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Rozmarné léto
Kdykoli v posledních týdnech vyjdete z domu, nebo se jen podíváte
z okna, zase vás nic lepšího nenapadne než slavná věta Antonína Důry
proslavená filmem Jiřího Menzela natočeným podle legendární knihy
Vladislava Vančury (1926): ,,Tento způsob léta zdá se mi poněkud
nešťastným“. Na tomto místě jsem sic o rozmarech léta psal již v roce
2009, ale co naplat, když se mu letošní léto takřka navlas podobá…
Ať je jak je – nic s tím nenaděláte… Nepomáhá ani ujet do cizích
krajů, neb tytéž rozmary počasí klidně můžete zažít v Chorvatsku
i Thajsku – jediné co je jisté, je fakt, že na Slapech či na Orlíku vás
tsunami neohrozí… Když ostatně otevřete denní tisk, televizi nebo
ODRAZ, k lepší náladě vás to taky nepřivede…
,,Téhož dne kolem páté se začalo nad výšinami hřímati a zdálo se, že se
strhne bouře. Hleďme, pravili občané, není bezpečnějšího přírodního
zákona nad zákon Medardův. Opravdu, jeho kápě kape čtyřicet dnů! Dnes
bylo krásně, avšak mraky jsou již přichystány a bude pršet co nevidět“.
Kéž by to bylo alespoň takto, ale jak dobře víme, jsou léta, kdy se
musíme smířit i s opakem…
,,Noci, pravil Antonín, vyznačují se lahodou a dny nestojí za nic. Čím
to je abbé? Myslím, odpověděl kněz, že jste velký hříšník a že tato zlá
denní povětrnost je trest nebes. I čerta, odvětil Antonín, byly doby, kdy
jsme hřešili ostošest, a přece svítilo slunce!“
Přeju všem čtenářům hezký srpen…
Ladislav Kantor

Co přináší ODRAZ č. 7/8?
Ohleduplný čtenář mi jistě promine, že nezamlčím konstatování, že se
po dvou letech vracím na funkci redaktora Odrazu. JAKO VŽDY se
budu snažit o noviny přehledné, pestré a především čtivé, neboť noviny, které nikdo nečte, jsou k ničemu. A tentokrát je opravdu co číst!
Zvláště p. Šalamon se stará o vzruch opravdu příkladně a jeho článek
z č. 6 o MŠ způsobil lehké pozdvižení. Dočkal se dokonce šesti (!)
nesouhlasných odpovědí. To je ovšem nad možnosti Odrazu, a tak je
V. Dolejší shrnul do jediné. Kromě toho jsme i v pěti dalších případech
museli články odsunout do č.9 ... To je sice mrzuté, ale rozpočet města
letos nic jiného neumožňuje. Přesto v čísle najdete nejen odvážné
polemiky, ale i ohlédnutí za 100. výročím fotbalu, milou akcí Zámeček
2012, informace o letních dětských a kulturních pořadech atd.
Tak hezké počtení.
Ladislav Kantor
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INFORMACE Z RADNICE

Vážení spoluobčané, často se ptáte, jak to vypadá s chodníky v Masarykově a Jungmannově
ulici a s vozovkami na Školním náměstí.
V době, kdy budete tento Odraz číst, by už
měly všechny tyto opravy probíhat. Chodníky
se vymění u nově opravených částí vozovek jak
v Masarykově, tak v Jungmannově ulici.
V Masarykově navíc i v opačném směru mezi
ulicemi Havlíčkova a 17. listopadu. Všude bude
položena tzv. zámková dlažba a práce by měly
být ukončeny nejpozději v polovině září.
Na Školním náměstí se doplní špatné obrubníky a bude položen nový asfaltový povrch
na komunikace. Hotovo by mělo být do konce
srpna. Zdržení, za které se vám velmi omlouváme, bylo způsobeno poměrně tvrdými jedná-

Přemyslovská

Slovo starosty

vjezd
ká

Lidic

nový
sběrný dvůr

ními, které jsme vedli s dodavatelskou firmou.
Ta díky bezkonkurenční ceně suverénně
vyhrála výběrové řízení na opravu vozovek
jak v Masarykově a Jungmannově ulici, tak

na Školním náměstí. Při realizaci se ale vyskytlo nemálo problémů. Jsem ale přesvědčen,
že i přes tyto komplikace proběhne zbytek
oprav bez větších komplikací.
Mnozí z vás si zajisté všimli, že od 1. července
se přestěhoval sběrný dvůr do nových prostor
vedle Lidické ulice. Nový sběrný dvůr se podařilo postavit i za pomoci dotace ze Státního
fondu životního prostředí. Věřím, že se vám
bude nejen líbit, ale hlavně, že vám bude patřičně sloužit. Mapku, kde nový sběrný dvůr
naleznete, přikládám.
S přáním hezkého zbytku prázdnin
Jan Jakob
starosta města Roztoky

O čem jednala městská rada v červnu
Nejprve ještě ohlédnutí za poslední ze tří květnových rad, která se konala po uzávěrce čísla
30. 5. 2012.

Projekt dostavby školy dostal zelenou
Jednání bylo zahájeno prezentací architektů
z firmy Helika a.s., kteří připravují dostavbu
roztocké ZŠ. Rada města vyjádřila souhlas
s předloženou projektovou dokumentací
pro stavební povolení dostavby a rekonstrukce základní školy v Roztokách, kterou
tato firma zpracovala. K souhlasu připojila
RM požadavek, aby byly zapracovány připomínky stavební komise a bylo vyřešeno
vynětí předmětného pozemku z půdního
fondu.
Poté se RM zabývala nabídkou TJ Sokol
na spolupráci s městem, jejímž výsledkem by
mělo být vybudování jedné třídy mateřské
školy v objektu sokolovny. Rada tento podnět
uvítala, ale bude nutné prověřit, zda je reálný,
a také jeho případnou finanční náročnost.
RM pak vyslovila uznání kronikářce města
paní Weberové a schválila jí roční odměnu
za její velmi kvalitní práci.

Přístavba nemocnice v Tichém údolí
Předmětem poměrně velké diskuse byla
žádost projekční firmy, resp. majitele nemocnice v Tichém údolí RHG na přestavbu tohoto objektu. Jeho cílem by mělo být
zvýšení standardu lékařské a ošetřovatelské péče a přístavba evakuačního výtahu.
Problém je v tom, že navržená přestavba
(nástavba o jedno podlaží) je v rozporu
s podmínkami platného regulačního plánu
pro Tiché údolí.
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Rada nakonec většinově doporučila zastupitelstvu souhlasit v tomto případě s výjimkou.
I další body se týkaly věcí, v nichž rozhodující
slovo bude mít zastupitelstvo, např. smlouva
s firmou Amadet a.s. o podmínkách prodeje
pozemků, veřejného osvětlení a vodohospodářské infrastruktury Na Dubečnici městu
nebo smlouva o smlouvě budoucí s firmou
TALORA a.s. ve stejné věci, ovšem na Panenské II. V obou těchto případech dala RM doporučující stanovisko.
Závěrem pak RM projednala zprávy o činnosti
městské policie a zápisy z jednání svých odborných komisí, školské a stavební.

Rada nesouhlasí s rozhodnutím
MÚ Černošice
Rada pak jednomyslně rozhodla o tom, že se
město odvolá proti rozhodnutí Odboru dopravy MÚ Černošice, který jako příslušný silniční
úřad vydal rozhodnutí, kterým povoluje připojení navrženého „Obytného souboru Roztoky“
(tj. bytového komplexu v Nádražní ulici)
na Nádražní ulici, resp. silnici II/242. Zatím
totiž není toto rozhodnutí podloženo studií
dokládající dopad připojení na propustnost
a dopravní režim této komunikace.
Nakonec se RM též zabývala problémy s firmou provádějící opravy komunikací města,
konkrétně Jungmannovy ulice a uložila místostarostu Šefrovi prověřit činnost firmy na této
zakázce se všemi sankcemi vyplývajícími ze
smlouvy.
RM též vzala na vědomí, že správní rada Nadace ČEZ nevyhověla žádosti města o finanční
příspěvek na „Oranžové hřiště 2012“. Důvody
rozhodnutí nadace nesděluje.

Dalším jednacím dnem Rady města bylo
pondělí 11. června 2012.

Nový odpovědný redaktor Odrazu
jmenován
V jeho úvodu Rada přijala a vyslechla kandidáta na pozici odpovědného redaktora měsíčníku
ODRAZ pana Ladislava Kantora, kterého
po diskusi do této funkce jmenovala – zatím
na dobu určitou do konce roku 2012. Současně
rozhodla o prodloužení smlouvy s tiskárnou
KAVKA o tři roky.
RM pak vzala na vědomí Prognózu počtu dětí
v mateřských školách do roku 2017, kterou
předložil pan starosta Jakob. Čísla zřejmě nepotěší žadatele o místa v MŠ. Souběh dvou
faktorů – zvýšené populační křivky a přistěhovalectví do Roztok – způsobí v nejbližších letech trvalý nedostatek míst a to i v případě
dalšího rozšiřování kapacity obecních školek.
Jistou útěchou může být, že prognóza nemusí
být ještě realitou, ale problémy s kapacitou budou a město se tím rozhodně musí vážně zabývat (resp. již se zabývá).
RM také učinila opatření k provedení oprav
chodníků v Masarykově a Jungmannově ulici,
jejichž nevábný stav značně kontrastuje s obnovenými komunikacemi.

Standardy a ceník pečovatelské služby
RM pak projednala tzv. standardy kvality poskytování terénní pečovatelské služby v Roztokách
(a Úněticích). Tento rozsáhlý materiál (bude
kompletní na webu města) definuje kvalitativní
pravidla i cenu pro poskytování těchto služeb.
Rada se též z popudu pana starosty zabývala
souborným řešením interiérů nové budovy ZŠ.

INFORMACE Z RADNICE
RM pak přijala opatření ke zkvalitnění plakátovacích služeb v Roztokách. Stanovila např., že
nebude povolen komerční výlep, ale jen sdružením a organizacím působícím ve městě a pro
potřeby města.
Výjimku tvoří výlep plakátů volebních stran
měsíc před volbami.
Na pořad jednání přišel i závěrečný účet města
za rok 2011 a zpráva o přezkoumání hospodaření města odborem finanční kontroly KÚSK,
konečný výrok zde náleží zastupitelstvu.

Vyhodnoceny nabídky žadatelů
o pronájem bytů
RM souhlasila s uzavřením nájemních smluv
k obecním bytům v Nádražní ulici v čp. 22 a to
žadatelům s nejvyšší nabídkou. Smlouvy mají
3 měsíční výpovědní lhůtu, což je nutné brát
v úvahu i z toho hlediska, že dosud není dořešena otázka privatizace obecních bytů.
RM definitivně rozhodla o pronájmu části pozemku č. kat. 119/1 (za knihovnou) sdružení
Roztoč, které zde bude stavět svou novou klubovnu (dočasnou montovanou stavbu).

RM pak schválila záměr pokládky kabeláže
veřejného osvětlení na Panenské II do výkopů,
které provádí firma realizující optickou síť
v této lokalitě města. Dojde tím ke značné
úspoře finančních prostředků.
RM vzala na vědomí Zadávací podmínky
opravy tzv. vratné (povodňové) kanalizace
MČOV zpracované ve spolupráci města
a VUAB Pharma, na jehož pozemku se potrubí nachází. Město i továrna se budou na opravě spolupodílet rovným dílem.
RM též vypověděla mandátní smlouvu současnému správci bytového fondu města, a to
v souvislosti s vypsáním výběrového řízení
na nového správce.
Projednala též stížnost pana B. H. na hluk (hudební) z nočního klubu v sousedním domě
a vyzve majitele podniku, aby doložil, že noční
klub s hudební produkcí provozuje v souladu
s povolením příslušných orgánů.
Závěr dlouhého jednání patřil informačnímu bloku a zápisům z odborných komisí
města (sociální, školské rady). Radní byli
též seznámeni s harmonogramem stavby –

rekonstrukce přízemí budovy radnice.
Tato rekonstrukce se ve své vrcholné fázi
dotkne též fungování MÚ – bude proto
převážně nasměrována do období dovolených a prázdnin. Podrobné informace
budou zveřejněny na webových stránkách
města.

Koncesní řízení na provozování VaK
definitivně zrušeno
Velmi nepříjemnou zprávu si nechal pan
starosta na závěr, kdy seznámil radu
s 22 stránkovým rozhodnutím ředitele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který
definitivně zamítl náš rozklad proti předchozímu rozhodnutí ÚHOS, kterým bylo zrušeno koncesní řízení na výběr provozovatele
vodovodů a kanalizací v Roztokách. To prakticky znamená zmaření dvouleté práce města
i značné finanční výlohy, a to zřejmě (dovolím si nekorektní poznámku) v rámci konkurenčního boje zúčastněných firem.
Stanislav Boloňský, místostarosta

Červnové zastupitelstvo
se sešlo v horký podvečer 20. 6. 2012 a bylo
jasné, že k bodu varu nebude v sále daleko.
První půlhodinu věnovalo ZM sporům
o procedurálních věcech, po nich konečně
přistoupilo k věcnému projednávání agendy.

Roztocká nemocnice se dočká celkové
rekonstrukce
ZM velkou většinou schválilo udělení výjimky
z regulačního plánu pro Tiché údolí v případě
rekonstrukce a přístavby městské nemocnice
RHG. Jakkoliv jsou veškeré výjimky opatřeními nesystémovými, v tomto případě převážil
veřejný zájem i to, že nástavba nemocnice
o 1 nadzemní podlaží spolu s výstavbou evakuačního výtahu neznamená zahuštění zástavby,
což je největší riziko v této lokalitě. Výsledkem
by mělo být zvýšení standardu péče o dlouhodobě nemocné i ambulantní péče.
ZM vzalo na vědomí rezignaci pana M. Holého
(za ČSSD) na členství v kontrolním výboru
a zvolilo na jeho místo zastupitele PhDr. Víta
Caltu.

Bouřlivá debata kolem rozpočtových
změn
Potom se jednání soustředilo na čerpání rozpočtu a na rozpočtové změny. Jejich projednávání již bylo jednou odloženo a předcházela jim dlouhá jednání na různých úrovních.
Na stole pak byly tři varianty změn. První
navržená Radou, druhá od členky FV paní

Roškotové a konečně kompromisní návrh
finančního výboru. Položky, v nichž nebyla
v návrzích shoda, bylo nutné prodiskutovat
a posléze prověřit hlasováním. Hlasovací
maraton byl nakonec uzavřen celkem konsensuálním hlasováním o celém balíku rozpočtových opatření.
I další bod se týkal hospodaření, a totiž projednání a schválení závěrečného účtu města
za rok 2011, který byl předtím na úřední desce
řádně vyvěšen. Závěrečný účet města byl
schválen s výhradami spolu se souborem
opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných zejména kontrolou Krajského úřadu
Středočeského kraje.
ZM pak odložilo projednávání návrhu
smlouvy s firmou TALORA na darování
základní infrastruktury na Panenské II
městu, tj. kanalizace, vodovodního řadu,
pozemních komunikací a veřejných prostranství. Stejně bylo odloženo i projednání podobného návrhu firmy Amadet a.s.
týkající se infrastruktury na Dubečnici.
V tomto případě někteří zastupitelé namítali, že návrh smlouvy jim nebyl zaslán
v předstihu.

Dotace kraje usnadní obnovu veřejné
zeleně
Naopak jednomyslně přijali zastupitelé dotaci ve výši 225 000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje na výsadbu zeleně v centru města.

Spoluúčast města na tomto projektu je 10 %
uznatelných nákladů.
Poměrně vášnivá debata se pak rozvinula
ve věci úpravy zřizovacích listin příspěvkových organizací města, aby byly v souladu s vnitřní směrnicí města o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu. Zatím
je praxe taková, že tyto organizace (Technické služby, školy a školky) mohou postupovat při výběru dodavatele samostatně,
což je částí zastupitelů kritizováno. Tento
problém akceleroval po šetření kontrolního výboru, který se zabýval výměnou oken
na radnici, které kompletně zajišťovaly
Technické služby města, a to mimo rámec
zmíněné vnitřní směrnice. K této věci se
ZM vrátí na podzim.
Protože se debata velmi protáhla a přiblížil
se časový limit daný jednacím řádem, starosta ještě stačil informovat zastupitelstvo
o konečném verdiktu ředitele Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže, který zamítl
rozklad města proti rozhodnutí ÚOHS, kterým bylo zrušeno koncesní řízení na výběr
provozovatele systému vodovodů a kanalizací v našem městě.
Příští termín řádného jednání ZM je stanoven
až na 29. srpna, ale není vyloučeno, že si okolnosti vynutí svolání mimořádného jednání
v průběhu prázdnin.
Stanislav Boloňský, místostarosta
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O čem jednala městská rada v červenci
Rada města se sešla k svému jednání
na samém prahu prázdnin, 4. 7. 2012.
Nejprve schválila zadávací podmínky pro
výběrové řízení na grafika časopisu Odraz.
S ohledem na nutné termíny poptávky bude
číslo 7/8 mimořádně zajištěno přímou
objednávkou konkrétní osobě.

Novela zákona komplikuje dostavbu
školy
Potom RM přistoupila k zásadnímu bodu jednání, jemuž předcházela řada porad, odborných i právních konzultací. Šlo o další postup
při dostavbě základní školy v Roztokách.
Zatímco přístavba dvou tříd (dřevostavba) pokračuje přesně podle harmonogramu, postup
velké dostavby komplikuje novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Zákonná norma
nyní zpřísňuje a zpřesňuje podmínky výběrových řízení, což je formální komplikace sama
o sobě, ale navíc dosud nenabyly účinnosti
příslušné prováděcí vyhlášky MMR. V tomto
právně nejasném stavu je velmi obtížné správně rozhodnout o 100 milionové investici, aby
věc opět neskončila u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Nabízelo se v podstatě dvojí
řešení. Buď pokračovat podle starého zákona
s riziky napadnutí soutěže, nebo podle nového
zákona bez upřesňující vyhlášky. Druhá cesta je
bezpečnější, má však jednu fatální nevýhodu
– je výrazně pomalejší. Budeme-li postupovat
podle novely zákona, je termín otevření dostavby stanovený na 1. září 2013 prakticky nereálný, neboť začátek výstavby se posouvá nejen z procesních důvodů, ale následně
i z důvodů klimatických (bude-li v zimě mrznout). RM se nakonec jednohlasně přiklonila
k méně rizikovému řešení a bude nejprve vybí-

rat (soutěžit) zhotovitele projektu pro provedení stavby a následně na základě tohoto projektu
dodavatele stavby.

Stanovisko k obytnému souboru
v Nádražní ulici
Ani další bod jednání nebyl snadný. RM se
na žádost investora zabývala projektem
Obytného souboru plánovaného do Nádražní ulice (na místo staré továrny). Projednala
Analýzu dopravní situace v této ulici zpracovanou Dopravní fakultou Univerzity v Pardubicích, v níž se uvádí, že frekvence aut
vjíždějících a vyjíždějících z areálu do Nádražní ulice (o šířce 5 metrů) kvalitu dopravy
významně nezhorší. Konstatovala, že některé důležité parametry neobsahuje či nevyhodnocuje – jde zejména o tzv. dynamickou
mikrosimulaci pohybu motorových vozidel,
zohlednění dopadu provozu na veřejnou dopravu, bezpečnost přechodů pro chodce
směrem k nádraží atd. Tato hlediska je nutné
dopracovat. Nejpodstatnější rozhodnutí
Rady však spočívá v návrhu na zhotovení
Regulačního plánu pro lokalitu Nádražní
ulice, protože výstavba výrazně zasáhne
do tváře dolních Roztok. Tento krok však
musí schválit zastupitelstvo.

