každý z nás zhotovil vlastní 
výrobek. 

1.C a 2.C

3.C a 4.A ve Velké Úpě 
Třídy 3.c a 4.A se v týdnu od 30. 5.- 3. 
6. 2011 zúčastnily školy v přírodě v Kr-
konoších. Po celou dobu pobytu jsme 
plnili úkoly projektu „Velká kolonizace 
Krkonoš“, který prověřil nejen naši fy-
zickou zdatnost, ale také znalosti a vě-
domosti z přírodovědy, historie, mate-

matiky, orientaci v přírodě podle buzoly 
atd. Při těchto soutěžích jsme prošli část 
Krkonoš. Skvělá byla jízda lanovkou 
na Portašky, výstup na Růžohorky a ne-
skutečné množství her a závodů, které 
jsme po cestách plnili. Bylo to“SUPER“. 
Už se těšíme na další společné pobyty. 
Moc děkujeme našim paním učitelkám. 

Veronika Šatavová a žáci 4.A a 3.C

ŠD - výlet do IQ parku 
Ve středu 15. 6. 2011 jsme se školní dru-
žinou jely na výlet do IQ parku Liberec. 
Po malých skupinkách jsme procházely 
IQ parkem, prohlédly a vyzkoušely jsme 
si vystavené exponáty. Nejvíce se nám 
líbily bubliny, telefony, vozíčky, zrcadlo-
vý sál, labyrint a přednáška o lidských 
smyslech. Po svačině jsme nastoupily 
do autobusu a jeli domů. Byl to zajíma-
vý a zábavný výlet. 

Děti ŠD

Pražský hrad
Naše třída měla možnost navštívit Praž-
ský hrad. Nabídla nám to teta Jakuba 
Kořínka. Nabídku jsme rádi přijali. Paní 
učitelka vše zorganizovala. Ve čtvrtek 2. 
6. jsem jeli autobusem do Dejvic a od-
tud pěšky na Hrad. Tam jsme se nasva-
čili a čekali na paní průvodkyni. Navští-

vili jsme chrám sv. Víta, kde byly velké 
varhany a spousta zajímavých věcí. Po-
dívali jsme se i do podzemí, kde jsme vi-
děli devět rakví, ve kterých jsou panov-
níci a královny. Také jsme si prohlédli 
Královský palác a kopii korunovačních 
klenotů. Velkým zážitkem byla návštěva 
Zlaté uličky, která byla den předtím ote-

vřena. Tady se s námi paní průvodkyně 
rozloučila a my si mohli nakupovat dár-
ky. Potom jsme se vydali zpět do Roz-
tok. Výlet se nám moc líbil. Poděkování 
patří Jakubovi a jeho tetě.

Za třídu 3. B Klárka Šimková  
a Dita Blechová

Olympiáda v atletice 
Dne 27. 6. a 28. 6. 2011 proběhly v pro-
storách venkovního atletického a fotba-
lového hřiště TJ Sokol školní Olympijské 
hry v atletice. Hry byly zahájeny zapále-
ním olympijského ohně, který celé dva 
dny plápolal a připomínal sportovcům 
svého ducha a zásady s ním spojené. 
Síly přišli poměřit žáci prvního i dru-
hého stupně, kteří byli rozděleni do ně-
kolika věkových kategorií. Soutěžilo se 
v těchto disciplínách. Smíšený štafetový 
běh, vrh koulí, hod kriketovým míčkem, 
skok daleký a běh na 60 m. Ti nejmenší 
zdatně zdolávali různé pohybové úko-
ly na několika stanovištích. Na závěr 
proběhlo za účasti olympijského výbo-
ru vyhlášení těch nejlepších sportovců 
a odměnění ostatních zúčastněných. 
Všem děkujeme a těšíme se na další 
ročník.

Claudie Posuchová

Zahradní slavnost a projekt Z pohád-
ky do pohádky 
24. června jsme se všichni dospělí vrá-
tili do krásných let našeho dětství a za-
vzpomínali si na pohádky, které jsme 
měli rádi, na postavičky, které jsme 
obdivovali nebo zatracovali. Vodníci, 
čarodějnice, Jeníček a Mařenka, Honza 
málem králem, Žabka carevna, Popel-
ka i pes Baskervillský nás navštívili v to 
krásné odpoledne, aby udělali radost 
dětem, které to všechno připravily, ale 
i dospělým, kteří se přišli na projekt po-
dívat, zhlédnout různé pohádky nebo si 
poslechnout písničky z večerníčků a fil-
mů. Bylo to opravdu zajímavé, fantazie 
dětí je obrovská, energie bezedná a na-
víc jsme objevili pěvecké talenty, které 
se projevily zejména v programu před 
a po projektu. 
Doufám, že všichni, co přišli, si pochut-
nali na tradičním guláši a výborném 
perníčku, které pro nás připravily naše 
kuchařky. Věříme, že za rok se setká-
me opět – za lepšího počasí – větřík si 
s námi také pohrál.

