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Když jsem asi před týdnem psal úvodník s tímto názvem, netušil
jsem, že ho budu muset přepsat, neboť všechno je jinak. Podle
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toho co víme dnes (2. 9.) předčasné volby buď budou, nebo
nebudou, to nám páni poslanci (včetně termínu) teprve sdělí.
Prý se jedná o ústavní krizi. Ale proboha o jakou? Parlament byl
řádně zvolen v r. 2006 a jeho volební období končí v červnu 2010.
Vláda p. Fischera byla legitimně jmenována prezidentem
republiky a Parlament jí vyslovil důvěru!
To jenom nejmocnější politické strany uspořádaly za peníze
daňových poplatníků předčasnou válku o moc. O ničem jiném to
není.
My- prostí občané- můžeme jen čekat jak se modří a oranžoví
chlapci dohodnou.
Tomu se v Čechách (za těchto časů) říká DEMOKRACIE.
Ladislav Kantor

Co přináší Odraz č. 9?
Když jsem Vám v minulém čísle (pod vlivem tehdy panujících
extrémních větrů a dešťů) přál hezký srpen, netušil jsem, že
přivolávám extrémní vedra bez kapky vody. To ovšem netušili ani
renomovaní meteorologové….
Zářijový Odraz reflektuje nejen nejistotu kolem termínu konání
voleb, ale přináší i zprávy mnohem příjemnější.
Určitě si nenechte ujít Roztocké řemeslnické trhy, ani Salon
Zdenky Braunerové….
Všichni meteorologové se vzácně shodují, že zažijeme krásné
babí léto. Doufejme, že se tentokrát nepletou…
Tak si ho hezky užijte-a hezké počtení…
Ladislav Kantor
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Soukromá inzerce zdarma. Firemní inzerce: celostrana
uvnitř čísla 3300 Kč, polovina 1800 Kč, čtvrtka strany
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2000 Kč, čtvrtina 1200 Kč.
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Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek 9.10. od 14 do 22 hodin a v sobotu 10.10. od 8 do 14 hodin
Město Roztoky má 7 volebních okrsků, a to:
volební okr. č. 1 – sídlo: Středočeské muzeum v Roztokách,
Zámek č. 1
pro voliče z ulic:
Bělina, Čakov, Kostelní, Kroupka, Na Háji, Nádražní,
Riegrova, Rýznerova, Svojsíkovy sady, Tiché údolí, Únětická,
Vltavská, Za Potokem
volební okr. č. 2 – sídlo: Městská knihovna, Jungmannova 966

Stříbrník, Sv. Ludmily, U Háje, U Hřiště, U Zastávky, Vlháčkova,
Wolkerova, Za Cihelnou.
Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní
listina byla zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, může delegovat nejpozději do soboty 19. září
2009 do 16 hodin jednoho člena a jednoho náhradníka do
okrskové volební komise.
Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich
seznamu starostovi. Seznam musí obsahovat :
1.

jméno a příjmení

2.

rodné číslo

3.

místo trvalého pobytu člena popř. náhradníka

4.

podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí
nebo koalice, v případě nezávislého kandidáta podpis
tohoto kandidáta.

5.

seznam může obsahovat údaj, do které okrskové volební
komise mají být členové a náhradníci zařazeni; pokud
tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních
komisí starosta.