V Podmoráni se dočkáme dalšího
přívozu
RM pak vyšla vstříc obci Úholičky a souhlasila s umístěním přístavního můstku na konci
katastru naší obce v Podmoráni, ale ve správě
Úholiček. Myslíme si, že tato změna přispěje
i ke zpestření zejména pobřežních cykloaktivit, neboť naše sousední obec tam chce zřídit
nejen přístaviště, ale i další přívoz.

Radní pak vzali na vědomí informaci, že provozovatel VaK v Úněticích vypouštěl obsah
fekálních vozů do hlavního kanalizačního
řadu na hranici našeho města, což je v zásadním rozporu s uzavřenými dohodami. Provozovatel i obec Únětice budou důrazně upozorněni na nutnost jejich dodržování.

Městská knihovna bude sloužit jen
nekomerčním účelům
Rada pak aktualizovala podmínky pronájmu
prostor městské knihovny a též i výši pronájmů.
Zásadní změnou je to, že knihovna bude sloužit výhradně nekomerčním účelům a zájmovým organizacím města. Nebude tedy již
sloužit leckdy pochybným komerčním akcím,
navíc s minimálním finančním profitem.
RM též vyjádřila souhlas se žádostí ředitelky
MŠ Spěšného na navýšení rozpočtu na adaptaci vlastních obslužných prostor na svou
prádelnu. V současné době si tuto službu
zajišťuje MŠ prostřednictvím komerční služby. Pokud tuto změnu schválí zastupitelstvo,
investice do vlastní prádelny by se měla během několika let vrátit.
RM též projednala řadu materiálů pro jednání ZM, kdy šlo o doporučení zastupitelstvu
ve věci nakládání s pozemky a zřízení věcných břemen.
Závěrem pak radní projednali zápisy z komisí a schválili jako dočasnou obřadní
(svatební) místnost města taneční sál
Základní umělecké školy v Jungmannově
ulici. Tento krok je vynucen současnou
rekonstrukcí roztockého zámku i zasedací
místnosti MÚ.
Stanislav Boloňský, místostarosta

Informace o změně ve výplatách sociálních dávek
V polovině letošního roku dochází k zásadní změně vyplácení většiny sociálních dávek. Na začátku července začaly úřady práce
vydávat karty sociálních systémů, tzv. sKarty, na které budou občané přijímat všechny
dávky s výjimkou důchodů a nemocenské.
Změny výplaty dávek prostřednictvím
sKarty se týkají:
• osob se zdravotním postižením,
• dávek pomoci v hmotné nouzi,
• rodičovského příspěvku,
• přídavku na dítě,
• příspěvku na bydlení,
• podpory v nezaměstnanosti a řady dalších
dávek státní sociální podpory.
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Funkce karty:
• Platební – lze vybrat peníze z bankomatu
nebo platit v obchodě.
• Identifikační – kartou se občan bude prokazovat na úřadech práce, slouží jako průkaz
osoby zdravotně postižené.
• Autentizační – umožní v budoucnu vyřizování
záležitostí s úřady veřejné správy z domova.
Čerpání sociální dávky bude od převzetí
sKarty klientem (nejpozději do konce roku
2012) probíhat vždy prostřednictvím této
karty. Způsob výplaty si určí klient sám následujícími způsoby:
Dávku čerpá přímo z účtu, který je veden
k sKartě:

• výběrem z bankomatu (hotovost),
• platbou u obchodníka,
• výběrem hotovosti u obchodníka (cash back),
pokud kartou zároveň klient zaplatí nákup,
• převodem na jiný účet (svůj nebo osoby
blízké). Příkaz lze zadat přímo na ÚP nebo
v bankomatu. Příkaz může být trvalý či
jednorázový.
Dávky, které byly doposud vypláceny třemi
různými způsoby (bezhotovostně – na účet,
na složenku a hotovostně), začnou být postupně vypláceny právě prostřednictvím
sKarty. sKarty budou distribuovány občanům v průběhu celého druhého pololetí roku
2012. O tom, že je karta pro klienta na úřadu

INFORMACE Z RADNICE
práce připravena k vyzvednutí, bude klient
písemně s dostatečným předstihem úřadem
práce informován. Každému klientovi bude
zároveň ke kartě přidělen PIN, který bude
zaslán poštou.
V případech, že klient bydlí jinde, než na adrese trvalého bydliště, může úřadu, který mu
vyplácí dávky, nahlásit tzv. korespondenční
adresu, na níž se zdržuje a kde přijímá poštu.
Je možné objednat doručení sKarty na kontaktní pracoviště ÚP, které je pro klienta
dostupné. V případě, že je klient v takovém
zdravotním stavu, že se nemůže dostavit
na kontaktní pracoviště ÚP, pak může postupovat následovně:
• bude určen opatrovník – vhodné v případech, kdy jsou schopnosti a kompetence
klienta vážně omezeny,
• pověřit vybranou osobu plnou mocí (úředně
ověřenou), která sKartu převezme, bude moci
stanovit klientem určené transakce (trvalý
příkaz) a sKartu následně klientovi předá,
• ÚP může zabezpečit předání sKarty v místě, kde klient žije (domovy pro seniory,
pečovatelská služba, osobní asistence).

Všichni klienti obdrží příručku k používání
sKarty. Zde je podrobný návod, jak kartu
aktivovat, co je PIN, jak se karta používá, co
dělat při její ztrátě či krádeži.
Karty budou vydávány ve dvou variantách:
• základní,
• speciální, která bude zároveň sloužit jako
průkaz TP, ZTP či ZTP/P.
U speciálních karet, které jsou určeny pro držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P, bude nutné, aby
příjemci dodali na úřad práce svoji fotografii,
která bude na sKartě uvedena. Tito příjemci
tedy získají od úřadu práce nejprve informaci,
že na úřad práce mají dodat svoji portrétní fotografii. Teprve poté, co bude jejich karta připravena, obdrží dopis s výzvou k vyzvednutí
sKarty. Výhody, které dnes souvisí s držením
průkazů TP, ZTP a ZTP/P, zůstávají i nadále
zachovány. Dávky, na které má držitel tohoto
průkazu nárok, bude čerpat prostřednictvím
sKarty. Pokud příjemce dávek nebude chtít
se sKartou nakládat a bude například chtít
i nadále přijímat dávky na svůj vlastní účet,
bude to možné. Možnosti, jak toho dosáhnout,
jsou dvě. Buď příkazem provedeným na ÚP ČR

nebo samostatně prostřednictvím bankomatu
České spořitelny sKarta bude vydána i občanům, kteří mají kartu TP, ZTP nebo ZTP/P
doposud platnou. V okamžiku vydání sKarty je
klient povinen původní průkaz vrátit.
Z dávek pro osoby zdravotně postižené se
změny týkají všech příjemců příspěvku
na péči, příspěvku na mobilitu a příspěvku
na zvláštní pomůcky.
Občanům našeho města nabízí Městský úřad
Roztoky, Odbor sociální a DPS pomoc při
převzetí sKarty formou pověření sociálních
pracovnic Miroslavy Kalinové a Mileny Schulzové plnou mocí úředně ověřenou k převzetí
sKarty od úřadu práce a její předání do rukou
občana a její aktivaci. Úřední ověření plné moci
lze provést na matrice Městského úřadu v Roztokách nebo na poště. Poplatek činí 30,- Kč.
Po domluvě se sociálními pracovnicemi je
v odůvodněných případech (občané těžce nemocní, ležící či špatně pohybliví) možno zajistit ověření plné moci přímo v bydlišti občana.
Zpracoval Odbor sociální a DPS MÚ Roztoky,
M. Kalinová

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok
informovali o činnosti Městské policie Roztoky
a to za období od 24. 5. 12 až 18. 7. 12 :
– dne 25. 5. 12 oznámena dopravní nehoda
dvou osobních vozidel bez zranění v křižovatce na Tyršově náměstí – výjezd na místo,
na místě hasičský záchranný sbor, usměrňování dopravy, na místě předáno SDN PČR
k realizaci,
– dne 25. 5. 12 v nočních hodinách oznámeno, že v domě v ulici Bezručova ohrožuje
podnapilý, agresivní mladík svoje rodiče
a sestru nožem – výjezd na místo, na místo
též hlídka PČR, v době příjezdu hlídky již
klid, na místě si věc převzala PČR k realizaci, dne 27. 5. 12 oznámeno opětovné
napadání členů rodiny ze strany jejich syna
– výjezd na místo, na místo i PČR, syn se
domáhal vydání svých věcí, za přítomnosti
PČR mu byly vydány,
– dne 28 5. 12 v rámci hlídkové činnosti oznámeno vloupání do vozidla tov. zn. VW
Transporter v ulici Nad Vinicemi, pachatel
odcizil ze zavazadlového prostoru vozidla
sadu golfových holí a tenisové rakety,
– dne 28. 5. 12 v brzkých ranních hodinách
v rámci hlídkové činnosti v pozdních nočních hodinách kontrolována v ulici Rýznerova osádka dodávkového vozidla, při kontrole zjištěno, že osádka u sebe nemá doklady

totožnosti, předáni PČR k jejich realizaci,
dalším šetřením zjištěno, že řidič vozidla
nevlastní oprávnění k řízení motorových
vozidel, respektive nedávno mu byl zadržen
řidičský průkaz,
– dne 1. 6. 12 ve večerních hodinách oznámeno
napadení ženy před bytovým domem v ulici
Přemyslovská – výjezd na místo, na místě
zjištěno, že nejprve došlo k hádce mezi poškozenou a jejím bývalým přítelem v jejím
bytě a poté před domem došlo k fyzickému
napadení poškozené ze strany jejího bývalého přítele, tento ještě před příjezdem hlídky
policie na místo z místa ujel, vzhledem
ke zranění poškozené přivolána rychlá lékařská pomoc, na místě si věc převzala PČR
k realizaci, provedeno místní pátrání po
podezřelé osobě s negativním výsledkem,
– dne 3. 6. 12 oznámeno, že v ulici Jeronýmova
je zaparkované vozidlo tov. zn. Škoda Superb,
které má rozbité okno u levých předních
dveří – výjezd na místo, zjištěn majitel tohoto
vozidla, tento vyrozuměn, zjištěno, že z vozidla byla odcizena navigace, věc předána
na místě PČR,
– dne 3. 6. 12 oznámena dopravní nehoda dvou
vozidel bez zranění v křižovatce ulic Havlíčkova x Chelčického – výjezd na místo, na místo
též hasiči (likvidace ropné skvrny na komunikaci), dopravní nehodu na místě realizovali
policisté ze skupiny dopravních nehod,

– dne 8. 6. 12 oznámena krádež měděné schránky z hrobu na hřbitově na Levém Hradci
– výjezd na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z Pk proti
majetku dle § 50/1 a) z.č. 200/90 Sb.,
– dne 8. 6. 12 ve večerních hodinách oznámeno vloupání do vozidla tov. zn. Škoda Superb
v prostorách podzemních garáží bytového
domu v ulici Přemyslovská s tím, že pachatelé byli vyrušeni a z místa utekli – výjezd
na místo, provedeno místní pátrání po podezřelých osobách (dle získaného popisu podezřelých osob) s negativním výsledkem,
– dne 8. 6. 12 v nočních hodinách oznámeno
napadení na pozemku chaty v ulici Dobrovolného – výjezd na místo, na místě zjištěno,
že 3 podezřelé osoby napadli poškozeného
na jeho pozemku, došlo ke zranění, které si
vyžádalo lékařské ošetření, na místo též hlídka PČR, která si věc napadení na místě převzala k realizaci,
– dne 9. 6. 12 oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že podezřelá byla zadržena ochrankou prodejny – výjezd
na místo, věc kvalifikována jako podezření u Pk proti majetku dle § 50/1 a) z.č.
200/90 Sb., předáno PČR k jejich realizaci
vzhledem k tomu, že u sebe podezřelá
neměla žádný doklad totožnosti, nakonec
provedenou lustrací v evidencích PČR
bylo zjištěno, že se jedná o jinou osobu,
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než za kterou se vydávala při zadržení
v prodejně,
– dne 12. 6. 12 oznámena krádež kasírtašky
v prodejně „Dary přírody“ na Tyršově náměstí – výjezd na místo, na místě zjištěno, že
do prodejny přišli tři muži, jeden z nich zaměstnal prodavačku výběrem nabízeného
zboží a druhý mezi tím v nestřežený okamžik
z pultu odcizil volně odloženou kasírtašku,
po podezřelých osobách provedeno místní
pátrání s negativním výsledkem,
– dne 14. 6. 12 oznámena založená tzv. černá
skládka odpadu (pořezaných větví ze stromů
a keřů) v místě zahrady pana Žirovnického
na Holém vrchu – výjezd na místo, zadokumentováno, zjištěn poznatek k podezřelému
vozidlu, provedeno místní pátrání s negativním výsledkem, později zjednána náprava ze
strany přestupce – obě hromady z pozemku
odstraněny,
– dne 14. 6. 12 oznámena krádež plastové
popelnice před domem v ulici Pod Vodojemem – kvalifikováno jako podezření z Pk
proti majetku dle § 50/1 a) z.č. 200/90 Sb.,
– dne 18. 6. 12 oznámena dopravní nehoda
dvou osobních vozidel bez zranění na Tyršově náměstí – výjezd na místo, na místo též
hasiči, usměrňována doprava, na místě předáno SDN PČR k realizaci,
– dne 20. 6. 12 oznámeno, že nějaký mladík
v ulici Opletalova bouchá do zaparkovaného vozidla – výjezd na místo, na místě
pouze oznamovatelka (zároveň majitelka
vozidla), provedeným šetřením dle získaného popisu vypátrána podezřelá osoba,
zjištěno, že jde o nezletilce, který v záchvatu vzteku opakovaně bouchl do levého
předního okna vozidla, k poškození vozidla nedošlo, vyřešeno na místě za přítomnosti matky podezřelé nezletilé osoby
a majitelky vozidla domluvou,
– dne 21. 6. 12 v brzkých ranních hodinách
oznámen spadlý strom následkem bouřky
na schodech v serpentýně – výjezd na místo,
vyrozuměn ředitel TS Roztoky ke zjednání
nápravy, pořezání padlého stromu provedeno v průběhu dne,
– dne 21. 6. 12 v rámci hlídkové činnosti zjištěn spadlý strom (stará meruňka) v ulici
Čakov, strom spadlý přes komunikaci ulice
Čakov, tato neprůjezdná – vyrozuměn majitel stromu a přivoláni hasiči, kteří strom
pořezali a odstranili z komunikace, komunikace průjezdná,
– dne 22. 6. 12 oznámen volně pobíhající pes
v ulici Komenského v místě u autobusové
zastávky, který napadl v ulici Komenského
jiného psa – výjezd na místo, pes odchycen
a umístěn do kotce OŽP bez závad. Dalším
šetřením bylo zjištěno, že napadený pes druhého dne zemřel, a zmíněný útočník napadl
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předtím již jiného psa, kterému způsobil
drobné zranění, šetřením zjištěn majitel odchyceného psa, věc výše uvedeného přestupku oznámena k příslušnému správnímu
orgánu k zahájení správního řízení,
– dne 23. 6. 12 oznámeno, že seniorka v domě
v ulici Zaorálkova upadla a nemůže se zvednout, že je pravděpodobně zraněna, výjezd
na místo, na místě zjištěno, že dům je
uzamčený, na místo vyžádání hasiči a rychlá
lékařská pomoc, hasiči provedli otevření
objektu beze škody (vyjmuté sklo ze vstupních dveří), uvnitř nalezena seniorka (82 let)
bez zranění, provedeno ošetření na místě,
hospitalizaci poškozená odmítla, vyrozuměna dcera této seniorky,
– dne 25. 6. 12 oznámeno odcizení finanční hotovosti z domu v ulici Přemyslovská (došlo
k tomu v době od 18. 6. 12 do 22. 6. 12) – vyrozuměna PČR, která si věc převzala k realizaci,
– dne 25. 6. 12 oznámeno poškození vozidla
tov. zn. Saab na parkovišti u hotelu Academic
v Masarykově ulici – výjezd na místo,
na místě zjištěno, že k poškození vozidla
došlo pádem vedle zaparkovaného motocyklu
tov. zn. Suzuki ze stojánku, kdy motocykl padl
na zadní blatník vozidla Saab,
– dne 28. 6. 12 oznámena rozbitá skleněná
výplň okna dveří u řidiče u vozidla tov. zn.
Renault Thalia, zaparkovaného v ulici
Braunerova před domem č.p. 994 – výjezd
na místo, na místě zjištěno, že pachatel
rozbil pravděpodobně kamenem skleněnou výplň okna dveří u řidiče, uvnitř vozidla se nic neztratilo, dalším šetřením v následujících dnech zjištěna podezřelá
nezletilá osoba, která kamenem rozbila
skleněnou výplň okna dveří vozidla,
– dne 29. 6. 12 oznámena dopravní nehoda
mezi dvěma vozidly, bez zranění, ke které
došlo v ulici Lidická v místě křížení s ulicí
Na Sekeře s tím, že pachatel nehody z místa
ujel a poškozeným byl dostižen na parkovišti
u Tesca v Lidické ulici – výjezd na místo,
oznámeno PČR, na místě předáno policistům SDN PČR
– dne 29. 6. 12 ve večerních hodinách oznámeno napadení v domě v ulici Máchova – výjezd na místo, na místě zjištěno, že došlo
k napadení poškozené ze strany jejího bývalého přítele, který z místa před příjezdem
hlídky MP odjel, přivolána rychlá lékařská
pomoc, která poškozenou na místě ošetřila,
na místě předáno PČR k realizaci,
– dne 5. 7. 12 oznámen nález peněžní částky
v podavači bankomatu České spořitelny
v Lidické ulici – peníze předány oznamovatelem na MP Roztoky, zjištěn majitel této
finanční hotovosti, kterého vyrozuměla
Česká spořitelna, tento se dostavil na MP
Roztoky k převzetí této finanční částky,

a touto cestou by chtěl poděkovat poctivému nálezci, který nález odevzdal,
– dne 10. 7. 12 oznámen nález platební karty
VISA na zastávce autobusu na Tyršově náměstí – výjezd na místo, platební karta
převzata a druhého dne předána pracovníkům České spořitelny, pobočka Roztoky,
– dne 14. 7. 12 v nočních hodinách opakovaně
oznámeno rušení nočního klidu hudební
produkcí z pozemku občerstvení U Šraněk –
výjezd na místo, na místě zjištěno, že povolená akce probíhala i po době, do které byla
akce povolena OVV MÚ Roztoky, pořadatel
vyzván k ukončení akce, zjednána náprava,
akce ukončena v 00.20 hodin, věc bude oznámena KPPP MÚ Ro k projednání Pk,
– dne 14. 7. 12 v nočních hodinách oznámeno
vniknutí na cizí pozemek v ulici 17. listopadu
a ztropení výtržnosti na tomto pozemku
v době konání domácí oslavy – výjezd
na místo, podezřelá osoba se na místě již nenacházela, tato byla zjištěna provedeným šetřením,
– dne 16. 7. 12 ve večerních hodinách oznámeno pohřešování osoby (seniorka), která byla
naposledy spatřena ve FN Motol na Praze 5,
předáno PČR, provedeno místní pátrání dle
získaného poznatku s negativním výsledkem,
– dne 17. 7. 12 oznámena krádež finanční hotovosti v bytě bytového domu v ulici Masarykova, kde dochází k vystěhování zařízení
bytu ze strany bývalé přítelkyně – výjezd
na místo, na místo též PČR, která si převzala
celou věc k jejich realizaci jako podezření
z přečinu krádeže,
– dne 18. 7. 12 oznámena krádež zboží v prodejně Parfumerie – hračky na Tyršově náměstí s tím, že podezřelé osoby z místa utekly i s odcizenými věcmi – výjezd na místo,
jedna s podezřelých osob zadržena poblíže
místa krádeže (odcizené věci u sebe neměla),
druhá z podezřelých osob zadržena provedeným pátráním v k.o. Roztoky, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z Pk proti
majetku dle 50/1 písm. a) 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 mohli pomoci
při šetření výše uvedených událostí, obraťte se
prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice
(tel. 974 882 730, nebo 974 882 731) nebo
na Městskou policii Roztoky (tel. 220 910 468,
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz).
Děkujeme předem za spolupráci.
(redakčně kráceno)
Vevera Petr, vedoucí stážník MP Roztoky

INFORMACE Z RADNICE

Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih zakoupených do městské knihovny v průběhu
měsíce června.