ŠKOLY A ŠKOLKY

Školní okénko



29

ŠKOLY A ŠKOLKY

Prázdniny začaly, práce ve škole 
pokračuje 
Dne 30. června se zavřely brány školy 
pro žáky, kteří si mohou užívat dlouho 
očekáváné prázdniny, na zaslouženou 
dovolenou nastoupila i většina zaměst-
nanců školy, ale život ve škole se neza-
stavil.
co všechno nás v průběhu prázdnin 
čeká? Malování, mytí oken, čištění ko-
berců a podlah, ale hlavně úprava částí 
chodby na dvě nové učebny, na které 
zastupitelstvo schválilo peníze pro ško-
lu navíc. Tyto učebny budou využívá-
ny zejména na dělení tříd na skupiny 
– český jazyk, cizí jazyky, matematika. 
Stavební úpravy budou probíhat i ve fit-
ness centru – výměny podlahy, nová 
okna, sádrokartonové podhledy aj. 
Opravovat budeme i podlahu ve velké 
tělocvičně v Žalově a modernizace toa-
let pokračuje po roce dále do druhého 
patra - výměna zařízení, nové obklady, 
… Největší práce budou probíhat v ža-
lovské budově – obvodová drenáž celé 
budovy – finančně i organizačně zabez-
pečuje Městský úřad Roztoky. Všechny 
tyto úpravy a opravy povedou nejenom 
ke zkrášlení školních budov, ale i k na-

výšení učeben, a tím pádem k možnosti 
požádat o navýšení kapacity školy k 1. 
lednu 2012. A tak bychom vyřešili pro-
blém s přijímáním dětí do naší základ-
ní školy. Věříme, že všechno proběhne 
podle plánu a všechny děti z Roztok 
budou mít možnost nastoupit do první 
třídy k nám. 
Změnou projde i zahrada u budovy ZŠ 
na Školním náměstí – přibude tam nové 
dětské hřiště pro školní družinu. Jak jste 
si zajisté všimli, máme postavený nový 
altán. Hřiště i altán jsou finančně pod-
pořeny darem od firmy Letiště Praha, 
a.s., za co jsme jim velice vděčni. 
V této souvislosti však chceme požádat 
roztockou veřejnost o dodržování pra-
videl a směrnic pro školní zahradu, kte-
ré budou v platnosti od září 2011, a re-
spektování faktu, že školní zahrada není 
městský park. O zahradu se snažíme pe-
čovat, ale je to těžké, jestliže máme sbí-
rat papírky od sušenek či špinavé pleny 
po různých návštěvnících zahrady, když 
děti odpoledne pod dohledem svých ro-
dičů šlapou po kytičkách; lavičky jsou 
také často polámané … A zejména chce-
me požádat všechny občany Roztok, aby 
neodnášeli majetek školy, nebo otevřeně 

řečeno - neodcizovali to, co patří škole, 
tedy dětem. Například: někdo si odnesl 
mladou jívu zasazenou před školní jí-
delnou, zmizela nám část papíru, který 
byl uložen ve sběrném kontejneru, atd. 
Prosíme, neničte a neberte nám hezké 
věci. Děkujeme za pochopení. 
Vedení základní školy přeje všem žá-
kům a jejich rodičům krásné léto, hodně 
sluníčka a pohody. 

Poděkování sponzorům 
Vedení školy chce i touto cestou podě-
kovat panu Petru Pohlovi – firma POHL 
cz, a.s., která škole poskytla sponzorský 
dar ve výši 20 472 Kč. Tato částka byla 
využita na terénní úpravu školní zahra-
dy, přípravu plochy pro menší fotbalové 
hřiště, zarovnání nerovností na pozem-
ku školy. Děkujeme i dalším sponzorům 
– panu Robertu Tripesovi, paní Dagmar 
Truxové, firmě Gastroplus Louny, s.r.o., 
kteří přispěli finančním darem na za-
hradní slavnost či nákup interaktivní 
tabule. 
Všem moc děkujeme. 