pro voliče z ulic:
Dobrovského, Haškova, Jana Palacha, Jungmannova, Na
Vyhlídce, Nad Čakovem, Nám. 5. května, Nám. Jana
Procházky, Olbrachtova, Palackého, Plavidlo, Puchmajerova,
Spěšného, Šafaříkova, Šaldova, Školní náměstí, Třebízského,
Vošahlíkova, Žirovnického
volební okr. č. 3 – sídlo: Základní škola Roztoky, Školní náměstí
470
pro voliče z ulic:
B. M. Eliášové, Bernáškova, Bráfova, Braunerova, Čapkova,
Čáslavského, Dobrovolného, Felklova, Mjr. Kašlíka, MUDr.
Tichého, Nad Vltavou, Najdrova, Obránců míru, Plk. Poláčka,
Poděbradova, Seržanta Hniličky, V Solníkách, 17. listopadu
volební okr. č. 4 – sídlo: Městský úřad Roztoky, nám. 5. května 2
pro voliče z ulic:
Hálkova, Havlíčkova, Hlouchova, Husovo nám., Chelčického,
Jeronýmova, Masarykova, Nerudova, Sedláčkova, Vidimova,
Žižkova
volební okr. č. 5 – sídlo: Sokolovna, Tyršovo náměstí 480
pro voliče z ulic:
Bezručova, Čechova, Horova, Krátká, Legií, Libušina,
Lidická, Máchova, Na Sekeře, Nad Vinicemi, Plzeňská,
Řachova, Svobody, Třešňovka, Tyršovo nám., Václavská,
Vančurova, Vraštilova, Vrchlického, Zeyerova
volební okr. č. 6 – sídlo: Základní škola Roztoky (Žalov),
Zaorálkova 1300
pro voliče z ulic:
Burgerova, Jiráskova, Ke Kocandě, Kuželova, Levohradecká,
Levohradecké nám., Na Dubečnici, Na Pískách, Opletalova, Pod
Vodojemem, Potoky, Přílepská, Smetanova, Šebkova, U Školky,
V Úvoze, Zahradní, Zaorálkova
volební okr. č. 7 – sídlo: Mateřská škola (Žalov), Přemyslovská
1193.
pro voliče z ulic:
Alšova, Borkovského, Bořivojova, Husova, Chalúpeckého,
K Nádraží, Komenského, Krásného, Krolmusova, Mühlbergerova,
Na Panenské, Na Valech, Pilařova, Pod Koláčovem, Pod
Řivnáčem, Přemyslovská, Příčná, Řadová, Souběžná, Sportovní,
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Pro předání delegací do okrskových volebních komisí bude na
našem úřadě zajištěna v sobotu 19. září od 8 do 16 hodin
přítomnost pověřeného pracovníka (zvonek "kancelář
starosty").

Monika Hojsáková
kancelář starosty

INFORMACE Z RADNICE

Informace z jednání rady města
v červenci a srpnu 2009

-

ponechala nájem za užívání pozemků Radioklubem
Roztoky ve stejné výši.

-

souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo s firmou Regios,
a.s. na nákup nádob na bioodpad a kompostérů z dotace
poskytnuté SFŽP s nabídkovou cenou 634.000,- Kč bez
DPH.

13. mimořádné jednání RM dne 27.7.2009
Rada města za účasti pěti radních (omluven M. Urx, nepřítomen
J. Landa) projednala za hodinu jediný bod týkající se změny
územního rozhodnutí - lokalita Na Panenské II.
RM na toto téma jednala již několikrát a po konzultaci
s příslušným odborem KÚ bylo jediným řešením udělit pro tuto
část území výjimku ze stavební uzávěry.

Město získalo dotaci na nákup nádob na bioodpad
a kompostérů, po obdržení rozhodnutí o přidělení
dotace bylo nutné odsoutěžit dodavatele těchto nádob.
-

vzala na vědomí informaci firmy SčVK, a.s. o havárii
vzduchového potrubí na MČOV a doporučila ZM
schválit provedení opravy výhradně výměnou za nerez
potrubí podle původní PD s tím, že ZM budou
předloženy cenové nabídky na řešení havarijního stavu.

-

vzala na vědomí znalecký posudek, kterým byl
definován výsledný odhad tržní hodnoty pozemku
parc.č. 3161/1 (stávající sběrný dvůr) na 6,3 mil. Kč
a doporučila ZM následující postup: učinit nabídku
panu Janu Pastyříkovi k odkoupení předmětného
pozemku za tuto částku, v případě, že nedojde k dohodě
do jednoho měsíce od přijetí usnesení ZM, aby ZM
uložilo MÚ učinit všechny nezbytné kroky k získání
dotace na vybudování sběrného dvora na pozemku
parc.č. 3156/1, podél ulice Lidická.

Usnesení RM tedy zní takto:
RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry vydané na základě
Nařízení rady města Roztoky č. 1/2006 ze dne 11.12.2006.
Udělená výjimka se týká pouze území výstavby etapy D1 podle
celkové situace stavby ze dne 03/09, tj. výstavba objektů D1/B1,
B2, B3, B4 a D1/A1, A2, A3 a A4.
Souhlas je podmíněn tím, že na území Na Panenské II je vydáno
platné územní rozhodnutí vydané dne 26.4.2004 pod č.j.
861/268/04/Ma/SÚ. Celé území Panenské II řeší regulační plán
a udělená výjimka pro změnu ÚR je v souladu s RP.
Jedná se o tu část území Panenské II podél ulice Lidická, kde mělo
dle platného územního rozhodnutí stát šest mamutích bytových
domů, dle udělené výjimky zde bude stát bytových domů osm, ale
podstatně menších – v souladu s návrhem regulačního plánu.