Preston D.: Hřbitovní tanec
Cornwell P.: Výjimečný trest
Child L.: 61 hodin
Winslow D.: Satori (špionážní thriller)

Beletrie
Pawlovská H.: Až se dcera zeptá (historky
kolem vaření doplněné praktickými radami
a recepty)
Ajvaz M.: Druhé město (románový příběh
o Praze, kouzlo města a autorova imaginace
nabízí nový pohled na místa, která známe
a často jimi procházíme bez povšimnutí)
Link Ch.: Hřích andělů (psychologický román
s prvky thrilleru)
Parkánová-Whitton H.: Moje anglická babička
(autobiografický příběh o rodině spisovatelky,
která trvale žije ve Velké Británii)
Bibi A.: Rouhání (skutečný příběh ženy
z Pákistánu dnešních dnů)

Historické romány
Whitton H.: Žárlivá císařovna (příběh Alžběty
Pomořanské, druhé manželky Karla IV.)

Cestopisy
Toušlová I.: Toulavá kamera 14 (poutavé
reportáže o zajímavých místech Česka)
Třešňáková M.: Potkala jsem Sicílii (pohled
na život, kulturní zvyklosti i zajímavosti…)
Drozdová V.: Irán aneb cesta do mého pravěku
(autorka podnikla cestu do země, ve které
jako malé děvčátko prožila několik let se svými rodiči, kteří tu byli na pracovním pobytu)

Naučná-odborná-literatura faktu
Detektivky – krimi
Roslund A.: Box 21 (severská detektivka)
Davis L.: Mrtvola v lázni (historická detektivka ze starého Říma)

Strunecká A.: Doba jedová 2 (v této knize se
autorka soustředila na běžné nápoje a nové
typy potravin a možná rizika při jejich konzumaci)

Kuras B.: Soumrak bílého muže (eseje o politice, ekonomii multikulturalismu, protestantské etice náboženství a dalších aspektech
dnešní západní civilizace)
Sedláček T.: Soumrak homo economicus
(známý ekonom nabízí v této útlé knížce
další pohled na makro- a mikroekonomii
srozumitelně pro širokou veřejnost)
O těchto i dalších nově zakoupených knihách
získáte více informací na webových stránkách
městské knihovny nebo přímo v knihovně.
Vyhledávat knihy můžete v on-line katalogu,
kde lze také knihy rezervovat. Registrovaný
čtenář má svůj PIN kód pro vstup do rezervací a čtenářského konta. PIN kód je číselnou
kombinací data narození (viz nápověda). Pro
úspěšné využití této služby je třeba zadat číslo
průkazky a tento PIN. Čtenáře, kteří mají rezervovanou knihu již připravenou, upozorňujeme mailem, sms zprávou nebo telefonicky.
Přejeme mnoho úspěchů a krásné prožití léta.
Za Městskou knihovnu A.Urxová

9

TÉMA MĚSÍCE

Deset let od katastrofální povodně
Pět let a jeden měsíc po zničujících povodních
na Moravě přišla tehdy gigantická povodeň
i do Čech. Z počátku to vypadalo jen na jakousi
dvacetiletou vodu, ale po krátké stagnaci se
součtem několika negativních vlivů situace vyvinula tak nepříznivě, že jsme čelili zřejmě nejmohutnější povodni za posledních pět století.
8. srpna 2002 vystoupala po vytrvalých deštích
hladina Vltavy tak, že voda zaplavila nejnižší
místo silnice na Prahu v Sedlci, která tak musela
být uzavřena. 10. srpna pak voda mírně poklesla, ale obrázky z jihu Čech nevěstily nic dobrého.
Již následujícího dne začala voda opět stoupat

Dům Zdeny Braunerové.

Přístaviště před hotelem Alexandra
v Nádražní ulici.

15. srpna hladina mírně poklesla.

Penzion Sodoma 14. srpna.
10. srpna jsme se ještě domnívali,
že to zvládneme...
Technické služby instalují protipovodňové
zábrany v podchodu k zámku.
16. srpna je konečně možné nahlédnout
do areálu zámku.

Roztocká vodní tvrz
zatopená na úroveň 1. patra.

11. srpna voda stoupá,
ale ještě to bereme s humorem,
jsme na úrovni zhruba 20leté vody.

12. srpna stále prší a zprávy z jižních Čech
nevěstí nic dobrého.
Hladina se blíží úrovni stoleté vody.
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a to velmi rychle. Když se sečetly povodňové
vlny Vltavy, Sázavy a Berounky, byla uklidňující
slova pražského primátora v TV poselstvím
z Marsu. V časných ranních hodinách 14. srpna
2002 se voda převalila přes povodňovou hráz,
kterou i na několika místech zásadně poškodila.
Kolem 18. hodiny 14. 8. 2002 pak hladina Vltavy
kulminovala na úrovni železničních kolejí, tzn.
více než 9 m nad normálem! Železniční trať
na Děčín a Drážďany byla ve druhé polovině
40. let 19. století stavěna se zkušeností s tehdy
největší novodobou středoevropskou povodní
o Velikonocích roku 1845. Proto se přes trať
nepřelila ani ta velmi známá ze září 1890, která
byla na sto let tou největší v Čechách. Po stodvanácti letech relativního povodňového klidu
(snad jen s výjimkami v letech 1940 a 1954)
vodní živel opět udeřil.

Nádvoří zámku 17. srpna,
začínají záchranné práce.

Pohled do velké výstavní síně muzea bere dech.

TÉMA MĚSÍCE

Zámecká zahrada 18. srpna.

Truhlář J. Pávek vymetá bahno
z přízemních prostor muzea.

Zničená silnice na Prahu.

Škody na majetku v dolní části obce byly obrovské – na nemovitostech v Tichém údolí (voda
vnikla dokonce do suterénu nemocnice), ale zejména pak v areálu Středočeského muzea – jak
vlastní tvrze, tak i Braunerova mlýna a ateliéru
Zdenky Braunerové. Bývalá vodní tvrz dostála
svému pojmenování, až po podlahy v 1. patře
stála ve vodě. Odstraňování následků povodně
v tomto objektu probíhá ještě v současnosti.
Unikátní zařízení konzervační laboratoře (dar
švýcarské vlády) i mnoho cenných sbírkových
předmětů a archiválií bylo zničeno. Vážně byla

poničena i technologie nové městské čistírny
odpadních vod, která měla být koncem srpna
kolaudována (škoda asi 11 mil. Kč). Těžce byla
též postižena továrna VUAB, která byla zaplavena podruhé od svého vzniku v druhé polovině
40. let. Tovární i zámecký areál byl od poloviny
50. let (po zkušenosti s červencovou povodní
v roce 1954) chráněn povodňovým valem před
tzv. stoletou vodou. V srpnu 2002 se přes něj
voda přelila a vytvořila zde obrovský bazén.
Když voda odtekla, všude zůstala souvislá, asi
10 cm silná vrstva žlutavého bahna.

Tou lepší stránkou je, že tato přírodní katastrofa probudila velkou vlnu solidarity a spontánní nezištné pomoci postiženým lidem i institucím. Pomohl finančně i stát a naše město.
Pozitivním pozůstatkem povodně je dodnes
vláček "Libeňáček", původně podpůrná linka
po dobu uzavřené podemleté silnice na Prahu
a také ujištění, že přírodní živly nelze podceňovat, větru a dešti prostě neporučíme, i kdyby to stokrát psali v novinách.
Text a foto Stanislav Boloňský
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ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ MĚSTA

Příběh s vínem
Martin Pastyřík, roztocký rodák a patriot,
patří mezi přední české, ale dnes již i světové
odborníky a znalce vín. Je zakladatelem a také
prezidentem Asociace sommelierů České
republiky. Zasedá v mnoha národních i mezinárodních porotách soutěží vín. Jeho portrét
jsme si nechali do letního čísla, protože jeho
profese i koníček – víno – k pohodě léta tak
nějak patří.
Nebudu zastírat formálním vykáním, že se již
nějakou dobu s Martinem Pastyříkem známe
a dovolím si rozhovor ponechat v odlehčeném
tónu přátelského tykání.
• Kdo je to sommelier?
Sommelier je gastronomický odborník – specialista na víno a ostatní nápoje a na kombinace pokrmů a nápojů. (Somme / Sommier,
v provensálského dialektu „saumalier“ – tzn.
zodpovědný za zvířecí potah – dopravu vína.)
Povolání sommelier má počátky v 19. století,
kdy vznikaly velké hotely a exklusivní restaurace. Do České republiky se toto povolání
dostalo mnohem později, původně byla tato
práce nazývána „sklepníkem“.
• Kdy a jak jsi jako absolvent gymnázia
potkal víno a získal svůj profesní vztah
k němu?
Začínal jsem v roce 1975 v nově otevřeném
hotelu InterContinental, kde byla hotelová
vinárna Mázhaus nejlépe zásobenou vinárnou
v republice – měli jsme v nabídce 100 českých
a moravských vín. Nebyl sice tak široký výběr
odrůd jako dnes, ale již tehdy se naši zahraniční hosté podivovali nad množstvím a kvalitou
tuzemských vín. Z cizích bylo k mání snad jen
základní Châteauneuf-du-Pape. Tam se začal
rozvíjet můj vztah k vínu.
• Odkud pramení Tvé současné hluboké
znalosti o vínech?
Po změnách, které proběhly koncem osmdesátých let, jsem byl v InterContinentalu v roce
1993 pověřen otevřením restaurace Zlatá
Praha. Dobu rekonstrukce jsem využil k pracovním stážím v hotelech InterContinental
Stuttgart a Londýn. V obou jsem čerpal zkušenosti z provozu špičkových restaurací. Práce s vínem mne nejvíce okouzlila v Londýně.
Sommelier Frederik (Francouz žijící v Londýně) byl v mých očích špičkový odborník.
S ním jsem navštívil v Londýně několik degustací pro výběr vín do jejich restaurace.
Dalším důležitým mezníkem byla již v otevřené Zlaté Praze spolupráce s tehdejším
presidentem francouzských sommelierů
Georgem Pertuisem. Doba, kterou jsme
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spolu strávili, byla plná hovorů o víně a pro
mne obrovská možnost získání informací,
jak dále pokračovat v osobním vzdělávání
a v osvětě vína u nás. On mne také seznámil s tím, že existuje Mezinárodní asociace
sommelierů (ASI).
• Kdy vznikla Asociace sommeliérů ČR
a co je její činností?
Asociace sommeliérů ČR vznikla v roce 1997
a do Mezinárodní asociace sommeliérů byla
přijata v roce 1998. Dnes máme členskou základnu po celé republice, pořádáme vlastní
kvalitní kurzy, garantujeme soutěže, vyhlašujeme sommelierskou ligu. Jsme seriózním
partnerem vinařským podnikům, příbuzným
stavovským organizacím doma i sommelierským ve světě. Naši sommelieři se pravidelně
zúčastňují soutěží v Evropě i ve světě.
• Co pro Tebe práce s vínem znamená?
Na životě s vínem je nejhezčí setkávání – se
zajímavými lidmi i s krásnými víny. Díky
práci s vínem jsem měl možnost poznat
místa, kam bych se jinak asi jen stěží dostal
– do Jižní i Severní Ameriky, mnoha zemí
Evropy, do Austrálie a na Nový Zéland.
Obsluhoval jsem osobnosti, které člověk
potkává jen na obrazovce – v jednu chvíli
večeřel ve Zlaté Praze Gorbačov s Kohlem
a v jiné sekci Margaret Thatcherová, ale
protokol ten den nepočítal s tím, že se setkají. Staral jsem se o manžele Bushovy,
když startovala prezidentská kampaň jejich
syna. Večeřeli u mě U2, moc rád vzpomínám na Bena Kingsleyho.
Výroba vína je velice specifická a jen těžko
můžeme v každém roce očekávat stejnou kvalitu. Například počasí člověk těžko ovlivní. To
také dělá z vína jedinečný nápoj, kde rozdílnost ročníků může být někdy fascinující. Já
osobně vnímám celý proces výroby a prodeje
vína jako příběh. Práce nás sommelierů je
v porovnání s prací vinaře na tomto příběhu
velmi krátká. My dostaneme do ruky láhev
vína mající za sebou někdy delší, někdy kratší
příběh. Je na nás abychom na základě svých
vědomostí a zkušeností tento příběh kvalitně
dovyprávěli a tím také ukázali, jak si těch, kteří
na příběhu pracovali před námi, vážíme. Já
osobně budu pečovat o to, aby příběh byl vždy
dovyprávěn tak, jak si zaslouží.
• Kam v Roztokách chodíš na víno a na jaké?
Velmi dobrý vztah mám s Ludvíkem
Šlancarem (Vinné sklepy Roztoky), do své
restaurace od něj odebírám vína. Současně
se mi líbí, jakým způsobem je vybudovaná

Martin Pastyřík, *1953
Zakladatel a prezident Asociace sommelierů
ČR. Svoji pracovní kariéru začal v roce 1975
v nově otevřeném hotelu InterContinental, kde
postupně stoupal až na šéfa restaurantu Zlatá
Praha a člena dozorčí rady hotelu
InterContinental. Po 25 letech odešel a otevřel
vlastní restaurant Palác Kinských a puby
anglického stylu George & Dragon
na Staroměstském náměstí a Sport bar
Ve Smečkách. Má rád golf a tenis, v Roztokách
působí jako předseda tenisového oddílu.

a vedená Roztocká vinotéka na náměstí. Je
to o lidech, kteří tam pracují a dokážou
vytvořit příjemnou atmosféru, zajdu si tam
rád na skleničku a prohodit pár slov s přáteli a se sousedy. To také k vínu patří.
• Řada lidí hodnotí víno, aniž o něm má
základní znalosti. Jak poznat to dobré?
Důležité je, co komu chutná. Největší důraz
se při odborném hodnocení klade na vyváženost chuti. Aby v chuti nic moc nevystupovalo, aby např. cukr byl v rovině s kyselinkou.
Ano, poslouchejte odborníky, to nikomu
neškodí, ale spíše se zamyslete nad tím, jaké je
to víno pro vás, zda je pro vaši chuť vyvážené,
příjemné, harmonické…
• Co se Ti na Roztokách líbí a co by jsi naopak
změnil?
Mám radost, jak Roztoky po všech stránkách vzkvétají a je zde čím dál příjemnější
bydlení. Na druhou stranu jsem smutný
z toho, jak dopadla Maxmilianka s koupalištěm, kde jsem se kdysi učil plavat.
Eva Frindtová
Foto: archiv Martina Pastyříka
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Školky nejsou odkladiště na hlídání dětí!
Protože přišlo více příspěvků na téma mateřské
školky, byli jsme nuceni je zkrátit a z každého
vybrat to podstatné či zajímavé. A to plně v souladu s pravidlem přijímání příspěvků do Odrazu,
které je na webových stránkách města. Zájem
o věci veřejné nás těší, ale zároveň Odraz není
nafukovací a nevejdou se do každého čísla všechny příspěvky v původním rozsahu.
Velký ohlas vyvolal článek Tomáše Šalamona
v minulém čísle o mateřských školkách. Přinášíme úryvky a argumenty z mnoha příspěvků.
Markéta Bernátová kritizuje předpoklad, z něhož
Šalamon vychází, totiž, že školky poskytují produkt
hlídání dětí. „Z jakékoliv příručky dětské psychologie se dozvíme, že tři roky jsou hranicí, od které dítě
potřebuje kolektiv vrstevníků. Bez něj jeho sociální
vývoj nemůže dobře probíhat. Školka tudíž není
pomůckou zaměstnaných matek, aby mohly jít
do práce, ale potřeba dětí pro jejich správný vývoj.
Nedopřejeme-li dětem bohatý sociální vývoj, může
se stát, že z nich vyrostou jedinci, kteří se snaží svět

napasovat na zjednodušené ekonomické poučky,“
argumentuje Bernátová.
Stanislav Boloňský v textu nazvaném Pan Šalamon „trochu“ přestřelil nejprve připomíná, že sice
respektuje, jak Tomáš Šalamun ve svých článcích
často trochu provokuje a pracuje s nadsázkou,
i když s ním nesouzní. „Tentokrát to však přehnal.
Myslím, že jen opravdu velmi zpozdilí rodiče si
mohou myslet, že mateřská školka je jen jakési
odkladiště pro hlídání dětí. Dokonce i soukromé
organizace, které se touto činností zabývají a nazývají se jako Hlídání dětí XZ, by se mohly cítit
názorem T. Šalamona velmi dotčeny, protože to
hlídání v názvu mají hlavně proto, aby nemusely
splňovat oficiální status mateřské školky podle
zákona,“ míní Boloňský. A připomíná známou
knížku amerického spisovatele R. Fulghuma s výmluvným názvem Všechno, co opravdu potřebuju
znát, jsem se naučil v mateřské školce.
Zdeňka Gebeltová mimo jiné vyčítá T. Šalamonovi,
že zlehčuje práce učitelek a vychovatelek: „Raději
skloňte hlavu před prací, která mnohdy přesahuje

své ekonomické ohodnocení.“ Zdena Kulhánková, ředitelka MŠ Havlíčkova, napsala článek
za všechny ředitelky a učitelky mateřských škol
v Roztokách. Píše, že všechny je Šalamonův článek pobouřil. A dokonce požaduje omluvu pro
všechny učitelky mateřských škol.
„Před mnoha lety, kdy vznikaly první mateřské
školy, věděla paní Montessori, že děti je potřeba
učit hrou od útlého věku. V současných mateřských školách pracuje 99 % odborně vzdělaných,
kvalifikovaných pedagogů. Cílem předškolní výchovy je rozvoj osobnosti dítěte, dovedností,
schopností a vědomostí,“ připomíná ředitelka
Kulhánková.
Petra Zwinzová, kterou též článek „rozhořčil“, míní,
že Tomáš Šalamon nemá o předškolním vzdělávání
ani ponětí. „Kvalita všech školek v Roztokách je
dobrá, byla jsem ve všech z nich a neslyšela jsem,
za celých deset let, názor podobný vašemu, pane
Šalamone. V kolika z nich jste byl vy?“

Václav Dolejší, předseda redakční rady

Krajské volby v Roztokách
Velmi se těším na roztockou předvolební
kampaň, která bude předcházet podzimním
krajským volbám. Pomyslně se v nich totiž
utká nebývalé množství roztockých „politiků“.
Vesměs zástupců současné komunální koalice TOP 09, ODS a Sakura.
Přestože nemám oficiální informace, dovolím si prozradit, že kromě mě a kolegy Šefra
za ODS bude roztocké barvy hájit i starosta
Jakob a místostarosta Boloňský.
Ať by se do krajského zastupitelstva, případně do krajské rady, dostal kdokoliv z nás,

byla by to obecně pro Roztoky velmi dobrá
zpráva. Nutno zmínit, že spolupráce s bývalým hejtmanem a koalicí ČSSD – KSČM
byla jemně řečeno problematická, což myslím může potvrdit i bývalá starostka Vavřínová, slavná to osoba, co zapomněla pozvat
Ratha na otevíračku přeložky u Vltavy.
O významnějších dotacích si mohly Roztoky nechat jen zdát, to se ostatně potvrzuje
i s novým krajským vedením, které je de facto
staré, jen bez Ratha.
Na kampaň, lépe řečeno na volební program
jednotlivých subjektů jsem zvědavý, protože

místo zlaťáků na investice zbyly po ČSSD
a KSČM pouze brutální dluhy, tudíž jakýkoliv
předvolební investiční slib je pro mě jen věštěním z kávové sedliny nebo populismem.
Všichni mají naopak obavy z toho, jaké kostlivce a faktury s odloženou splatností po tandemu ČSSD – KSČM naleznou. Přestože chápu současnou antipatii lidí k vládním stranám,
doufám však ve stažení oranžovo-rudé standardy z krajského úřadu. Stačí, že vlaje v litoměřické vazební věznici!