Alena Gabaľová, ředitelka ZŠ

V době, kdy je psán tento článek, jsou 
prázdniny již v plném proudu. Přesto  
čtenáři Odrazu jistě nepohrdnou infor-
macemi o závěru školního roku a umě-
lecké sezony na ZUŠ. 
Po postupových zkouškách, které pro-
běhly na přelomu května a června se 
vybraní žáci a jejich učitelé mohli plně 

soustředit na závěrečnou akci školního 
roku 2010/11, Zahradní koncert. Stává 
se již tradicí, že se koncert koná na za-
hradě ZŠ, s laskavým svolením jejího 
vedení. Měli jsme možnost jako první 
vyzkoušet kvality nově zbudovaného 
altánku, pod kterým se všem interpre-
tům příjemně vystupovalo. Jako každý 

rok počasí hrozilo, že se akce nemusí 
uskutečnit. Ale 15. června v podvečer se 
nic podobného nestalo a tak se všichni 
interpreti mohli ponořit do svých vý-
stupů a že jich nebylo málo,celkem 35! 
Je potěšitelné, že jsou naši žáci schopni 
pokrýt přes dvě a půl hodiny kvalitního 
koncertu. Od těch nejmenších nadějí, 
které vždycky zahajují naše koncerty až 
po zkušené „matadory“, kteří už mají 
mnoho vystoupení za sebou. Na podiu 
se střídaly různé žánry - vážná, popu-
lární, dechová, jazzová, rocková hudba, 
mluvené slovo i syntéza tance s bigban-
dovou hudbou a to jsem určitě nevy-
jmenoval různé odstíny hudby, což mi 
specialisté daných žánrových škatulek 
jistě odpustí. Důležité je, že se koncert 
líbil, každý z přítomných diváků si ur-
čitě přišel na své a o to nám všem šlo 
především. Nyní již všichni načerpává-
me nové síly do dalšího školního roku, 
ve kterém nás čeká jistě ne jednoduchý 
přechod do nového vzdělávacího systé-
mu. Takže ať žijí prázdniny a v září na-
shledanou!

MgA. Bohumír Šlégl

Zahradní koncert
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Poděkování panu starostovi a MÚ za přání k životnímu jubileu zaslali:
Anna fiřtová, Helena Minaříková

Před několika dny oslavila významné 
životní jubileum farářka církve česko-
slovenské husitské v Roztokách ThMgr. 
Jarmila Kučerová. Ke gratulantům se 
za město Roztoky spolu s místostarosty 
Stanislavem Boloňským a René Šefrem 
připojuji i já. Paní farářce přejeme pevné 
zdraví, hodně sil do další činnosti, spo-
kojenosti a Božího požehnání.
Pro Roztoky je významné i další její ju-

bileum. V Roztokách již působí celých 
třicet let. Za všechnu její úžasnou práci, 
kterou za tato léta vykonala nejen pro 
Husův sbor, ale i pro všechny další obča-
ny Roztok, jí patří vroucné poděkování 
a hluboká poklona. Její činnost a péče 
o každého jednotlivého člověka, ať už 
v oblasti sociální nebo duchovní, je na-
prosto neocenitelná. Velký dík za pod-
poru i spolupráci patří i jejímu manželo-

vi, profesoru Zdeňkovi Kučerovi, a všem 
jejím kolegyním z Husova sboru.
Paní farářko Kučerová, dovolte nám, 
abychom vám za vše ještě jednou srdeč-
ně poděkovali. 

Jan Jakob 
starosta města Roztoky

Blahopřání k dvojímu jubileu  
paní farářce Jarmile Kučerové

Všem přátelům a známým  

oznamujeme smutnou zprávu,
že dne 17.  čer vence 2011 nás po delší  nemoci  opusti l  pan Ing.  Tomáš Vrána.

Eva Vránová,  manželka s  ro dinou
Za projev y soustrast i  upřímně děkujeme.
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Babysitting v Roztokách. Spolehlivá a zodpovědná  
studentka z Roztok pohlídá vaše děti. V případě potřeby je 
možné hlídání spojit s doučováním. 
Kontakt: www.babysittingroztoky.cz

¦

Hledám tesaře,který by postavil pergolu u rodinného domu 
v Roztokách. Tel. 602 878 084

¦

Levně prodám 150 ks bleděmodrých obkládaček 15x15 cm 
zn.: RAKONA a 5 ks hliníkových žaluzií do dřevěných oken, 
1 rok v používání. Původní cena: 2 600,- Kč, nyní 800,- Kč. 
Telefon: 602 594 110

¦

Mladá rodina hledá „sousedy“, kteří chtějí řešit bydlení 
v Roztokách výstavbou rodinného domu, avšak ceny po-
zemků jim to neumožňují (anebo nechtějí investovat čas 
do následné péče o zbytečně velkou zahradu) – co zkusit 
jít společně do koupě vhodného pozemku a individuálním 
projektem dvojdomku dospět k bydlení za dostupnější cenu? 
Pokud Vás myšlenka zaujala a jste na tom podobně, můžete 
mě kontaktovat na emailu: mirek814@seznam.cz, třeba  
společně něco vymyslíme. 