Již v dubnu tohoto roku učinil majitel předmětného
pozemku městu nabídku na prodej ve výši 7,95 mil. Kč.
Vedení města zadalo vypracování znaleckého posudku,
který byl vyhotoven 30.6.09 a majiteli pozemku předán
dne 7.7. s žádostí o vyjádření.

14. jednání RM dne 17.8.2009
Rada města za účasti čtyř radních (omluveni M. Urx, L. Staněk,
nepřítomen J. Landa) projednala za dvě a půl hodiny mimo jiné
následující:
-

doporučila ZM schválit přijetí dotace na typový projekt Czech POINT - Upgrade ve výši 68.540,- Kč (celkové
způsobilé výdaje projektu 68.540,- Kč - spoluúčast
města ve výši 10.281,- Kč).

-

doporučila ZM souhlasit s bezúplatným převodem
pozemků do vlastnictví města Roztoky od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových a od
Pozemkového fondu ČR

-

-

-
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doporučila ZM schválit dodatek č. 2 ke zřizovacím
listinám školských příspěvkových organizací města
Roztoky (změna ve způsobu nabývání majetku
organizacemi a posílení vlivu zřizovatele na nakládání
organizací s tímto majetkem).
vzala na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu
"Zpracování žádosti o dotaci a projektu zateplení na
objektu jídelny ZŠ Roztoky a MŠ Havlíčkova"
a schválila uzavření Smlouvy o dílo se společností
ENVIROS, s.r.o., Na Rovnosti 1, 130 00 Praha 3 (IČ
61503240).
Zvýšila částku za pronájem pozemku parc.č. 2521/1
(Kynologický klub) s tím, že bude uzavřena nová
nájemní smlouva.

Problém odhadu ceny tohoto pozemku spočívá v tom, že
uprostřed předmětného pozemku č.k. 3161/1 stojí haly,
které jsou v majetku města (včetně pozemků, na kterých
haly stojí). Haly jsou užívány Technickými službami
města a je zde sběrný dvůr. Za nájem celého
předmětného pozemku platí město od 1.6.2008 nájem.
Další vývoj situace viz Informace z jednání ZM.
-

schválila výplatu jednorázových finančních příspěvků
(pro vdovy/vdovce) uvedených v zápisu z jednání
sociální a zdravotní komise ze dne 17.6.2009 a na další
jednání pozvala předsedkyni komise paní A.Tondrovou.

-

nesouhlasila s předloženým návrhem výstavby
bytového domu na pozemku parc. č. 771 na rohu ulic
Obránců míru a Braunerova.
To už byl třetí pokus o výstavbu bytového domu na tomto
pozemku.

-

Nepřijala návrh na realizaci kruhové křižovatky
Masarykova a Obránců míru.

-

Uložila odboru ŽP MÚ, aby závěr středního pásu
Masarykovy ulice byl zbaven veškerého porostu (keře,
stromy) z důvodu přehlednosti křižovatky Masarykova
a Obránců míru.

INFORMACE Z RADNICE
-

Schválila na základě doporučení kulturní komise (zápis
ze dne 10.6.09), rozdělení grantových prostředků na II.
pololetí 2009 v celkové výši 177.000,- Kč.

-

požádala předsedu kulturní komise pana zastupitele
Novotného, aby vysvětlil, jak je možné, že zápis
z jednání kulturní komise ze dne 10.6.2009 byl
předložen na jednání RM k rozhodnutí až dne
17.8.2009 a zároveň vysvětlil, že již byly čerpány
finanční prostředky na RM města dosud neschválené
granty na II. pololetí 2009.

-

Žádost fy Uniralex – informace
-

-

-

že podmínky územních a stavebních rozhodnutí jsou
pro stavebníky závazné.
Olga Vavřínová

Jak už jsem uvedla v článku z jednání RM v červenci a
srpnu, byl majitel předmětného pozemku č.k.3161/1
pan Jan Pastyřík seznámen s naším znaleckým
posudkem tím, že mu byl dne 7. 7. 09 předán.

Informace z jednání ZM dne
26.8.2009

Před jednáním ZM dne 21. 8. 09 předal majitel
pozemku pan Pastyřík vlastní znalecký posudek, který
určuje cenu pozemku ve výši 10,931 mil. Kč.

Na jednání ZM byli omluveni zastupitelé M. Urx, J. Roškotová
a L. Staněk.

Tento znalecký posudek ovšem zcela pomíjí skutečnost,
že město, jako majitel pozemků a nemovitostí na nich
stojících (uprostřed pozemku, který pan Pastyřík
vlastní), má právo tyto pozemky a nemovitosti užívat
v rozsahu, ke kterému jsou určeny.