Začalo to velmi hezky, pravda trochu populisticky, budkami pro ptáčky. Některé další kroky
už byly méně sympatické. Patří mezi ně odříznutí opozice od rozhodování o dostavbě školy,
když na návrh opozice jmenovat do příslušné
komise svého zástupce bylo sděleno, že zodpovědný místostarosta nechce mít z komise diskusní kroužek. Arogantní, neslušné, netransparentní. Nějak se nedaří výběrová řízení. Kdo se
zajímá o jednání městského zastupitelstva, ví,
že v poslední době lze s mírnou nadsázkou říci,
že pracovníci městského úřadu rozhodují

o tom, která usnesení zastupitelstva města jsou
správná a která ne. Situace došla tak daleko, že
solidní a důsledný člen kontrolního výboru
složil svůj mandát s odvoláním na arogantní
jednání zaměstnanců městského úřadu a samotného pana starosty. Vyjmenovat jednotlivce, kteří si pletou veřejné prostředky s vlastními, kteří se při jednáních zastupitelstva
projevují pouze hlasováním nebo s pohledem
do stolu obhajují neobhajitelné, nemá smysl.
Na minulém zastupitelstvu byla řešena zajímavá kauza: faktura dodavatele byla bez zjevného

Ing. Roman Jandík, předseda ODS Roztoky

Ohlédnutí
Od voleb do obecních zastupitelstev už uplynula dostatečná doba, aby se projevili jedinci
i politická a nepolitická uskupení. Je zajímavé
sledovat po více než roce aktivitu, zodpovědnost a hlavně věrnost jednotlivých zastupitelů
předvolebním slibům. Vždycky si říkám, že
zase vyšla sázka na nezájem veřejnosti o dění
ve městě a v zastupitelstvu. Předvolební sliby
o zodpovědnosti, transparentnosti a boji proti
aroganci jsou jen cesta k dosažení moci, a když
už je dosaženo majority a neexistuje kontrola
ze strany veřejnosti, mohu si dovolit všechno.
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důvodu nezaplacena a díky penále vznikla
městu škoda. Zastupitelstvo již dříve rozhodlo,
že finanční a kontrolní výbor společně prozkoumají případ a pokud bude zjištěna konkrétní osobní zodpovědnost, bude viník postižen. Výbory svou práci odvedly, označily
za viníka jednoho z místostarostů a na minulém zastupitelstvu byl vznesen dotaz, zda byla
škoda již uhrazena. Výsledek: ti, kteří hlasovali
v prvním případě o postihu, krkolomně vysvětlovali, že kontrolní zpráva obou výborů

ZM není právně relevantní k uplatnění postihu
a tudíž žádná úhrada škody se nekoná.
Opakovaně tvrdím, že nestačí svého zastupitele
volit, ale je především třeba ho kontrolovat. Je to
většinou člověk jako vy a příslušnost k majoritní
smečce mu dává pocit moci a schopnosti bez
odborné konzultace rozhodovat o čemkoli. A asi
také ve všech případech neplatí, že čím déle
v zastupitelstvu sedíte, tím více si uvědomujete
hlavní smysl své práce – spravování města s péčí
řádného hospodáře. Je třeba se zamyslet nad

pojmem občanská zodpovědnost. Bez ní totiž
budeme po příštích volbách zase jen kroutit
hlavami. Čeká nás dostavba školy a územní plán
a obojí se týká našich dětí. Proto jsme věnovali
čas kontrole účtů a dosavadní řídící praxe vedení
města a postupně s výsledky seznamujeme zastupitelstvo a rád bych řekl i veřejnost. Ta ovšem
na zasedáních zastupitelstva nadále chybí. Kéž
by to příští ohlédnutí bylo jiné.
Jiří Blažek, zastupitel za DOST

STOP zbytečným výdajům
Na červnovém zasedání ZM bylo konečně
schváleno snížení výdajů z rozpočtu města,
o kterém informoval pan Jandík, zastupitel
za ODS, v Odrazu již v dubnu tohoto roku. Pro
mě jako opoziční zastupitelku za sdružení
DOST to znamená, že v prosinci 2011 si roztocká koalice schválila nadbytečné finance
v rozpočtu města na rok 2012 hlavně v kapitolách, kterými je správce pan starosta Jan Jakob.
Marně jsem při schvalování rozpočtu vznášela
protinávrhy na snížení zbytečných výdajů, které se netýkaly investic města /např. na nákup
balonků, triček či slivovice za desítky tisíc Kč/.
Do rezervy rozpočtu města zastupitelé vrátili finanční prostředky ve výši 1 393 tis. Kč.
Tato částka se skládá z 476 tis., o kterou zastupitelé ponížili rozpočet mateřských ško-

lek, školy, hasičů a městské policie, a 913 tis.
z kapitoly Zastupitelstvo a Samospráva.
Úsporou či lépe neutrácením dochází
k přesunu nadbytečných výdajů do sféry
rezervy rozpočtu města a následně do sféry investic na tolik potřebnou infrastrukturu či občanskou vybavenost.
Od počátku letošního roku se velmi podrobně zabývám čerpáním rozpočtu minulého
roku a následně letošního roku. Vzhledem
k této skutečnosti se setkávám s velmi negativním postojem ze strany vedení města. Byla
jsem přesvědčena o tom, že při tolik prohlašované otevřenosti a transparentnosti se
bude vedení města chlubit svými čistými
výdaji ve svých kapitolách. Opak je pravdou.
O informace, na které mám jako zastupitelka

právo, jsem musela složitě žádat, popřípadě
za ně dokonce se svými kolegy platit. Výsledky mé činnosti mě přesvědčily o tom, že ne
vždy jsou výdaje města vynaloženy účelně,
ba dokonce v souladu se zákonem /zaplacení
školného na soukromou vysokou školu pana
starosty Jakoba/.
V rozpočtu města jsou samozřejmě ještě další
finanční rezervy, které je možné uspořit. Budu
se nadále snažit v rámci kontroly čerpání rozpočtu a v rámci kontrol stanovených Finančním výborem sledovat, jak účelně se na městě
hospodaří s financemi. Je to ostatně naše základní zastupitelská povinnost.
Jiřina Roškotová,
zastupitelka a členka FV za D.O.S.T

Budou krajské dotace transparentnější?
V předcházejících číslech Odrazu se rozproudila
zajímavá diskuse o dotacích, které poskytuje
naše město. Rád bych na tuto diskusi navázal
a posunul poněkud jiným směrem, který se však
Roztok taktéž dotýká. Jedná se o problematiku
dotací poskytovaných z krajského rozpočtu.
Středočeský kraj v posledních letech vyvinul
netransparentní a diskriminační systém s velkým rizikem korupce. Nicméně se zdá, že se
začalo blýskat na lepší časy.
Jak vypadá současná situace? Krajskou dotaci
dostaly především ty obce, jejichž představitelé
byli s bývalým hejtmanem zadobře. Veřejným
tajemstvím se stala policií prověřovaná skutečnost, že příjemci dotací museli její část odevzdat
spřátelené firmě formou zmanipulované zakázky. Ostatně uvidíme, co všechno přinese probíhající vyšetřování. Kromě těchto praktik se veřejnost dozvěděla o udělených dotacích velmi
málo, většinou jen částku a příjemce dotace
s několika slovy o předmětu dotace. To pochopi-
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telně zvyšovalo nejen možnou korupci trestněprávní, ale i korupci politickou.
Typickým příkladem jsou Hostivice, odkud
bývalý hejtman pochází. Ty od roku 2009
obdržely od kraje asi čtyřicet dotací v celkové hodnotě přes 20 mil. Kč. O něco větší
Roztoky ve srovnání s tím pouze paběrkovaly a ocitly se na „černé listině“. Jiným motivem byla sebepropagace bývalého hejtmana.
Ten udělil dotaci známému herci na opravu
jeho zámku, což samo o sobě nemusí být
špatný počin. Ve Středočeském kraji však
existují desítky chátrající zámků, jejichž majitelé dotaci nedostali. Samozřejmě, nikde
žádné odůvodnění nenajdeme, ale vzápětí se
objevily fotky pana hejtmana s oním hercem
v inzerci placené daňovými poplatníky. Nízká transparentnost v těchto případech ještě
neznamená porušení zákona, protože kraje
jsou autonomní samosprávy a podmínky
udělování dotací z krajského rozpočtu jsou

jen velmi vágně určeny. Záleží pak na každém jednotlivém hejtmanovi a jeho charakteru, jak se k problematice postaví.
Není divu, že právě středočeští poslanci
v čele s Helenou Langšádlovou, která působí
i jako středočeská předsedkyně TOP 09, přicházejí s návrhem na změnu zákona, jež by
měla výše zmíněné praktiky omezit. Jde
o novelu zákona o rozpočtových pravidlech
územních samospráv, která se nechala inspirovat již projednávanou novelou týkající se
dotací ze státního rozpočtu. Podle ní by měl
být celý proces udělování dotací transparentní a veškerá dokumentace by se měla zveřejňovat na internetu. Počínaje přesným popisem a odůvodněním daného dotačního
programu, přes seznamy podaných, úspěšných i neúspěšných žádostí, až po jasná kritéria hodnocení a odůvodnění udělení či
neudělení dotace. Stejně tak by se měly zveřejňovat výsledky kontroly dotací. Tato pra-
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vidla tak umožní veřejnou kontrolu, zároveň
bude jejich plnění předmětem přezkumu ze
strany Ministerstva financí.
Souhlasím s názorem, že nelze nikdy dosáhnout
absolutní spravedlnosti při rozdělování dotací
a takového systému, aby všem vyhovoval. To
ostatně ani nejde už jen z pouhé definice veřejných financí. Stejně tak vždy nelze odstranit
subjektivní názory hodnotitelů, ani nelze vždy
použít jasně definovaná objektivní kritéria. Měli
bychom se ale pokoušet k tomu alespoň přiblížit
a navrhovaná novela vytváří vhodný právní

rámec. Zvýšení transparentnosti by tak mělo
přispět k tomu, že zde bude větší tlak na efektivní podporu skutečně potřebných a efektivních
projektů (byť si uvědomuji, že každý máme jiný
názor na onu potřebnost). Stručně řečeno, když
už se někdo rozhodne takto nakládat s penězi
daňových poplatníků, měl by se chovat podle
transparentních pravidel, a nikoli podle toho,
kdo je jeho kamarád a kdo mu dá krabici vína
s hodnotným obsahem.
Doufejme tedy, že navrhovaná „lex Langšádlová“
projde brzy legislativním procesem a do-

čkáme se průhlednějšího systému dotací,
který nebude vyvolávat různá podezření.
Na závěr připomeňme, že současné vedení
(i po změně na pozici hejtmana) učinilo ze
středních Čech nejzadluženější kraj v republice. Ať už podzimní volby vyhraje kdokoli, bude muset výdaje prudce omezovat
a prostředky na dotační podporu budou
výrazně klesat.

jako je dřevo, železo, sklo a hadry, dokonce i staré matrace. Způsobují tím poměrně velký nepořádek, a když zafouká větší vítr, je nepořádek
po celé ulici. Pokud je mi známo, tak ukládání
mimo kontejner je vyhláškou města Roztok zakázáno a zaměstnanci Technických služeb nejsou
žádní naši sluhové, aby museli náš vyloženě
úmyslný nepořádek uklízet. Ti, co jezdí autem
ukládat odpad do kontejnerů, mohou přece
rovnou zajet na sběrný dvůr. Ten má otevřeno
každý den a to i v sobotu. A kontejnery nechat
občanům, kteří tam nosí odpad pěšky. Tito lidé

také ukládají odpad tam, kam mají, tedy do kontejneru a ne vedle. A za další. Kontejnery mají
sloužit obyvatelům a né podnikatelům, jako je
například nová restaurace Tiché údolí. Osobně
jsem viděl, jak tam nosí různé krabice, kartony
i dřevěné a papírové pytle a dávají to kolem kontejnerů. A proto já a mnoho dalších spoluobčanů je pro to, tyto kontejnery zrušit. Dočtete-li
tento článeček až do konce, tak ať se každý
zamyslí, zda je lepší mít uklizeno, nebo bordel.

Jakub Haas,
člen Finančního výboru města Roztoky (TOP 09)

Je to na nás
Technické služby našeho města vybudovaly
ve spolupráci s firmou Bergr a.s. nový sběrný
dvůr. Je na pohled pěkný a dostatečně velký.
Každý kontejner je velmi dobře přístupný i pro
vleky za auty. Po městě máme poměrně velmi
dobře rozmístěny kontejnery na tříděný odpad.
Ale máme tu jeden velký problém. A ten je
v nás. Všiml jsem si a to určitě ne sám, že často
k těmto kontejnerům jezdí lidé, kteří tam ukládají odpad, autem. A velká část z nich nedává
odpad do kontejneru, ale různě kolem nich. A to
i takový odpad, který do kontejnerů nepatří,

Stanislav Čáslavka

Otevřenost a transparentnost
V poslední době bylo v Odrazu mnoho
napsáno o výběrovém řízení na výměnu
oken na MÚ.
Protože jsem se účastnila kontroly tohoto
problému, tak bych ráda připojila své poznatky k tomuto tématu.
Nebudu hovořit o samotných kontrolovaných
skutečnostech, ale o přístupu některých úředníků našeho města. Kontrola byla obtížná

v okamžicích, kdy se kontrolní tým dožadoval dokumentů, které by vysvětlovaly pozadí
této investiční akce. Úředníci města odmítali
dokumenty předložit, zjevné nesrovnalosti
bagatelizovali a chovali se arogantně a povýšeně. Kontrolu zlehčovali a snwažili se ji politizovat. Mohu zodpovědně říci, že členové
kontrolního týmu postupovali vždy objektivně a nezaujatě. Jejich chování vedlo až k tomu,

že jeden z velice schopných členů Kontrolního
výboru rezignoval na svoji funkci.
Jestliže se současné vedení města ohání
s otevřeností a transparentností, pak by
mělo proti podobným praktikám zaměstnanců MÚ zakročit a ukázat tím, že svoje
proklamace myslí vážně a nemá co skrývat.
Terezie Cihlářová, členka KV

Vysvětlení důvodů mé rezignace na členství v kontrolním výboru
Byl jsem požádán, abych sdělil veřejně důvody rezignace na členství v kontrolním výboru.
Myslím, že to nikoho v Roztokách moc nezajímá, stejně jako nikoho moc nezajímá, co se
na našem úřadě děje (kdybych se mýlil, pak
by se proti tomu již jistě někdo z občanů hlasitě ozýval), ale přesto zasílám text svého rezignačního dopisu, který byl původně adresován p. Drdovi jako předsedovi KV:
Chtěl bych Vás informovat o svém rozhodnutí rezignovat na členství v KV. Po zkušenostech z poslední kontroly jsem bohužel začal

považovat přístup města ke kontrolní činnosti
za výsměch demokratickým principům. Většina kontrol prováděných KV je rutinní. Když
však jednou přišla kontrola, ve které bylo
předmětem konání či nekonání vedení města
a jeho úředníků, změnila se kontrola na obtížnou a časově náročnou akci.
Po tom, co se mě snažil starosta města ovlivnit
a předjímat výsledek kontroly, a poté, co jsem
zažil neprostupnost místního úřednického aparátu, když by se mělo jednat o kontrolu jejich činnosti, dospěl jsem k názoru, že jestli má KV vyví-

jet činnost jen formálně či má-li se k objektivnímu
závěru dobírat za vynaložení neúměrného úsilí
(což se domnívám, v případě naší kontroly dělo),
pak nemá moje přítomnost v KV smysl. Jsem si
vědom, že i ostatní členové naší kontrolní skupiny
museli vynaložit pro (alespoň nějaký, byť jistě ne
vyčerpávající) závěr kontroly minimálně stejnou
námahu a úsilí, a proto jim patří můj obdiv za to,
že jsou ochotni v KV i přes nepříjemnosti, aroganci a drzost úředníků dále pracovat.
Martin Holý
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Ad Blahodárné ticho paní Veselé
V minulém čísle Odrazu byl otištěn článek
paní Olgy Veselé (bývalé vedoucí odboru
životního prostředí MÚ) Blahodárné
ticho, který je chválou přechodného období omezení letového provozu nad naším
městem.
Přiznám se, že jsem si za léta v Roztokách
již na hlukovou kulisu letadel zvykl a nijak
mě neruší. Naopak stále se zájmem sleduji
různé typy letadel, které mi plachtí nad
hlavou, zejména ty veliké, odlišné od běžných Boeingů 737. Fakt je ale ten, že návštěvníci Roztok, a zřejmě nejen ti, tento
hluk vnímají a to často velmi citelně.
Výrazně se to např. projevuje i v zájmu
o nemovitosti v Tichém údolí, přímo v linii
přistávací dráhy.
Jiná věc je taková, do jaké míry může vedení
města frekvenci přeletů, ať již přistávacích,
či startovacích letadel, ovlivnit. Odpověď je
jednoznačná: nijak. Mírné finanční kom-

penzace za obtěžování hlukem letadel je to
jediné, co může město dojednat, což se již
i řadu let daří.
Důvody jsou dva. První je ten, že Roztoky
možná překvapivě nejsou zahrnuty do hlukového pásma letiště. Podíváte-li se na mapku
hlukových pásem, nad naším městem je ostrý
střih absolutního ticha.
Stalo se tak na žádost našeho města již
před nějakými 30 roky, kdy se hluková
pásma definovala. Hlukové pásmo totiž
znamená jistá omezení výstavby občanského vybavení (např. škol, školek apod.)
a také potenciálně nižší cenu nemovitostí.
Vzhledem k jejich aktuálním cenám
v Roztokách i v Suchdole (ten v hlukovém
pásmu je) se ukazuje, že jde o předpoklad
čistě teoretický, resp. předpoklad, který
platil v období regulovaných cen nemovitostí – s výjimkou pochopitelně již uvedeného Tichého údolí.