¦

Nabízím k pronájmu nebytový prostor, bývalá ordinace  
v ulici Dobrovského. Platba 8.000,- Kč včetně  
energií/měsíčně. Tel.: 603 455 953 

¦

Pouze za 700,-Kč přenechám z důvodu rekonstrukce  
BOILER Dražice 180l. r. v. 2006. Dále pouze za 700,- Kč  
otopný žebřík KL 750/1200, kterým je možné vytápět  
koupelnu i zapnutím do zásuvky. Pouze za 500,-Kč prodám 
radiátor Korado VK 21-500/1000 a pouze za 300,-Kč  
radiátor Korado 10-500/1400. Jen za 300,-Kč za kus střešní 
okna Velux, rozměr cca 64x116cm, dobrý stav, celkem 4 kusy. 
Tel.: 602 263 960

¦

Prodám garáž v ulici 17. listopadu, cena dohodou.  
Tel.: 733 642 781

¦

Prodám dřevěnou postýlku z buku se spouštěcím bokem, 
dvoupolohovací o rozměrech 120x60 cm. Postýlka obsa-
huje houpací lišty i kolečka. Více info o postýlce na: http://
detskezbozi.com/postylka-philadelphia-stahovaci-bok-buk.
html. Původní cena 4500 Kč bez matrace. Ve výborném stavu, 

používaná 2 roky, prodám i s matrací, 4 ks prostěradel, 1 ks 
peřinky a 1 sady povlečení. cena: 2.000 Kč.  
Tel.: 602 365 740.

¦

Prodám krásné japonské kvetoucí dřeviny se stále barevnými 
listy, výška 0,5 m doroste až do 1 m. Možno sázet kdykoliv, 
jsou v balu. Původní cena 700,- Kč, nyní 200,- kč.  
Další rostliny. Nutno vidět. Tel.: 776 340 421

¦

Prodám nové péřové deky a polštáře. cena dohodou. 
Tel.: 602 878 084

¦

Prodám plně funkční vodovodní baterie umyvadlovou  
a dřezovou v moderním kohoutkovém provedení, šíře 
100 mm, chromované, velmi dobrý stav. cena po 50,-Kč, 
možno i jednotlivě. Tel.: 723 909 806, 607 547 200

¦

Prodám použitou koženou sedačku v provedení slonová kost 
s vyztuženou bederní oblastí a měkkými opěrkami. Kvalitní 
dvou a půl sedák z IKEA, rozměry délka 179 cm a hloubka 
84 cm. Zašlu foto, cena 6 000 Kč. Tel.: 776 809 325

¦

Prodám světle hnědé kožené krátké šortky (měkká kůže), 
velmi pěkné (1x nošené), vel. 50 a 46 po 120,- Kč.  
Tel.: 723 909 806, 607 547 200

¦

Prodám kočárek – golf. hole, modré barvy, ve velmi dobrém 
stavu za 500,- Kč. Pův. cena 1.300,- Kč.  
Tel.: 723 909 806, 607 547 200

¦

Prodám černé společenské boty s uzavřenou špičkou s černý-
mi kamínky (použity 2x na ples). Velikost 36-37, podpatek  
6 cm. Původní cena 999,- kč, nyní 400,- Kč. Tel: 736 749 067

¦

Prodám zavařovací hrnec, dřevěné štafle, dřez 80x60 cm, 
velký okap 6 m, okapová roura 3 m průměr 10 cm, přepravky 
na ovoce, pozink. vana, plastové kýble velké, dřevěné latě, 
hranoly, desky atd. Hadice na zalévání, pletivo, nářadí,  
botník, pohovka rozkládací. Vše nové, nutno vidět, velmi 
levně. Stěhování. Tel.: 776 340 421

¦

Prodám sportovní čtyřkolky SMc RAM 520RR, r. v. 12/2008, 
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najeto 4900 km a r.v. 04/2010 najeto 1900 km.  
Tel.: 602 687 087

¦

Prodáme mezonetový byt v OV z roku 2002 v centru Roztok 
o výměře 57,2 m² plus zděný sklep 2 m². Byt je plně vybavený 
nábytkem na míru. Telefon: 724 672 024

¦

Prodám nebytový prostor č.101 o rozměru 3.74 m2,  
(sklep-sklad ohraničený zdmi a plnými zamykatelnými  
dveřmi) v chelčického 2179 za poloviční cenu než při  
výstavbě (15.000,- Kč/m2), celkem 56.000,- Kč.  
Tel.: 724 018 600