Druhým důvodem je to, že provoz takového dopravního a též ekonomického kolosu,
jakým je ruzyňské letiště, nelze z pozice
naší nevelké obce nijak omezovat. Nedaří
se to ani velkoměstům v západoevropských zemích s vysokou úrovní demokracie. Existence letiště je ve veřejném zájmu
a současně v zájmu velkého businessu, což
je kombinace téměř „neprůstřelná“. Možnosti ovlivnit fungování letiště lze jedině
ve stádiu jeho zrodu, což lze sledovat např.
v případě výstavby nového civilního letiště
ve Vodochodech. Proti němu protestují
všechny dotčené obce ve vymezeném segmentu, od Kralup až po Líbeznice, nesouhlasí různá ekologická sdružení, dokonce
i ministerstvo životního prostředí má výhrady, ale přesto bych si tipnul, že nakonec
bude uvedeno do provozu.
Stanislav Boloňský

Je kozel dobrý zahradník?
Podat tzv. majetková přiznání ukládá veřejným činitelům, v našem případě starostovi, místostarostům, radním a vedoucím odborů MÚ, zákon č.159/2006 Sb.
o střetu zájmů a to striktně nejpozději
do 30.6. následujícího roku. O nahlédnutí
a zjištění skutečností v majetkových přiznáních může u tajemníka MÚ požádat
kdokoli, koho zajímají činnosti, příjmy
(nikoli plat), přijaté dary a závazky našich
veřejných činitelů.
Otázkou ovšem je jak zjistit, zda veřejní
činitelé uvádějí pravdivé údaje o svých závazcích, tedy dluzích. Nejrychlejším způsobem, jak to zjistit, je nahlédnout do katastru nemovitostí na případná omezení
vlastnických práv.
Domnívám se, že nařízení exekuce je nesplněným závazkem, a proto mne zaujalo,
že nařízení exekuce jako závazek neuvedl
ani pan starosta Jan Jakob (TOP 09), ani
pan místostarosta René Šefr (ODS). Z těchto dvou veřejných činitelů jasně vítězí pan
místostarosta za ODS René Šefr oproti starostovi města Janu Jakobovi za TOP 09
(milióny versus tisíce korun).
V majetkovém přiznání za rok 2010 pan
místostarosta René Šefr sice přiznal půjčku od fyzické osoby M.S. ve výši 3,1 miliónu korun, ale opomněl uvést další závazky – nařízení exekuce, exekuční příkaz
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k prodeji nemovitosti a 4x zástavní právo
soudcovské v celkové částce 177 519 korun s příslušenstvím, vždy ve prospěch
Okresní správy sociálního zabezpečení
Praha-západ.
V následném majetkovém přiznání za rok 2011
pan místostarosta za ODS René Šefr opomněl
přiznat předchozí závazky plus závazek další –
další zástavní právo soudcovské ve výši
210 283 korun s příslušenstvím opět ve prospěch OSSZ Praha-západ. Pan místostarosta
René Šefr uvedl pouze závazek – půjčku, ale
nikoli ve výši 3,1 miliónu korun ve prospěch
fyzické osoby M.S. jako v minulém roce, ale již
ve výši 3,5 miliónů korun ve prospěch pana R.
Z přiznaných závazků (půjček) pana místostarosty Šefra plynou jeho zvyšující se finanční
nároky. Otázkou je, zda dokáže do konce svého působení ve funkci místostarosty města
vygenerovat dostatek finančních prostředků,
aby svoje závazky v řádech miliónů korun
eliminoval.
Z oficiálního výpisu z katastru nemovitostí na jméno pana místostarosty za ODS
Šefra je zřejmé, že v roce 2012 přibyly
nové závazky – další exekuční příkaz
k prodeji nemovitosti a další nařízení exekuce. Tyto skutečnosti se možná dozvíme
z jeho majetkového přiznání až v červenci
2013, jestliže do té doby pan místostarosta René Šefr pochopí význam slova trans-

parentnost a pakliže ODS i nadále bude
trvat na tom, že on je tím nejvhodnějším
představitelem místní ODS na funkci
místostarosty.
Ve světle těchto skutečností se jeví deklarace transparentnosti současné vládnoucí koalice (TOP 09 + ODS + Sakura) jako nepříliš věrohodná.
Opravdu lze věřit tomu, že o závazcích (dluzích) pana místostarosty René Šefra v řádu
miliónů korun jeho mateřská organizace
ODS nevěděla a nevěděli o tom ani koaliční
partneři?
Tvrdit, že vládnoucí koalice neměla vůbec
tušení o těchto skutečnostech, ji neomlouvá, zvlášť když někteří přiznávají, že
o tom slyšeli, ale oficiálně nevěděli! To je
opravdu skvělý alibismus pro to, aby panu
místostarostovi za ODS René Šefrovi koalice svěřila tak důležitý úsek veřejné správy, jako je rozpočet města a investiční
akce.
Je ale osvědčenou metodou současné vládnoucí koalice hrát věrohodného tím, že se
všichni diví, když něco praskne, zvláště když
se jedná o jejich člena či příznivce.
Já se tedy také upřímně divím, jak je možné, že
se u nás v Roztokách stal kozel zahradníkem!
Olga Vavřínová,
zastupitelka za DOST
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Dostupné bydlení v Roztokách
Rád bych navázal na myšlenky pana Pařízka
z Odrazu 04/2012, zejména na závazek developera posílit infrastrukturu našeho města a zvýšení dostupnosti bydlení pro nové obyvatele
Roztok. Ohledně dostupnosti bydlení máme
jistě všichni svoji vlastní zkušenost – ta moje je
taková, že bydlení bylo vždy špatně dostupné
(před rokem 1989 nekonečně dlouhé pořadníky
na byt, pak cenový skok, pak neexistence financování, pak další cenový skok atd.). Neočekávám
od zastupitelstva Roztok, že vyřeší dostupnost
bydlení pro obyvatele, kteří v Roztokách doposud nebydlí. Tito lidé je nevolí. Rovněž si nemyslím, že více pozemků bez stavební uzávěry povede ke snížení ceny pozemků v Roztokách.
Cena by se snížila, pokud by jejich majitelé tyto
pozemky chtěli prodat a došlo by k převisu na-

bídky nad poptávkou. Domnívám se však, že
majitelé zdejších nezastavěných pozemků nejsou zrovna ve finanční tísni. Zrušení stavební
uzávěry povede pouze k učinění nevratných
kroků, aby na daných pozemcích nemohlo už
nikdy vyrůst nic jiného než domy nebo byty.
Bylo by hezké, pokud by nějaký developer opravil naše silnice, postavil chodníky, školky a školy,
ale přiznejme si, že postrádá logiku, aby někdo,
kdo chce stavět dům na Dubečnici, stavěl silnici
na opačném konci Roztok. Mnohem logičtější je
opačný přístup – město vydává svůj územní
plán, kterým dává jasný signál majitelům pozemků, na co je připraveno, a na co nikoli. Pokud
je v územním plánu, že celá Dubečnice je určena
k zastavění bytovou výstavbou, může se majitel
těchto pozemků vcelku oprávněně a logicky do-

mnívat, že současní obyvatelé města (skrze své
zastupitele) chtějí další růst počtu obyvatel a stávající infrastruktura města potřeby nových obyvatel pokryje. V opačném případě by přece bylo
logické, aby územní plán na Dubečnici určil toto
území jako park, dětská hřiště, domov pro seniory, sportovní halu a podobně. Kouzlo takovéhoto rozhodnutí bohužel není v tom, že se naše
generace dožije parku na Dubečnici (proč by jej
tam současný majitel pozemku na své náklady
budoval), ale naše velkorysost ponechat rozhodnutí o možném zastavění některých pozemků
generacím příštím. (Dubečnice je vybrána pro
ilustraci, můžete si dosadit libovolné doposud
nezastavěné území.)

zkropil jejich vyprahlá pole i zahrady. Reálnost tohoto staletého jevu můžeme sledovat
dodnes. Jakmile se k Řivnáči blíží od severozápadu či západu slibné temné mraky,
nad vrcholem se nějak rozplynou – a nic“!
I loňského roku jsme se chystali na výstup
uprostřed lijáků, leč v rozhodném okamžiku
Řivnáč opět nezklamal, jak popsáno výše.
Vyšli jsme tedy v příjemném počasí, které
nás neopustilo ani v nočních hodinách při
tradičním semináři. Tento jev (fenomén
Řivnáč) byl samozřejmě hojně diskutován
hlavně po sestupu, v příjemné zahradní
restauraci Na Hřišti, za účasti předních klimatologů i tlučhubů ze širokého okolí.
Minulý i předminulý rok v témže čase hrozily i předčasné volby, které však díky parla-

mentní plichtě 89:89 letos nehrozí. Zato
letošní hospodářská opatření vlády se povedla tak mimořádně, že (vedle již tradičních
témat) lze znovu očekávat i seminář na téma
Cimrmanova dílka ,,Jak chudák ještě do větší
nouze přišel“…
Proto – i z mnoha jiných, včetně výše neuvedených důvodů, stojí za to na Řivnáč vystoupit znovu.
A tak zveme své milé spoluobčany, přátele
turistiky, tradic i humoru k účasti na této
bohulibé akci konané

Michael Bernát

Na Řivnáč již pošesté!
Po úspěchu předchozích ročníků se letos
opět vydáme na Řivnáč a uspořádáme další
ročník pochodu s již tradičním názvem
,,Dobytí vrchu Řivnáč během jediného dne
bez použití kyslíku“. Je nad slunce jasnější, že
termín našeho setkání zůstává zachován:
21. srpen, den obsazení Československa bolševiky v r. 1968.
Jak už víte z let předchozích, inspirací nám
byl náhodný nález části pamětí žalovského
písmáka J. F. Chalupeckého ze sedmdesátých let minulého století. Píše, že: ,,v roce
1889 se místní rodáci poprvé vydali na vrch
Řivnáč, aby modlitbou obnovili pohanský
zvyk, jenž je popsán i v Kosmově kronice!
Každoročně vycházeli poutníci na Řivnáč,
aby se pomodlili za trochu deště, který by

Foto Stan. Marušák

úterý 21. 8. v 18.00 hod. v Žalově.
Prezentace:
v 17.30 v restauraci Na Hřišti. Prezentace je
dle zákona o ochraně osobních údajů povinná.
Každý účastník obdrží pamětní list a bude
za odměnu zapsán do Cibulkova seznamu!!!
Oděv a výstroj:
pevná turistická obuv, nepromokavý plášť či
bunda, cepín či hůl, vhodná pokrývka hlavy.
Program:
a) Tradiční soutěž o co nejrozvážnější krok
b) Populární soutěž s názvem ,,Kdo nenajde
ani jednu houbu“
c) Projev předsedy OS Levý Hradec
d) Společný zpěv písně ,,Čechy krásné,
Čechy mé“.
KVALITNÍ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!!!
Občanské sdružení Levý Hradec
Ladislav Kantor
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Pohled do vzdáleného vesmíru aneb co můžeme spatřit
na letní hvězdné obloze
Pohled na oblohu plnou hvězd člověka fascinoval již od pradávna. Stále nerozluštěné tajemství
vesmíru nás znepokojuje a inspiruje zároveň.
Otázky, které v nás nekonečný vesmír vzbuzuje
často bývají podnětem, který nás vede k zájmu
o astronomii. Pojďme se alespoň na chvíli
oprostit od pozemských aktivit a ponořit se
do hlubin hvězdné oblohy.
Při pohledu pouhým okem můžeme spatřit až
3 000 hvězd. Spatřit můžeme nejen hvězdy, ale
i mlhoviny, hvězdokupy, galaxie, komety nebo
některé planety či jejich měsíce. Z planet naší
sluneční soustavy můžeme v průběhu roku
pozorovat Merkur, Venuši, Mars, Jupiter a Saturn. Často lze také spatřit meteorická tělesa
pocházející z komet nebo planetek. Jak hluboko do vesmíru vlastně vidíme? Dohlednost
pomocí nejnovějších teleskopů je 13 miliard ly
(světelých let – jde o vzdálenost, kterou urazí
světlo za jeden pozemský rok) , 1ly = 9,5 biliónů km. Pro představu, záření ze Slunce k nám
přichází se zpožděním 8,3 minuty a například
Proxima Centauri, nejbližší hvězda (mimo naší
sluneční soustavu), má zpoždění signálu kolem

4 let. Můžeme tedy konstatovat, že u vzdálenějších objektů hledíme vstříc hluboké minulosti.
Noční obloha se proměňuje v rytmu ročních
dob. Na jaře zůstává nesmělá, aby se s příchodem léta rozsvítila v celé své kráse, kdy po její
klenbě protéká Mléčná dráha. V letě se nám
naskýtá nejzajímavější a nejpestřejší pohled
na Mléčnou dráhu, která v tuto roční dobu
dosahuje největší šířky a klene se jako oblouk
mezi jihem a severem vysoko nad východním
obzorem. Takto jí spatříme kolem červnové
půlnoci, před půlnocí v červenci a pozdě večer
v srpnu. Tři nejjasnější klenoty letní oblohy
jsou hvězdy Vega, Deneb a Altair. Ačkoliv je
každá z jiného souhvězdí, na nebi tvoří nepřehlédnutelný rozsáhlý tzv. “Letní trojúhelník“.
Když si lehnete někam na zem, uvidíte přímo
nad sebou jasnou Vegu z malého souhvězdí
Lyry (Lyr). Směrem na východ najdete Deneb
ze souhvězdí Labutě (Cyg) a třetí stálici Altair
ze souhvězdí Orla (Aql). Pokud vydržíte pod
hvězdnou oblohou ležet déle, spatříte v průběhu hodiny na různých místech pět až deset
meteorů. Pokud budete chtít vidět větší úrodu,

budete si muset počkat na meteorický roj –
proud drobných částic se kterými se tu a tam
střetává Země. Kolem 12. srpna můžete pozorovat Perseidy, které budou vylétat ze souhvězdí Persea (proto Perseidy). V tuto dobu lze
spatřit až několik desítek meteorů za hodinu.
Stálicí nočního nebe jsou obtočnová neboli cirkumpolární souhvězdí (tato souhvězdí zůstávají
trvale nad obzorem čili jsou k vidění celoročně).
Patří mezi ně mimo jiné i Velký vůz, který je
součástí většího celku Velké medvědice (UMa).
Zadní kola Velkého vozu ukazují na veleobří
hvězdu Polárku neboli Severku (o průměru cca
46 Sluncí), která nám již po staletí slouží k určení orientace. Celoročně můžeme na obloze vidět
i souhvězdí Kasiopeji (Cas) ve tvaru dvojitého
W, dále pak Malý vůz (UMi), jehož součástí je
právě výše zmiňovaná hvězda Polárka (špička
voje). A další hvězdy ze souhvězdí Cefeus, Ještěrka, Drak, Honící psi nám věrně svítí na cestu.
Přeji příjemně strávené chvíle pod noční
hvězdnou oblohou.
Michala Šmídová
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Nejslavnější kapitoly roztockého fotbalu (Ještě k 100. výročí SK Roztoky)
Když instituce, spolek, úřad atd. přežije století,
zaslouží si nejen vzpomínku, ale i úctu, neboť
to nikdy není ,,jen tak“. Vyžaduje to nemalé
úsilí několika generací, pracovitost a oběta-

vost mnohých občanů a přes jakoukoli vrtkavost všelijakých příznivých, či nepříznivých
časů i vlád trvat na svém. Platí to dvojnásob
v případech, kdy naši předci dokázali věci,

o kterých si můžeme jen nechat zdát. A nejen
proto je dobře si je v této chvíli připomenout.
Ladislav Kantor

Rok 1946: SK Roztoky na Spartě (!). Stojící zleva: Černý, Tomiška, Stibor, Klust, Velíšek, Havel, Turek. Klečící: Schiesel, Knotek, Uchytil, Mejzr.

1997 - SK Roztoky postupují do Pražského
přeboru! Stojící zleva: Brajer, Hájek, Černý,
Franěk, Soukup, Halama, Svoboda, manažer
Jarolímek, Čížek, Kozohorský, hospodář
Kašpar. Klečící: Ševčík, Bielik, Mikula, Váňa,
Víger a syn, trenér Siva

Září 1953 – SK Roztoky před domácím zápasem s Tatranem Beroun (7:1!), kdy zvítězili brankami Knotka a Klusta, kteří vstřelili po třech
brankách, a jednu přidal Uchytil. Tím se stal SK Roztoky vítězem krajského přeboru této kategorie! Stojící zleva: trenér Roškot, Mühlberger,
Mejzr, Pavelka, Velíšek, Malenínský, Černý, Klust. Klečící: Dort, Knotek, Uchytil, Bartoš.
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Před sto lety zemřel v Roztokách Albín Bráf
První červencový den jsme si připomněli sté
výročí úmrtí ekonoma a politika Albína Bráfa,
který závěrečnou část svého života strávil v Roztokách a zde také zemřel. Lze jej považovat
za jednoho z nejvýznamnějších českých politiků
a ekonomů přelomu 19. a 20. století.
Narodil se v Třebíči roku 1851 a v roce 1877
vystudoval obor národní hospodářství v Praze.
O pět let později se stává prvním profesorem
přednášejícím ekonomii v češtině na obnovené
české větvi pražské univerzity. V roce 1883 se stal
členem zemského sněmu za staročeskou stranu,
později byl jmenován do panské sněmovny.
Vrchol jeho politické dráhy představovalo působení ve dvou vládách na pozici ministra orby
(zemědělství). V této funkci také zemřel.
Ačkoli se řadil mezi představitele konzervativní
pravice a odsuzoval tehdy se rozšiřující marxismus, uznával zásahy státu do ekonomiky pře-

devším z vlasteneckých důvodů. Jeho přednášková a osvětová činnost měla velký vliv
na prosazování české národnosti do průmyslu
a bankovnictví, které byly do té doby převážně
ovládány německým kapitálem. Jako profesor
ekonomie výrazně ovlivnil své studenty, kteří se
později stali významnými ekonomy či politiky.
Jmenujme například ministra financí a guvernéra centrální banky Karla Engliše nebo šéfa
Živnostenské banky Jaroslava Preisse.
Do Roztok se Albín Bráf přistěhoval se svou
manželkou v roce 1903, kdy zde koupil vilu
na okraji Tichého údolí. Jedná se o dosud stojící
neorenesanční stavbu z roku 1874, kterou navrhl
Antonín Rosenberg. Připomeňme, že mezi přátele manželů Bráfových patřili Braunerovi,
se kterými se navštěvovali v roztockém mlýně.
Jan Jakob, starosta města Roztoky
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM – Srpen
Pá 30. 3.–23. 9.

Je Ferda nejlepší mravenec? – výstava malíře a spisovatele Ondřeje Sekory.

Středočeské muzeum Roztoky

Pá 25. 5.–2. 9.

„Ještě jsme ve válce. Příběhy 20. století“ – komiksové příběhy vycházející ze skutečných
osudů lidí.

Středočeské muzeum,
Galerie/Kabinet,Roztoky

Čt 28. 6.–8. 9.

Výstava Surrealismus a fotografie

Galerie hotelu Academic,
Roztoky

Pá 13. 7.–2. 9.

Zveme Vás na výstavu Ptačí svět řezbáře Eduarda Šmejkala

Středočeské muzeum, Roztoky

So 18. 8.

VOKO – cyklistický závod horských kol, místo startu náměstí v Roztokách. Start
v 15:00 hod, více na www.vokolo.tk

Tyršovo náměstí, Roztoky

So 18. 8.–19. 8.

Únětické posvícení – Lidová veselice s hudbou, zábavou pro děti a dospělé začíná od
13:00 hod. Sokolovna turnaj dvojic v líném tenise od 10:00 hod, od 20:00 hod
Posvícenská tancovačka

Únětice, Sokolovna, Pivovar,
U Lasíků

Út 21. 8.

Na Řivnáč pošesté. Prezentace v 17:30 hod v restauraci U Hřiště Od 18:00 hod

Restaurace U Hřiště, Řivnáč

So 1. 9.

Venkovní hudební večer SEKEC rock revival, Kabát, Katapult, Tři sestry, Visací zámek,
Hudba Praha atd. hostem skupina Katt. Od: 19:00 hod

Park před Sokolovnou,
Roztoky

Ne 2. 9.

Dětský soutěžní den – hlavní disciplína jízda zručnosti na kole, mnoho dalších
sportovních soutěží o skvělé výhry a medaile. Od: 13:00 hod

Park před Sokolovnou,
Roztoky

So 8. 9.

Den dětí a seniorů – zábavné soutěže, krmení zvířátek, sokolník Od: 14:00–18:00 hod

Louka před Městským úřadem,
Roztoky

Út 21. 9.

Dětský svět a móda během 20. Století – výstava dobových kočárků, dětského odívání
a dobových fotografií

Středočeské muzeum, Roztoky

Zámeček 2012 se vydařil. Přišlo vás dvakrát více než před rokem
První sobotní odpoledne v červnu již podruhé
patřilo hudebnímu festivalu Zámeček 2012
s bohatým doprovodným programem, který
pro místní i přespolní uspořádalo občanské
sdružení RR ve spolupráci s městem Roztoky
a Středočeským muzeem. Mnozí z vás festival
v areálu roztockého zámku poctili svou účastí
a rádi si vyslechneme či přečteme vaše názory
a podněty. Vstupné jsme nevybírali a děkujeme
všem, kteří nás podpořili jakoukoliv částkou.
Návštěvnost byla ještě lepší než loni. S přihlédnutím k počtu prodaných propagačních
materiálů a rozdaných programů a přehledu
o celkové situaci během dne odhadujeme, že
letošní ročník navštívilo 1 300 až 1 500 lidí
celkem. V porovnání s loňským ročníkem je
návštěvnost zhruba dvakrát větší.
Hudební dramaturgie byla pojata jako průřez
žánry. Z pozitivních reakcí lze usuzovat, že
účinkující měli velmi dobrý ohlas. Letos byla
zábava rozdělena na hudební produkci v prostoru parku pod stromy a na stánkový prodej
domácích výrobků a doprovodný program
v parku před kavárnou. V příštím roce, kdy
bude pravděpodobně zámeček již po rekonstrukci, chceme pro hudební program využít
i historické nádvoří tvrze.
Velkou oblibu si z doprovodného programu
získala hlavně trampolína. Dětské tváře rozzá-
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řily malby na obličej, divadelní představení
Čertův švagr, výtvarné a hudební dílny či
ukázky techniky roztockých hasičů. Vřelý potlesk sklidil žonglér Erik, který vykouzlil
úsměvy také svými vtipnými komentáři a ne-

foto: Petr Poláček

foto: Petr Poláček

váhal do svého vystoupení zapojit i návštěvníky Zámečku.
Součástí festivalu byla výtvarná soutěž, kterou
jsme uspořádali ve spolupráci se Základní
školou Roztoky. Některé soutěžní příspěvky
byly velmi inspirující a byly po zásluze odměněny například exkurzemi do hasičské zbrojnice, vlasového studia, návštěvou představení
v Národním divadle a řadou věcných cen.
Opět byla na prodej pamětní placka, nově si
návštěvníci mohli koupit tričko v různých
barvách s unikátním potiskem, jehož návrh
vytvořil zvláště pro tento festival tatér Voky.
Výtěžek z prodeje putoval na pokrytí nákladů.
Pokud máte zájem, trička jsou stále k mání.
Závěrem bychom rádi poděkovali Radě města
Roztoky za finanční podporu a Středočeskému muzeu v Roztokách u Prahy za poskytnutí areálu a technickou podporu festivalu. Jsme
přesvědčeni, že spolupráce je prospěšná pro
všechny tři strany a přispívá k propagaci
města, muzea a kulturního života vůbec.
V neposlední řadě děkujeme dobrovolníkům
a zkrátka všem, kteří se na pořádání festivalu
Zámeček 2012 podíleli. Příští rok se těšíme
na viděnou!
Martin Tajčman
Za občanské sdružení RR
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Obrazy Karla Marxe
Nemám samozřejmě na mysli nechvalně
známého filosofa z 19. století, ale toho našeho roztockého, doyena místních výtvarníků,
akademického malíře Karla Marxe (1928).

V červnu vystavoval své obrazy v Praze
na Maltézském náměstí v Galerii konzervatoře J. Deyla. Zařazování výtvarného
projevu do přesně vymezených kolonek

Divadelní podzim
v Academicu
Pro příznivce divadelních večerů v hotelu
Academic mám dobrou zprávu. I na letošní podzim se nám podařilo s podporou
grantu města Roztoky zajistit dvě příjemná
divadelní představení.
Nejprve do Roztok zavítá 14. října osvědčená
společnost Háta s komedií Když ty, tak já taky,
miláčku. V hlavních rolích Ivana Andrlová
a Vladimír Beneš nebo Marcel Vašinka.
O tři týdny později, 4. listopadu se můžeme těšit na Miroslava Vladyku a Radka
Holuba ve hře Plný kapsy šutrů.
Oběma divadelním kusům vždy od 15 hodin předchází dětské představení. 14. října
to bude pohádkový vzdělávací pořad pro
děti od 4 let Cesta kolem světa.
Vstupenky je možno od 13. srpna telefonicky
rezervovat u Vlaďky Drdové na tel. 606 893 292
(nutno vyzvednout do tří dnů). V recepci hotelu budou v prodeji od začátku září.
Jaroslav Drda, Roztoky – město pro život

stylu je vždy ošidné. Ti, co mají okolí co
říct a ukázat, často hraniční rozměry překračují. Stejně tak to je v případu poetické
abstrakce, kam je Karel Marx svým výtvarným projevem zařazován. Jeho abstrakce je
velmi často čitelná a srozumitelná, snadno

by ale mohl být považován za malíře krajin, nebo za figuralistu, nebo za malíře
koní, což je téma, ke kterému se občas
vrací už desítky let. Na výstavě jich bylo
možné vidět požehnaně, i když někdy jen
naznačených lehkou linkou, někde mezi
figurami a přírodou. Možná by mohla existovat škatulka pro Karla Marxe jako malíře Země. Té země, po které se všichni pohybujeme. Symptomatické je i to, že název
galerie, ve které tentokrát vystavoval, je
Ecce Terra, což v překladu znamená: Ejhle,
země!
Karel Marx vystavoval v průběhu více než
padesáti let na mnoha výstavách, z toho asi
na čtyřiceti samostatných. Značná část jich
byla v zahraničí, především v Německu.
Podrobně o jeho názorech na výtvarné umění
a život vůbec jsme psali před čtyřmi lety,
v Odraze č.7-8/2008 a ctěné zájemce tak odkazujeme na archiv našeho periodika. I dnes
o sobě říká, že nic mu nedělá větší radost než
malování a že bude malovat tak dlouho, pokud udrží štětec a bude mít svému okolí co
sdělit. Přejeme mu mnoho zdraví a ještě další
a další autorské výstavy.
text a foto Stan. Marušák

Mimořádně působivý koncert ROSA
V úterý 19. června se v pražském Muzeu
hudby uskutečnil pravidelný koncert
komorního pěveckého sboru ROSA.
Tvrdohlavost, se kterou mladý sbormistr Lukáš
Kovařík (mimochodem čerstvě přijatý posluchač HAMU) vede ryze amatérský roztocký
sbor k interpretaci nejtěžších hudebních děl,
přinesla opět kýžené ovoce.
Dramaturgicky nesmírně náročný program
podpořili hostující instrumentalisté a sóloví
zpěváci, kteří přes své mládí podali velmi kvalitní a zejména v intonaci křišťálově čisté výkony.
Kontrapunktem k tomu byla kultivovaná
recitace velezkušeného Alfréda Strejčka
v kantátě Otvírání studánek Bohuslava
Martinů. Výkon ženské části sboru v této
části programu představoval vrchol toho,
co současná ROSA může nabídnout.
V úvodu koncertu zazněl madrigal Claudia
Monteverdiho Sfogava con le stelle. Poté
atmosféru rozjasnily lidové písně v úpravě
Jaroslava Krčka.
Po již zmíněném opusu Bohuslava Martinů
uzavřel celý koncert monumentální triptych

Pocta tvůrcům od jednoho z nejvýraznějších autorů soudobé české hudby Zdeňka
Lukáše (1928-2007), který v minulosti
mnohokrát se souborem ROSA spolupracoval. V publiku neskrývala své dojetí
skladatelova sestra.
Bouřlivý aplaus po doznění posledních tónů
doložil, jak působivý koncert se souboru
ROSA podařil. Sbor zřetelně ukázal, že jeho
možnosti růstu ještě zdaleka nejsou vyčerpány. A jak s trochou nadsázky poznamenal
jeden z posluchačů, dirigent vymáčkl ze sboristů i to, co v nich není.
Koncert komorního pěveckého sboru ROSA,
Muzeum hudby, 19. 6. 2012
Sbormistr: Lukáš Kovařík
Hosté: Alfréd Strejček – recitace, Petra
Popelková – soprán, Ludmila Hudečková –
alt, Jiří Poláček – baryton, Matouš Pěruška
– housle, Ivan Ivanov – housle, Adam
Pechočiak – viola, Martin Levický – klavír.
Jaroslav Drda
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Prosba o spolupráci – fotografie z dětství
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
si Vás dovoluje pozvat na výstavu „Dětský
svět a móda během 20. století“, která začne 21. září letošního roku. Tato výstava
bude připravena ze soukromé sbírky paní
Miloslavy Šormové, která zároveň se sbíráním dobových kočárků utvořila mimořádně zajímavou sbírku dětského odívání,
běžného v průběhu 20. století. Připadá
nám velmi zajímavé doplnit tuto výstavu
dobovými fotografiemi, kde jste Vy, Vaši
sourozenci, rodiče, prarodiče, partneři
atd. v dětském oblečení, ale pozor, jedná
se zde o období mezi lety 1900–1980! Líbí
se nám myšlenka propojení lidí ať už
místních či přespolních skrze toto neobyčejně zajímavé téma, které nějakým způsobem prožil každý z nás.
Pokud Vás náš záměr zaujal a chcete si
společně s námi a návštěvníky muzea připomenout, v čem jste Vy nebo Vaši blízcí
běhali po světě, prosíme o laskavé zapůj-
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čení těchto fotografií. Můžete nám je přinést osobně do muzea, poslat poštou nebo
v elektronické podobě (formát: A5, rozlišení: 150 dpi, velikost: max 5MB). Pokud
bude třeba, rádi si pro ně přijedeme,
v tom případě nám zavolejte nebo zašlete
zprávu. Na fotografii by měl být uveden
rok jejího pořízení a jméno dítěte. Fotografie po okopírování samozřejmě obratem vrátíme.
Předem mockrát děkujeme za spolupráci.
Dále bychom Vás rádi pozvali na pozoruhodnou výstavu řezbáře a posledního
obyvatele Juditiny věže, pana Eduarda
Šmejkala.
Pan Šmejkal za svůj život vyřezal stovky
ptáčků, a protože měl přátele mezi významnými umělci, jako byli např. Ota Janeček,
Cyril Bouda, Ludmila Jiřincová, Stanislav
Holý, Adolf Born a další, dočkali se jeho

ptáčci nového kabátku z rukou těchto umělců. Přijďte si i Vy prohlédnout tuto neobyčejnou a veselou výstavu ptačího světa pana
Šmejkala.
Budeme se na Vás těšit!
Eva Koktová
programové odd.
propagace@muzeum-roztoky.cz
233 029 042

SPORT

Oslavy 100 let fotbalu: oceněni bývalí hráči
Tomáš Novotný, prezident SK Roztoky, si po celý
den ohromně pochvaloval, že všichni hráči –
od nejmladší přípravky po Starou Gardu – předváděli i v horkém počasí úžasné výkony.
A Tomáš Dvořák z kapely TYP zas byl vpodvečer náramně spokojený, že původně ostý-

chaví tanečníci se parádně rozjeli: „Lidi nás
vzali naprosto perfektně, pivo i párek byly
taky vynikající, nářez se povedl, počasí jak
objednané,“ pochvaloval si.
Oslavy 100 let fotbalového oddílu SK Roztoky se v sobotu 23. června zkrátka poved-

ly. Hlavním hitem, který přitáhl diváky, byl
určitě závěrečný zápas se Slavojem Houslice, týmem z filmového Okresního přeboru.
Skončil divokou remízou 9:9.
Po zápase diváci dlouho nechtěli pustit ze
hřiště sympatického herce Davida Novotného alias Jardu Kužela. S ním se snad každý
chtěl společně vyfotografovat. Na oslavy
mimo jiné dorazila i neoficiální "delegace"
z Pražského hradu – podívat se přijel Radim
Ochvat, mluvčí prezidenta Václava Klause.
Jedním z hlavních bodů celodenního programu bylo slavnostní ocenění bývalých
úspěšných hráčů, trenérů a funkcionářů.
"Odměnili jsme speciálně hráče, kteří zde
hráli nejvyšší soutěž, která se v Roztokách
po válce hrála, a to byl Pražský přebor," říká
současný šéf klubu Novotný.
A že to pořád tahle parta umí, dokazuje
výsledky - nad současným "béčkem" zvítězili 3:0. Oceněni byli konkrétně Marek
Brajer, Daniel Mašek, Karel Tříska, Ondřej
Jakoubek, Vladimír Svoboda a Martin Čížek. Poslední dva jmenovaní v Roztokách
pořád hrají.
"Další hráči, jako Herda,Viger, Siva, Roubíček, Machara, Váňa, Chalupa, Soukup, Hájek, Krulich a tehdejší šéf Jarolímek se buď
omluvili, nebo se z nejrůznějších důvodů
nedostavili. Je nám líto, že se nechtěli pochlubit tím, co v Roztokách odehráli," dodal
Tomáš Novotný.
Oceněni byli též bývalí funkcionáři: Petr
Turoň a Jaroslav Drda coby bývalí předsedové SK Roztoky (tenkrát se ještě neříkalo
"prezident"), a to "za neúnavnou práci pro
klub". Uznání se dočkal též Václav Kapitán,
úspěšný trenér hlavně mládeže a správce,
bez něhož si nikdo dříve nedovedl chod
klubu představit. A in memoriam též Jiří
Mühlberger, duše roztockého fotbalu
od 60. let.

Výsledky zápasů:
• Ml. přípravka Roztoky – Motorlet 3:5
• Ml. žáci Roztoky – Staré Splavy 1:0
• St. žáci Roztoky – Motorlet 3:3
• St. garda Roztoky – Motorlet 2:2
• Dorost Roztoky – AC Sparta Praha ženy
a juniorky 3:3
• B Roztoky – bývalí hráči SK Roztoky 0:3
• A Roztoky – Houslice 9:9
V. Dolejší
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Mistři – vítězství volejbalistů ve středočeské soutěži ročník
2011/2012!
hranice zase o kousek dál. Pod vedením
kapitána Zdeňka Záhoře a letní přípravě
zkonsolidujeme síly, a pokud se nám v letošním roce vyhnou zranění, můžeme
myslet hodně vysoko! Bohužel roztocká
sokolovna nesplňuje parametry pro tuto
úroveň soutěže a tak budeme nuceni hrát
„domácí“ zápasy v tělocvičně FTVS UK
v Praze-Vokovicích.

V roce výročí 10 let obnoveného mužského
volejbalu v Roztokách by se hodilo bilancovat. Volejbalová reprezentace Roztok místo
statistik udeřila jasným výsledkem – vyhrála
soutěž a pro nadcházející sezónu 2012/2013
postoupila do 1. třídy krajské soutěže, jejíž
vítěz bude hrát případně o postup do 2. ligy.
Je před námi výzva, kterou jsme se rozhodli následovat a pokusit se posunout

Pro naše fanoušky důležitá informace – všechny
termíny, adresa tělocvičny a.j. budou aktualizovány na www stránkách oddílu.
Martin Matas
TJ Sokol Roztoky
www.facebook.com/volejbal.roztoky
sokol-roztoky.czechian.net

Výsledná tabulka sezóny 2011/2012
1. TJ Sokol Roztoky u Prahy

28

24

4

78:24

2385:1922

52

2. TJ Sokol Komárov

28

21

7

68:42

2419:2275

49

3. KV Dobříš

28

14

14

53:54

2297:2273

42

4. TJ Sokol Vlašim

28

11

17

50:58

2334:2374

39

5. TJ Spartak Hořovice

26

12

14

47:52

2109:2138

38

6. TJ OS Týnec nad Sázavou

26

12

14

44:53

2047:2093

38

7. TJ Tatran Sedlčany

28

10

18

39:62

2087:2273

38

8. TJ Lokomotiva Beroun

28

6

22

37:71

2146:2476

34

sloupce: počet zápasů, počet výher, proher, skóre setů, skóre míčů, body

Michal Satrapa útočí po signálu č.2, Nahrává č.10 Záhoř

ATLETIKA TJ Sokol Roztoky – přípravka 3.kolo soutěže
Roztocká přípravka pravidelně soutěží
v závodech na dráze, a tím zúročuje zimní
a jarní přípravu v sokolovně a na stadionu
TJ Sokol Roztoky. Tvrdá práce – naběhané
kilometry, naskákané metry a odhody –
pod vedením trenérů Františka Tomišky
a Martiny Matasové – přinášejí ovoce.
Naši atleti (ročníků 2001 až 2004) se utkali
v rámci III. kola Krajského přeboru Středočeského kraje soutěže družstev ve Staré
Boleslavy se soupeři z Kladna, Berouna,
Kralup, Staré Boleslavy a dalších – a skončili
na skvělém 3. místě!
Na programu byly čtyři disciplíny:
1) 60 m z nízkého startu
2) dálka z místa
3) hod medicimbalem
4) štafeta 8x200 m – na běžeckém ovále
Naši závodníci opět prokázali velkou bojovnost a zejména závěrečná štafeta – skvěle
rozběhnutá Danem Demeterem, podpořená
skvělou dynamikou Veroniky Šatavové, Vojty
Šturma, Elišky Matasové, Davida Tolárka
a Šimona Humpla, rozhodla o fantastickém
3. místě.
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Běh na 60m – zleva E.Matasová, D.Demeter, V. Hudzak, M.Andres.
Milým překvapením byl výkon v hodu medicimbalem – kde Jakub Stezka obsadil z 90 závodníků 4. místo a Viktoria Hudzak 8. místo.
Všem závodníkům opakujeme stará atletická
pravidla – výsledky přicházejí pomalu po pravidelném a tvrdém tréninku. Nicméně o to sladší
je podržet nad hlavou zasloužený pohár vítězství.

Přeji všem závodníkům hodně trpělivosti
a děkuji všem rodičům, TJ Sokol Roztoky
a Asociaci TOM za podporu všech mladých
atletů!
Martin Matas
Sokol Roztoky – atletika

SPORT

Mistrovství ČR v rogainingu
Poslední červnový víkend jsme v oblasti
bývalého vojenského prostoru Ralsko,
v Polomených horách uspořádali Mistrovství republiky v rogainingu (rogaining je
extrémní vytrvalostní orientační běh, při
kterém se dvou až pětičlenné týmy, mužské, ženské, nebo smíšené, snaží v určeném časovém limitu (6, 12, nebo 24 hodin) projít co nejvíce kontrolních bodů).

Závodu se zúčastnily více než dvě stovky
účastníků vyhledávajících tuto formu orientačního běhu. Jelikož se letos v České
republice koná mistrovství světa, dorazilo
i několik zahraničních závodníků (jedna
dvojice dokonce až z Austrálie). Počasí
bylo k závodníkům přívětivé, bylo slunečno a ne moc teplo. Mapa závodu na jedné
straně sahala až k Bezdězu a Máchovu je-

zeru a na straně druhé až k Ralsku. Terén
byl poměrně rovinatý, místy rovinu vystřídala skalní města a prudké kopce. Prostor
přibližně 20x20 km (včetně obory se zubry) dával závodníkům možnost urazit
i více než 150 (!) km za 24 hodin.
František Pašek
OK Roztoky (oddíl orientační běhu), roz.ini.cz

Sletový PŘEBOR předškoláků ke 150. výročí založení Sokola
V neděli 10. června 2012 to v areálu TJ Sokol
Roztoky žilo závoděním. Konal se SLETOVÝ
PŘEBOR PŘEDŠKOLÁKŮ, závody v atletice
a míčovém trojboji pro předškolní děti. Spolu
s rodiči přišlo 37 závodníků.
Při příchodu dostaly děti startovní číslo a byly
“pomalovány” barvou svého družstva. Nejmladší závodníci byli narození v roce 2009 a nejstarší
byli předškoláci, narození na podzim 2005.
Po zahájení závodů následovala atletika – běh
na 40 m, skok z místa do dálky a hod tenisá-

kem. Každý měl 2 pokusy. Po atletice bylo
na louce “uvolňovací cvičení s hudbou”, o které
se postarala cvičitelka dětského aerobiku Radka
Kubánková. Na míčový trojboj jsme se přestěhovali do tělocvičny, protože začalo pršet.
Opět byla tři stanoviště, na kterých měly děti
každé 10 pokusů. Házely a kopaly míče
do florbalové branky a házely míče do koše.
Přenosný koš nám pro tuto akci vyrobil
Libor Kysela. Moc děkujeme, využijeme ho
při práci s dětmi po celý rok.