¦

Prodám byt 3+kk v Roztokách u Prahy, Tyršovo náměs-
tí ve 2. patře nad Albertem. Rohový, slunný, s komorou, 
výhled na náměstí a do parku, 73 m2 + balkon. K bytu náleží 
garážové stání v suterénu a sklep. Novostavba z r. 2006. Výtah 
a venkovní rolety. Skvělá dostupnost do Prahy - autobusem 
15 min. do Dejvic, vlakem 15 min. na Masaryk. nádr. Byt 
v centru obce s veškerou vybaveností, obklopené přírodou 
(údolí Vltavy, Tiché Údolí). Uvítám též výměnu za dům  
(+ doplatek) v Roztokách čí okolí. Tel.: 732 500 411

¦

Prodám byt 2+1 (OV) v Tichém údolí, Roztoky. Byt (2. patro) 
po rekonstrukci (2005), se zachováním původních prvků. 
Samostatný plynový kotel. Zahrada, kůlna, sklep.  
cena k jednání 2.500 000,-Kč. Tel.: 724 138 775.

¦

Prodám nový rodinný dům se zahradou a venkovním  
bazénem v Roztokách - Žalově (lokalita na Panenské, 
na konci klidné slepé ulice). V přízemí předsíň, hala, velký 
obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna, Wc, 
prádelna, garáž, krytá terasa; v patře 2× velký pokoj, šatna, 
Wc, koupelna, galerie, venkovní terasa.  
Informace na tel.: 606 617 327.

¦

Prodám v Roztokách ideální polovinu finského domku 
s bytem 2+1, 1. patro, 66 m2 + veranda, úložné prostory 
ve sklepě, pozemek celkem 468 m2, z toho 301 m2 v osobním 
vlastnictví, krb, zahr. domek. Nová střecha, zateplení, plasto-
vá okna, plynové topení, rekonstrukce vody, podlah a koupel-
ny, nízké náklady na bydlení. cena k jednání 3.100 000,-Kč, 
pouze pro přímé zájemce. Tel.: 721 130 638

¦

Prodám rodinný dům 4+1 v  Úholičkách. Plocha pozemku 
651 m2 / veškeré IS. Dům je podsklepen. cena 3,8 mil.  
Tel.: 603 108 227.

¦

Prodám rodinný dům 4+1 v Úholičkách. Tel.: 736 674 553

¦

Prodám rodinný dům 4+1 v Roztokách, parcela 921m2, 
obytná plocha domu 160m2, 2x koupelna a Wc, vytápění 
elektrické i plynové, částečně podsklepený. Na pozemku je 
dílna 70m2 (možno jako garáž), vše po celkové rekonstrukci, 
kolaudace v roce 2011. Tel.: 608 026 162 

¦

Prodáme téměř nepoužívané benzinové  plotové nůžky  
(sedmiletá záruka), cena 5000,-Kč (původní cena 7400,-Kč).  
Tel.: 603 975 971

¦

Pronajmu byt 2+kk, I. kategorie v Masarykově ulici, Roztoky 
3. patro. Lodžie, sklep, vybavený kuchyňskou linkou, lednicí, 
pračkou, novým nábytkem. Nájemné 8.000,- + poplatky 
za vodu, el. energii, vytápění-měřiče. Volný ihned.  
Tel.: 220 911 601

¦

Pronajmu byt 2+kk v Lidického ulici nad spořitelnou. Byt je 
částečně vybaven vestavěnými skříněmi, kuchyňskou linkou 
s lednicí. cena pronájmu včetně energií je 13 500 Kč. V pří-
padě zájmu mě prosím kontaktujte na tel.: 608 366 000

¦

Pronajmu byt 1+kk, 30m2 v Roztokách – novostavba, zaříze-
ná kuchyně, nová podlaha, balkon 4m2, sklep 6m2.  
K nastěhování od července 2011.  
Nájem 7.000,-Kč+poplatky 1.500,-Kč. Tel.: 777 282 720

¦

Pronajmu dlouhodobě byt 3+1, 90 m2 v Roztokách,  
v rodinném domku se zahradou. 
Tel.: 607 843 815

¦

Přijmeme paní na úklid zubní ordinace a zubní laboratoře. 
Tel.: 220 911 674, 220 910 257, 220 911 420

¦

4. ZO ČZS Roztoky - osada Třebízského nabízí do pronájmu 
zahrádku a skleník. Kontakt: jednatelka, tel.: 604 112 567