Blížilo se poledne a děti již čekaly na vyhlášení výsledků. Ty nejšikovnější se dočkaly
zlaté, stříbrné nebo bronzové medajle.
Všechny děti dostaly za skvělé výkony při závodění diplom za reprezentaci jednoty, perníkovou
medaili, kšiltovku a zvířátkový bublifuk. Odměny věnovala Alice Kyselová a studio Neposedná
pastelka. Závody jsme zakončili hlasitým ZDAR,
ZDAR, ZDAR. Kompletní výsledky a fotografie
z této akce najdete na www.sokol-roztoky.wgz.cz.
Ráda bych touto cestou poděkovala rodičům
za úžasnou atmosféru a podporu dětí a jmenovitě pak rozhodčím a pomocnicím ŠÁRCE
ČÍŽKOVÉ, ALICI KYSELOVÉ, BLAŽENĚ
ŠMÍDLOVÉ, RADCE KUBÁNKOVÉ, JITCE
HERMANOVÉ a RENÁTĚ KOLÁŘOVÉ, které
mi pomohly během závodů.
Martina Sasková
Cvičitelka R+D, předškoláci
TJ Sokol Roztoky

Tenisová škola – KURZY a TRÉNINKY
Zdravím všechny příznivce zdravého pohybu. Tenisová škola Václavek & Vopravil Vám
i v srpnu nabízí tři termíny letních kurzů
v Žalově: 13.–17., 20.–24. a 27.–31. 8. V červenci proběhly tři kurzy, kterých se zúčastnily děti ve věku 4–14 let a vždy si užily
týden plný sportu a zábavy. Každý kurz je
vždy zakončen turnajem v duchu letošní
olympiády, kde jsou nejlepší samozřejmě
odměněni patřičnými medailemi. Zároveň
nabíráme nové zájemce o pravidelné tréninky, které začnou opět od září. Informace o všech našich akcích najdete na webu
www tenis-skola.cz a bližší informace získáte
u mě na sramek@tenis-skola.cz. Přeji všem
pohodový zbytek léta a dětem nezapomenutelný závěr prázdnin.
Jan Šrámek
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Školní rok 2011/2012 na Základní škole Roztoky
Prázdniny běží již několik týdnů, žáci i zaměstnanci si užívají dny zaslouženého volna, ale my
se chceme ještě poohlédnout za minulým školním rokem, připomenout si nejdůležitější události, pochlubit se nejvýznamnějšími úspěchy
školy. Začneme výsledky v různých soutěžích,
ve kterých naši žáci uspěli, což nás moc těší.
Soutěže
• Soutěž firmy Microsoft – OFFICE Arena 2012
– krajské kolo: 1. místo Petr Kadeřábek, účastnil se i celostátního kola.
• Matematická olympiáda – okresní kolo –
5. ročník: 1. místo Pryanka Choudhary
a Terezka Kuličková, 2. místo Anička Krásná
a 4. místo Lucka Jakabová ; – okresní kolo –
7. ročník: 2. místo Kristýna Jelínková,
3. místo Jakub Faměra.
• Výtvarně-literární soutěž „Pohádková
knížka Třídilka“ – vyhlásila obalová společnost
EKO-KOM, a.s. a Středočeský kraj: Filip
Šašek s textem pohádky mezi 14 nejlepšími
z 542 účastníků, s ilustracemi k pohádce to
byla Lucie Schránilová a Kateřina Kašparová.
• Výtvarná soutěž Svět letadel – vyhlásilo Letiště
Praha, a. s., – jednotlivci: 1. místo Eliška
Běhounková, – školy: 1. místo Základní škola
Roztoky.
• Mezinárodní soutěž ve Skawině – výtvarná
a fotografická soutěž na téma Moje město –
mladší žáci: 2. místo Tadeáš Souček, – starší
žáci: 1. místo Kateřina Kašparová, 2. místo
Anna Lišková.
• Soutěž mladých recitátorů – okresní kolo:
2. místo David Lauermann, čestné uznání
Anička Lauermannová a Kačka Lednická.
• Školní sportovní liga – okresní kolo – volejbal
dívky: 1. místo, okresní kolo – nohejbal: 2. místo, v celoroční soutěži škola obsadila celkové
9. místo.
Testování znalostí
• Celoplošné testování společnosti SCIO
„Stonožka“ – 9. ročník – listopad 2011 –
výsledky školy: český jazyk a anglický jazyk –

nadprůměrné výsledky, škola má lepší výsledek než 80 % (v ČJ) a 70 % (v AJ) zúčastněných
škol; obecné studijní předpoklady – velmi
dobrý výsledek, škola má lepší výsledek než
65 % zúčastněných škol; matematika – průměrný výsledek, škola má lepší výsledek než
polovina zúčastněných škol.
• Celoplošné testování MŠMT – národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání –
květen/červen 2012: testování bylo povinné
pro všechny školy a žáky 5. a 9. tříd. Testovalo
se online na počítačích, což někdy způsobovalo problémy. Výsledky jednotlivých žáků
v některých testech byly až 100 %, ale samotný portál šetření upozorňuje, že výsledky nejsou směrodatné a mají pouze informativní
charakter pro školu, také neporovnávají školy
mezi sebou. Naše dosažené výsledky:
5. ročník: český jazyk – 67,00 %, anglický jazyk
– 50,00 %, matematika – 65,11 %
9. ročník: český jazyk – 78,00 %, anglický jazyk
– 69,19 %, matematika – 55,36 %
Další akce školy
Pokračovala dále spolupráce s polskou Skawinou – v září jsme u nás přivítali 18 dětí a 4 paní
učitelky ze dvou základních škol ve Skawině,
v červnu se účastnili konference 4 pedagogové
ze speciální školy ze Skawiny.
Navázali jsme spolupráci se školou v Popradu
na Slovensku. V říjnu a květnu se uskutečnily
výměnné pobyty žáků prvního i druhého
stupně a z obou stran je zájem o pokračovaní
ve spolupráci.
V říjnu škola poprvé vyjela na zahraniční exkurzi do Velké Británie – Londýna a okolí, vycestovalo 43 žáků a 5 učitelů.
Český svaz ochránců přírody organizoval v září
2011 záchranu škeblí a ryb na březích Vltavy,
kde pomáhali i žáci naší školy.
Jsme zapojeni do soutěží v rámci environmentální výchovy – Soutěž s Popelou, Soutěž
s Batem a Věnuj mobil. Škola pracuje na získání titulu Ekoškola, za minulý rok jsme vybrali
62 kg drobných elektrozařízení. V rámci EVVO

škola absolvovala sérii přednášek organizovaných Letištěm Praha, a. s. pro žáky 4. a 5. tříd,
které vyvrcholily prohlídkou samotného letiště.
Preventivní programy – nabídka programů primární prevence byla velmi pestrá, byly zabezpečeny externími firmami i pedagogy školy.
Projekty ESF – škola pracovala na 3 projektech podpořených z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu ČR, o kterých
jsme vás již několikrát informovali. V červnu
jsme organizovali závěrečnou konferenci pro
pedagogické pracovníky v rámci projektu
„Šance pro všechny aneb rovný přístup
ke vzdělání“. V rámci projektu „Infocentrum
pro moderní školu“ jsme na besedě ve škole
přivítali skvělého novináře a sportovního
komentátora Roberta Zárubu se dvěma mladými sportovci – Gabrielou Jílkovou (motokáry, formule) a Danielem Zelenkou (fotbal).
V březnu 2012 škola organizovala po dlouhé
době školní ples v tělocvičně žalovské budovy.
V červnu jsme zorganizovali na hřišti sokolovny
olympiádu – atletický trojboj a čtyřboj, zvlášť
pro první a druhý stupeň. Olympijský oheň nám
sice silný vítr několikrát sfoukl, ale soutěžilo se
fair-play a žáci měli radost z medailí.
Kromě těchto akcí jsme pořádali i již tradiční
akce jako Den otevřených dveří, Mikulášská
nadílka, požární a zdravotní cvičení, projektové dny či slavnostní rozloučení s devátou
třídou. Jednotlivé třídy měly v každém pololetí naplánované exkurze podle svých časově
tematických plánů. Školní družina organizovala kroužky, výlety, soutěže...
Máme za sebou obrovský kus práce, na který
jsme právem hrdí. Poděkování patří všem žákům, kteří nás reprezentovali, všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům,
všem rodičům a přátelům školy, kteří přispěli ke zdárnému průběhu a završení školního
roku 2011/2012. Doufáme, že i ten příští
bude stejně tak úspěšný.
Alena Gabaľová, ředitelka ZŠ

Dětský den na Tyršově náměstí v Roztokách
Na páteční odpoledne prvního června připravilo město Roztoky dětem k jejich svátku
slavnostní program v parku na Tyršově náměstí. Role organizátora se ujalo občanské
sdružení Roztoky – město pro život, které
má s podobnými akcemi letité zkušenosti.
Již týden před dnem D znepokojovala organizátory nepříznivá předpověď počasí, které bývá
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u akcí pod širým nebem základním předpokladem úspěchu. Představa, že desítky hodin příprav odplaví déšť, nebyla příliš příjemná.
Skutečně, celé páteční dopoledne v průběhu příprav zkrápěly trávník (mimochodem
perfektně posekaný Technickými službami) časté přeháňky podporované poryvy
studeného větru. V parku proto vyrostly

stanové přístřešky, pod kterými se ukryla
zvuková aparatura a výtvarná dílna, a pro
další stanoviště posloužily velké deštníky
ochotně zapůjčené restaurací Sokolovna
a hotelem Academic.
Ve 13 hodin program začínal ještě za doznívajících přepršek, ale postupem času se
naštěstí počasí umoudřilo a stále častěji se
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objevilo i slunce, takže nakonec mohl celý
program proběhnout bez omezení.
Velkou část vystoupení obstaraly dětské soubory – ať už pěvecký sbor Roztocké děti, či
Aerobic klub Roztoky, děti z tanečního oboru roztocké ZUŠ nebo spontánní formace
Dandies s vlastními choreografiemi na melodie z muzikálu Pomáda.
Proběhlo i představení Tři pohádky s písničkou
profesionálního Divadla Pohádka, jehož členy je
nutno obzvlášť pochválit za odolnost, s níž přestáli i poslední přeháňku během představení.
Celým odpolednem provázel dětskými písněmi Beruška Band.
Pro malé účastníky byly připraveny drobné
úkoly na sedmi stanovištích, mezi nimiž byly
mj. výtvarné dílny (jedna pod stanem, druhá
v nově otevřeném obchodě s výtvarnými potřebami) či historická střelnice. Celkem organizátoři zaregistrovali na tři sta soutěžících.
Po splnění úkolů byly děti zařazeny do závěrečného losování o desítky cen od sponzorů.
Největším hitem byly ceny na motivy známého kresleného seriálu o ovečce Shaun od společnosti Quido Bergmann, pozadu ale nezůstali ani další dárci – ČEZ, Mladá fronta,
Osram, Albert a město Roztoky. Ceny předával starosta města Jan Jakob, který zároveň
také přiložil ruku k dílu a celé odpoledne neúnavně vypisoval a podepisoval pamětní listy.

Tradičními účastníky slavnosti byli i členové
Sboru dobrovolných hasičů s ukázkami hasičské techniky. Také jim patří dík za neocenitelnou pomoc při realizaci akce.
Možnosti zábavy byly dovršeny pouťovými atrakcemi, z nichž kolotoč a skákací hrad byly pro
děti zdarma. Největším tahákem však byl aquazorbing, který jsme v Roztokách zažili poprvé.
Celá akce byla financována z daru Letiště
Praha, dále ještě přispěly Přemyslovské
střední Čechy, o.p.s. (podpořily grantem
sbor Roztocké děti) a Ing. Dana Švihálková
– účetnictví a ekonomické poradenství.

Potřebnou přípojku na elektřinu poskytl
za mírný poplatek Sokol.
Všem jmenovaným patří velký dík za to, že
se Dětský den na Tyršově náměstí vydařil.
K nim ještě přidejme členy pořadatelského
sdružení a jejich dobrovolné pomocníky. Vše
pak proběhlo v režii neúnavné Vlaďky
Drdové, bez jejíchž nápadů a nevyčerpatelné
energie by podobná akce nebyla vůbec myslitelná. (A autor článku doufá, že opět nastane doba teplých večeří.)
Jaroslav Drda

Zprávy ze sdružení Roztoč
Zápis do kroužků
Srdečně zveme děti i dospělé na zápis
do kroužků a kurzů na školní rok 2012/13,
který proběhne v následujících termínech:
– pondělí 3. 9. 2012 od 8–11 h v Ateliéru
řemeslné tvorby v Havlíčkově ulici
– úterý 4. 9. 2012 od 15–18 h tamtéž
V průběhu září bude zápis i v MŠ v Žalově
a Úněticích.
Termíny a podrobnosti najdete na
www.roztoc.cz.
U zápisu se můžete dozvědět podrobnosti
o obsahu kroužků, jak jsou vedeny, seznámit
se blíže s lektory.
Stavba nového prostoru pro sdružení
V květnovém Odraze jsme vás informovali
o záměru stavby nových prostor za budovou
Městské knihovny. K datu uzávěrky tohoto
čísla jsme získali veškeré potřebné dokumenty a vyjádření příslušných úřadů pro stavební
povolení, které by mělo být vydáno do konce
července. Poté co nejdříve chceme zahájit
stavební práce a v termínu září–prosinec
2012, dle postupu prací, se do nového prostoru přestěhovat.

Ohlédnutí za Zahradní slavností
Zahradní slavnost proběhla předposlední červnový čtvrtek na louce vedle kostela sv. Klimenta na Levém Hradci. Počasí nám celkem přálo,

foto: Jakub Souček

foto: Jakub Souček

připravený program byl bohatý, občerstvení
lahodné. Návštěvníci mohli shlédnout taneční
i hubební vystoupení našich kroužků. Dále jedinečné divadelní představení, které vzniklo
na mezinárodní loutkářské dílně (Grundtvig
workshop) pořádané naším sdružením.
Hudebně potěšili kapely Hm, bubeníci
Blababuro i klezmerové rytmy seskupení
Perele. Na závěr slavnosti vzplály ohně na již
tradiční fire show v podání souboru Mix
Trix. To a mnoho dalšího si můžete prohlédnout ve fotografiích na našich stránkách.
Velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří
s přípravou a průběhem akce pomáhali,
a těm, kteří akci podpořili finančně (Město
Roztoky, MŠMT, Přemyslovské střední Čechy – Malý přemyslovský měšec, Kuchyně
Humpl, RS maso CZ).
Zvláštní poděkování patří panu Josefu Sládkovi
z Technických služeb města Roztoky za vstřícnost a opakovanou pomoc při organizaci
slavnosti.
Přejeme hezký zbytek léta a těšíme se na setkání
v dílnách, kurzech a akcích sdružení Roztoč.
Jitka Čechová
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ŠKOLY, ŠKOLKY, Etc

Léto v Rožálku
Již podruhé během existence roztockého
mateřského centra jsme přivítali návštěvníky i o letních prázdninách. Harmonogram byl upraven letnímu provozu a děti
se tak mohou těšit na oblíbené kroužky
Gymbalony, Batolátka a Výtvarku pro nejmenší.
Otevřený zůstal i kroužek Sluníčka aneb tři
hodinky bez maminky. Začátkem července
jsme s našimi „sluníčky“ využili pěkného
počasí a vypravili se na roztocký zámeček,
kde probíhala výstava na téma Ferda mravenec. Užili jsme si tak krásnou procházku,
podívali se na krátké filmy s Ferdou a plni
inspirace jsme si známého mravence vyrobili formou koláže.
Z důvodu špatného počasí jsme museli
odložit tradiční červencovou CESTU
ZA POKLADEM na srpen. Nový termín
konání akce je 21. 8. od 10 hod. Bližší informace najdete na městských nástěnkách
a našich webových stránkách. Prosíme
o rezervaci předem.
ROŽÁLEK V ZÁŘÍ

Den otevřených dveří je od 9.30 do 12 hod.
a od 15 do 17 hod. Pro děti bude připravena
výtvarná dílnička a opičí dráha, pro jejich
doprovod drobné občerstvení.
V tento den bude také probíhat zápis do Sluníček a kroužků s pravidelnou účastí jako je
Angličtinka pro nejmenší a Flétnička. Většinu
ostatních kroužků (Gymbalony, Miminka,
Batolátka a Výtvarku) můžete u nás navštěvovat, kdykoli budete mít čas a chuť, bez předchozí rezervace a platíte vždy jen jednorázové
vstupné.
Kromě pravidelných kroužků se v září můžete těšit na Bazárek podzimního a zimního
oblečení či sobotní ježdění na konících.
Bližší informace o kroužcích a harmonogram
na následující pololetí najdete na konci srpna
na našich webových stránkách www.rozalek.cz.
Děkujeme vám za přízeň a přejeme krásné léto.
Vendula Bromovská, Simona Mádlová
a Eva Tluková za celý tým MC Rožálek
Mobil: 773 245 147, www.rozalek.cz
3. září proběhne v mateřském centru Rožálek

Nový Lexik u hřiště na Solníkách
Vzdělávací centrum se přestěhovalo
Je konec hluku a prachu z rušné ulice, Lexik
má konečně své sídlo v klidné části Roztok
na dohled od dětského hřiště a skateparku
na adrese Obránců míru 2348. Přitom zůstává zachována skvělá dostupnost – pár minut
chůze z Tyršova náměstí a od autobusové
zastávky i ze všech částí naší obce.
V přízemí nové budovy se nachází samostatné prostory Lexiku, s vlastním sociálním zařízením, s recepcí a halou. Určitě oceníte klid
a příjemné prostředí i to, že si můžete dát
dobrou kávu, něco k pití a malého k snědku.
Již počátkem roku došlo ke změně koncepce
Lexiku a v současnosti se specializujeme
na jazykové kurzy (Aj, Nj, Fr, Rj, Šj, Port, It,
Čj pro cizince) pro dospělé. Pro děti nabízíme kroužky od jazyků po doučování, máme
logopedii a budeme otevírat poradnu pro
specifické poruchy učení jako dyslexii, dysgrafii i počítačové kurzy.
Výhodou vzdělávacích a jazykových kurzů
v Roztokách je, že šetří čas i peníze za dojíždění do Prahy a nabízí pracovní příležitost
(nejen) pro roztocké lektory.
Nabídku jazyků i úrovní máme opravdu
bohatou. Nabízíme například i portugalštinu, finštinu… Kdo potřebuje již pokročilou formu jazyka, může navštívit kurzy
vedené rodilými mluvčími (VB, USA, It,
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Šj, Rj) a specializované konverzační kurzy:
Angličtina o současné politické a ekonomické situaci, Angličtina, nová média
a technologie nebo Porovnání britské
a americké angličtiny – frází a jejich úskalí v užití, slang apod. Oblíbené jsou kurzy
jazyků na cesty. Pro studenty máme přípravu k maturitám, pro školáky a dokonce i předškoláky třeba i němčinu.
Na podzim chystáme pokračování série seminářů Jak zvládat konflikty, Pracovního
práva po novele zákoníku práce, Jak zpět
do práce apod. Počítačové kurzy pokračují
pro laickou veřejnost i firmy.
Pro předškoláky bude pokračovat oblíbený
vědátorský Malý objevitel a v bloku s ním
Tvořivá angličtinka.
Chystáme spuštění Poradenského a konzultačního centra pro rizika SPU s logopedií.
Budete se u nás moci poradit s odborníky
na slovo vzatými o školní zralosti vašeho dítěte, při poruchách chování či jakýchkoli
nejasnostech v oblasti výchovy se speciální
a sociální pedagožkou, etopedkou (poruchy
chování), psycholožkou či klinickou logopedkou. Zkrátka pro všechny rodiče, pedagogy i děti, které něco trápí, obávají se rizika
v oblasti učení, chování, šikaně apod.
Vzdělávací denní tábory poslední srpnový týden budou blíž přírodě i hřiště, při-

pravujeme pěkné exkurze a výlety s tematickým zaměřením, angličtinou i trochou
dobrodružství.
V současnosti se zaměřujeme na jazykové
vzdělávání všech věkových kategorií. Máme
vysoce kvalifikované pedagogy i mnoho rodilých mluvčích. Školka a cvičení definitivně
skončily a my se stále více specializujeme
na prevenci poruch učení za pomoci špičkových odborných spolupracovníků, které jsme
za léta praxe získali.
Zveme vás na první konzultace o jazykových kurzech již v týdnu od 27. 8. od
9 do 16 hodin. Slavnostní otevření bude
2. 9. od 15 do 18 hodin, kdy si budete
moci prohlédnout nové prostory, seznámit
se s našimi lektory, udělat si cvičné testy
a najít si tak správné místo v bohaté nabídce různých úrovní jazykových kurzů. Děti
si budou moci zasoutěžit a všichni se pobavit a občerstvit.
Zápisy budou pokračovat především v pondělí a úterý 3. a 4. 9. 2012.
Kontakty platí stále stejné: info@lexik.cz, recepce
739 035 000, 733 643 643 a www.lexik.cz.
Krásný zbytek prázdnin přeje,
Lenka Červenková,
ředitelka vzdělávacího centra Lexik

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Rozloučení s Františkem Novákem
foto: Stan. Marušák

foto: Stan. Marušák

• Děkuji touto cestou městskému strážníkovi
panu Valešovi za rychlou výměnu poškozené
pneumatiky u mého auta na Tyršově náměstí
v Roztokách. Svoji pomoc nabídl sám velmi
ochotně a nezištně. Je velmi dobrým příkladem ostatním.
Ing. Milan Novák, Roztoky
• Děkujeme paní farářce Jarmile Kučerové za
sedací soupravu, kterou darovala do klubovny
důchodců. Paní Vlaďce Drdové za zprostředkování a panu Sládkovi za převezení z fary do klubu.
Důchodci mají ze sedačky velkou radost. Zútulnila nám jednu místnost a klubovna je hezčí.
Za KD Faltová Helena, jednatelka

PODĚKOVÁNÍ KOLEKTIVU
MŠ PŘEMYSLOVSKÁ
Rádi bychom touto cestou poděkovali za příjemně strávená léta jak dětí, tak rodičů v naší
školce v Přemyslovské ulici.
Paní ředitelka Hana Novotná společně s paní
učitelkou Evou Krbcovou, Miluškou Černou,
Alenou Dubeňovou, Danielou Abelovou, Hanou Svěchotovou a Marcelou Hroncovou věnovaly dětem nejen hodně trpělivosti, lásky
a podpory, ale také nepřeberné množství vědomostí, zkušeností a zážitků.
Samozřejmostí je ve školce organizace kroužků
angličtiny, výtvarné výchovy, plavání a hry
na flétnu a v průběhu roku každý měsíc dvou
a až tří divadelních představení. Děti se také
vypravily na obvyklé výlety na hrad Okoř,
do Planetária, výletní lodí Moravia po Vltavě,
do Dinoparku v Plzni nebo do Zoo v Praze
a Buštěhradu, užily si programů při speciálních
příležitostech, ať už se jedná o masopustní karneval, čarodějnický rej, den dětí, mikulášskou
a vánoční besídku. Jedním z nezapomenutel-

Jménem svým a rodiny bych chtěla poděkovat všem kamarádům, přátelům i známým, kteří se dne 16. 6.
na zahradě Husova sboru zúčastnili rozloučení s Františkem Novákem, který nás opustil ve věku 49 let.
Zvláštní poděkování patří pí. vikářce Jarmile Kučerové a p. Ladislavu Kantorovi za pronesená slova
útěchy. Dále pak děkuji pí. E. Cyhlářové, pí. H. Kantorové, p. T. Královi, pí. V. Draské, p. t. Marušákovi,
p. P. Škorpíkovi, p. L. Borkovi, p. B. Vyšínovi a všem těm, kteří mi byli oporou v těžkých chvílích.
Martina Divišová
• Paní učitelce Milušce Černé z MŠ Přemyslovské přejeme k neuvěřitelným, kulatým narozeninám, vše nejlepší a hodně zdraví. Paní učitelko, jste úžasná, děkujeme za lásku a péči,
kterou věnujete dětem ve školce už tolik let.
Uvízla jste v srdcích mnoha roztockých dětí,
dnes už i maminek a tatínků. Ještě jednou díky,
Petra Zwinzová s dcerou Valentinou
• Poděkování pracovnicím městské knihovny
v Roztokách.
Moje první seznámení s knížkou bylo v mateřské školce, tenkrát opatrovně, knížka se
jmenovala Kulihrášek. Byly i jiné knihy, hlavně pohádky, hlídaly nás řádové sestry, moc
ných výletů pro děti byla také návštěva městského paláce Templ v Mladé Boleslavi, kde se
děti mohly přenést do časů pravěku a vyzkoušet
si třeba tvorbu pravěkých šperků. Další zajímavou akcí byl výlet do pohádkové země na zámek Berchtold, kde se děti setkaly se spoustou
pohádkových bytostí a prohlédly si miniatury
českých hradů a zámků.
Poděkování patří také za akce pro rodiče s dětmi, ať už se jedná o tradiční vánoční besídky
nebo podzimní drakiádu, výšlapy zakončené
opékáním buřtíků nebo zahradní slavnosti spojené s prodejním jarmarkem výrobků dětí. Velkým zážitkem byla pro děti pětidenní školka
v přírodě v Krkonoších, kde si užily horských
túr na chaty Portášky, krkonošskou pohádkovou cestu a na Safari ve Dvoře Králové.
Závěrečné pasování na školáky spojené s divadelním představením a především dětské vystoupení
s cvičením aerobicu a zumby bylo také velmi příjemným odpolednem nejen pro děti, ale i rodiče.
Naše školka nezapomíná ani na obecně prospěšnou činnost, ať už se jedná o organizaci příspěvků rodičů na sponzorování urzona kanadského

dobře nás vedly, bylo to ještě za války. Tam
jsem získala lásku ke knihám. Zůstalo mi to
celý život. Hodně jsem si knihy kupovala, taky
půjčovala v knihovnách, kde jsem zrovna bydlela. Ale zde v Roztokách chodím do knihovny nejdéle. To je moje knihovna s vůní knih
a atmosférou, která tam panuje. A hlavně
pracovnice, které se o nás čtenáře dobře starají. Chci jim moc poděkovat za jejich záslužnou práci, ochotu a hezký vztah k nám čtenářům, paní Urxové a paní Votavové. Přeji Vám,
děvčata, všechno dobré v životě a vašem krásném povolání.
Schulzová Irena, DPS Roztoky

v pražské zoologické zahradě nebo příspěvků
na záchrannou stanici zvířátek, kterou děti měly
také možnost navštívit.
V naší školce zkrátka děti i rodiče strávili příjemné roky, na které budeme všichni dlouho vzpomínat. Tímto se uzavírá jedna kapitola života našich
dětí a začíná další ve školních lavicích, na kterou
jsou děti především díky trpělivé práci týmu naší
školky určitě dobře připraveny! Velké poděkování
za to patří ještě jednou celému kolektivu žalovské
mateřské školky.
Za rodiče budoucích prvňáčků
Michaela Vránová, Lenka Rumlová, Petra Zwinz,
Renáta Šlossarová, Věra Škráčková a další
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SOUKROMÁ INZERCE
• Čilý senior z Roztok, čerstvě v penzi poseká Vaši
zahradu, vypleje, pohrabe listí, v zimě výpomoc
s úklidem sněhu. Řezání řetězovou pilou.
V případě zájmu volejte či pište SMS.
Tel: 739 414 049
• Dobrý den, jsme přímí zájemci o koupi bytu pro
dceru. Máme zájem koupit 1+kk/B nebo
2+KK/B v Roztokách v lokalitě Solníky, ale
preferujeme ulici Felklovu. Jsme ochotni platit
hotově tj. peníze máme na účtu. Slušné jednání
a odpovídající cena pro tuto oblast jsou pro nás
prioritou. Preferujeme druhé, třetí nebo
čtvrté patro, ale není podmínkou. Děkujeme
za nabídky na tel: 737267476 nebo na e-mail
michaela.ruzkova@ukzuz.cz
• Hledáme a rádi bychom měli hodného dědečka
a babičku, je mně 47 roků a mám 3 odrostlé děti.
Kdo by si nás vzal k sobě? Postaráme se
a pomůžeme. Děkujeme. Tel: 733 505 191
• Hlídání dětí – nabízím hlídání, všední den
dopoledne + víkendy. Tel: 603 841 839
• Kvalitní výuka angličtiny a francouzštiny.
Tel: 608 633 319
• Matka s dvěma dětmi hledá podnájem 1+1
v Roztokách. Tel: 603 965 875
• Nabízím rodině v měsíci červenci nebo srpnu
chatu na Sázavě o 2 místnostech tomu, kdo
provede na chatě menší údržbu – nejraději
zedník. Tel: 602 594 110
• Nabízíme včelí med přímo od včelaře na adrese
Vidimova 607, Roztoky. Vhodné předem zavolat
na tel: 220 911 665, možno i večer.
• Nabízím žehlení prádla, levně a rychle. 200 kč
koš. Prádlo odvezu a druhý den přivezu.
Roztoky a okolí. dobre.zehleni@seznam.cz.
Tel: 604 413 605
• Prodám autosedačku Maxi Cosi Priori XP
modré barvy, pro dítě 1-4 roky, po 1 dítěti. Cena
1,500,-Kč. Tel: 777 564 120
• Prodáme byt v Roztokách vedle hotelu Academic
1. p. 56m2, 2+1, etážové plynové topení, el.
bojler, po komplexní rekonstrukci v 8-9/2010,
cena k jednání 1.890 tis. Kč, možno přikoupit
i zděnou garáž 25m2 ve vzdálenosti 200 m
od bytu. Tel: 603 164 291
• Prodám dvě dětské sedačky na kolo Hamax
Sleepy (polohovatelná) a Hamax Kiss ve
výborném stavu. Cena 800/500 Kč. Tažnou tyč
za kolo na připojení dětského kola za 1000,-Kč.
Dvě autosedačky Be Safe Easy 18–36 kg.
Protisměrné i po směru, vítěz bezpečnostních
testů. Nová cena 8.000 prodám za 3.000/kus.
Tel. 606 676 260 nebo 604 441 111
• Prodám dvě kovové rozkládací postele pro
hosty, velmi praktické náhradní lůžko, lehce
skládací s matrací a s kolečky na převoz. Cena
jednotlivě Kč 400,-, dohromady Kč 700,-.
Tel: 607 254 074
• Prodám dům s přilehlými stavbami před
rekonstrukcí s velkým pozemkem 1 335 m2
a výhledem na Vltavu v Roztokách-Žalově.
Tel: 736 674 553
• Prodám elektrický šicí stroj nový, nepoužitý,
zn. Singer. Cena dohodou. Tel: 604 608 468
• Prodám golfky X-Lander XS 2011, barva: tmavě
modrá, téměř nové, používané cca 1 měsíc, PC
2.500 Kč, nyní 1.500 Kč. Tel: 732 976 676
• Prodám kočárek Bugaboo Cameleon s autosedačkou Maxi Cosi, vše v kombinaci hnědo-béžová. Ke kočárku náleží hluboká a spor-
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tovní korbička, kola do sněhu, náhradní potah
na sportovní korbu, letní stříška breezy,
nákupní košík, pláštěnka, součástí autosedačky je fusak v hnědo-béžové barvě. Cena 10 tis.
tel: 732 976 676
• Prodám kočárek Emmaljunga – hluboký,
mimořádně lehký, skladný a prostorný, modré
barvy. Taška na rukojeť, pláštěnka, nákupní
košík v ceně. Možno dokoupit celoroční fusak.
Kočárek je jako nový. Cena 2,500,-Kč.
Tel: 77 564 120.
• Prodám levně rohovou sedací soupravu
(vpravo), materiál velur, základní barva
šedomodrá, melírovaná. Málo používaná. Cena
dohodou. Tel: 607 254 074.
• Prodám modem ADSL2/2 + ROUTER. Cena
100,-kč. Tel: 602 878 084
• Prodám odrážedlo – kolo bez šlapek značky
Worker, modré barvy, po 1 dítěti. Cena 500,-Kč.
Tel: 777 564 120
• Prodám samonosný kovový stojan na houpací
síť/hamaku, rozebíratelný, šedé barvy. Cena
500,-Kč Tel: 777 564 120
• Prodám pěkný byt 2+kk v centru Roztok
s velkou terasou a předzahrádkou v bytovém
komplexu „Na Ostrohu“. Cihlová novostavba
z roku 2002, výměra bytu 55m2, terasa
s předzahrádkou 33m2, sklep 8m2. Kuchyňská
linka s vestavnými spotřebiči. Parkování
před domem, klidná lokalita s výbornou
dostupností k metru Dejvická (MHD i vlak).
Cena k jednání 3.490.000 Kč, volný ihned.
Tel: 734 646 599
• Prodáme pěkný, světlý byt 3+1 v Čapkově ulici
v Roztokách o velikosti 75m2. K bytu náleží
balkon o rozměrech 5m2 a sklep o rozměrech
6,5m2. Byt je v osobním vlastnictví, nachází se
ve druhém patře dvoupodlažního domu. V bytě
jsou plastová okna, vestavěná skříň, koupelna
s oknem, WC zvlášť, plynový kotel. Pohodlné
parkování před domem, pěkný výhled do zahrad,
klidná ulice. K nastěhování v létě 2012. Cena:
3 200 000 Kč. Kontakt: bytcapkova@gmail.com,
tel.: 607 289 677
• Prodám použitý kočárek Peg Perego,
trojkombinace v modré barvě, čtyřkolka.
Podvozek po kompletní opravě, nepromokavý
potahový materiál, barva svěží, hluboká korba
velmi prostorná a pevná s nastavitelnou opěrkou
zad, sportovní varianta polohovatelná snadno až
do lehu, autosedačka pro dítě 0–13kg. Komplet
s nánožníkem na korbu i sportovní variantu,
taška na kočárek a pláštěnka. Cena dohodou,
orientačně 5000,- Kč.Tel:776 809 325
• Prodám benzinovou sekačku s motorem B&S
3.5k, r.v.2007, používaná na malé zahradě. Pouze
za 900,-Kč. Tel: 602 263 960
• Prodám byt v Masarykově ulici 2+1, cena
2.500.000,-. Tel: 602 338 734
• Prodám 5 ks hliníkových žaluzií do dřevěných
oken, byly použity pouze 3 měsíce. Původní
cena 2.600,- Kč, nyní 1.000,- Kč. Tel: 602 594 110
• Prodám ideální polovinu domu 4+1 větších
rozměrů v pěkném stavu s garáží pro dvě auta
a pozemkem 778 m2 v Roztokách-Žalově
na pěkném a klidném místě. Tel: 603 705 944
• Prodám málo používané horské kolo pro dospělé,
zn.: Superior. Cena: 3 000 Kč. Tel: 728 957 533
• Prodám použitou autosedačku Chicco pro dítě
0-13 kg, systém autofix. Bez základny funguje

i jako kolíbka, je v dobrém stavu. Cena 700Kč.
Tel: 776 809 325
• Prodám 5 ks hliníkových žaluzií do dřevěných
oken, byly použity pouze 3 měsíce (stěhování).
Původní cena 2.600,- Kč, nyní 1.000,- Kč.
Tel: 602 594 110
• Prodám: nosítko na miminko Baby Bjorn –
téměř nepoužité za 1500,-, monitor dechu
Jablotron BM-02 ještě 2 roky v záruce za 1500,-.
Tel: 731 848 014
• Prodám nebo pronajmu slunný byt 2+1
v Roztokách po rekonstrukci v OV o celkové
obytné ploše 57,5 m2 plus sklep 7,8 m2. Prosím
realitní kanceláře nevolat! Tel: 731 848 014
• Prodej RD 4+1 o CP 160 m2, s pěknou zahradou
o velikosti 921 m2. V přízemí předsíň, chodba,
koupelna, WC, obývací pokoj, pokoj, ložnice,
kuchyň. V prvním patře pokoj, koupelna s WC
a prostorná hala. Vše po celkové rekonstrukci.
Vytápění elektrické a plynové, dům částečně
podsklepený. K pozemku patří zkolaudovaná
dílna o CP 66 m2, možno pronajmout nebo
využít jako garáž. Při rychlém jednání dohoda
možná. Tel: 608 026 162
• Prodám šicí stroj Singer, zn. dohodou.
Tel: 732 505 191
• Pronajmu byt v Masarykově ul. 2+1, zařízena
pouze kuchyň, zděné jádro. Cena 7.000,- +
poplatky. Tel: 604 201 725
• Pronajmu byt 1. kategorie 3+1, prádelna
v Masarykově ulici. Vybavená kuchyně
s vestavěnými spotřebiči, vestavěná šatní skříň.
Byt prošel celkovou rekonstrukcí, koupelna je
vybavena vanou a sprchovým koutem. K bytu
náleží garáž a sklep. Cena: 12.000,-KČ +
poplatky. Tel: 777 260 000
• Pronajmu byt 2+1 zařízený v prvním patře
finského domu, v Olbrachtově ulici. Byt je
po celkové rekonstrukci. Možnost parkování
v zahradě. Cena: 8.000,- Kč + poplatky.
Tel: 737 405 533, 732 510 550
• Pronajmu byt 2+kk, zařízený a po kompletní
rekonstrukci. Roztoky, Masarykova ul. 1. patro.
Cena nájemného 11.000,-Kč včetně veškerých
poplatků. Tel: 604 727 8479
• Pronajmu 3+1, 120 m 2, v Roztokách,
ul. Třebízského, byt je po celkové rekonstrukci,
plynové topení, plastová okna, možnost
využití zahrady, parkovaní, před domem.
Kromě kuchyně, linka, sporák, lednice,
mikrovlnka, koupelny a WC, je byt nezařízen.
Cena 13 000,- Kč + energie. Tel: 777 263 007,
email:snajdr.snajdr@seznam.cz
• Pronajmu garáž v rodinném domku v Roztokách-Žalov, možné i jako skladovací prostor.
Tel: 723 937 418
• Přenechám zdarma rozkládací gauč 1+1/2 lůžkový (interiér Praha typ 54-014) a prodám kolo
Eska Favorit (model F 318) na galuskách,
převody 2x 5, za 500,-Kč a malé dětské kolo
s pomocnými kolečky (zn. Caticycle) za 500,Kč, Tel: 604 851 618
• Vyměním luxusní novostavbu 3+KK/B, OV,
výtah, v Kralupech n. Vlt. za 2+1,(2KK)/B
v Roztokách. Krásný slunný byt, nadstandard,
kuchyň s vestavěnými spotřebiči, koupelna
s rohovou vanou, samostatné WC, plovoucí
podlahy, dlažba, vestavěný nábytek na míru,
internet, soukromé parkovací stání, sklepní kóje,
příroda za domem, volný výhled. Tel: 732 377 706