V 18 členech stihlo ZM za 5 hodin (limitem je 23.00 hodin)
probrat následující:
Čerpání územního rozpočtu města Roztoky k 30. 6. 2009
-

ZM uložilo finančnímu výboru předložit přípravu
rozpočtových opatření v návaznosti na vývoj a stav
rozpočtu na příští jednání ZM.

-

ZM uložilo doplnit informace o čerpání rozpočtu o třídu
financování 8.

-

Vzalo na vědomí čerpání územního rozpočtu města
Roztoky ke dni 30.6.2009.
Plnění výdajů k 30.6. je 31%, plnění příjmů 42%
(aktuálně k datu 31.7. je to 37% na straně výdajů, na
straně příjmů 60%), nízké plnění výdajů je způsobeno
tím, že investiční akce města budou fakturovány až ve
4.čtvrtletí roku.

Návrh na přijetí dotace (Czech Point – Upgrade)
-

ZM přijetí dotace schválilo

Přijetí účelově poskytnutých sponzorských darů – dotace na
výrobu kalendářů "Roztoky očima dětí 2010"

ZM přijalo doporučení RM a schválené UZM zní:
ZM na základě znaleckého posudku č. 2845/15/2009
"Stanovisko k pozemkům v areálu sběrného dvora
v Roztokách a k obslužným a přístupovým
komunikacím" ze dne 30.6.2009, kterým byl definován
výsledný odhad tržní hodnoty pozemku par. č. 3161/1
na 6.300.300 Kč, pověřuje vedení města k jednání
s majitelem tohoto pozemku na odkoupení tohoto
pozemku do vlastnictví města za uvedenou cenu, tj.
6,3 mil. Kč. V případě, že nedojde k dohodě na
odkoupení pozemku par. č. 3161/1 v k.ú. Žalov za cenu
6,3 mil Kč do vlastnictví města s majitelem pozemku do
jednoho měsíce od tohoto UZM, ZM ukládá MÚ učinit
všechny nezbytné kroky k podání žádosti o dotaci na
vybudování Sběrného dvora města Roztoky na
pozemku par. č. 3156/1.

Zcela na závěr svého jednání RM konstatovala:
že radní M. Urx již poněkolikáté nepředložil materiál
ve věci zmapování celkového stavu publikace Roztoky
od nejstarších dob k dnešku (včetně finančního stavu)
podle usnesení RM z března 2009, přestože k tomu byl
starostkou města opětovně vyzván před odjezdem do
zahraničí.

ZM vzalo na vědomí návrh odboru SRM a pinklo
rozhodnutí na RM.

Znalecký posudek ceny pozemku kat. č. 3161/1 – stávající
Sběrný dvůr

Jestliže byl návrh grantů na 2.pololetí schválen komisí
10.6., nic nebránilo tomu, aby návrh komise projednala
RM dne 15.6. na svém řádném jednání.

-

ZM přijetí sponzorských darů ve výši 30 tisíc Kč
schválilo.

Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací
-

ZM schválilo dodatky ke zřizovacím listinám základní
školy, základní umělecké školy a mateřských škol
v Roztokách a ukládá MÚ tyto dodatky vyhotovit a do
30.11.2009 zaslat na příslušný rejstříkový soud.

Havárie vzduchového potrubí na městské čistírně odpadních
vod (MČOV)
-

ZM nevybralo z předložených 4 nabídek žádnou firmu
a pověřilo RM k výběru firmy, která provede nápravu
havarijního stavu vzduchového potrubí na MČOV. ZM
žádá, aby byly předloženy materiály o výsledcích
výběru.
Nabídky byly nesrovnatelné (různá tloušťka a průměr
navrženého potrubí) a proto do jednání RM dne 7. 9.
jsem pověřila provozovatele MČOV firmu SčVK, aby
vyzvala firmy k předložení upravených nabídek.
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13.8.2004 podpisem za město tehdejším místostarostou panem Hukem.

Pracovní komise k řešení zadání dostavby ZŠ
ZM bylo předloženo „úsporné zadání dostavby ZŠ“
zpracované komisí jmenovanou ZM a ve spolupráci se
školskou radou.
-

Podmínky Dohody určují, že se Komterm zavazuje do
2 let splnit podmínky Dohody. Splnění podmínek
Dohody tedy mělo být urgováno před uplynutím
smluvní lhůty stanovené na dobu 2 let, tedy nejpozději
dne 12.8.2006.

Návrh usnesení: ZM ukládá MÚ zadat zpracování
objemové studie a předložit investiční záměr úsporné
varianty dostavby ZŠ Roztoky v rozsahu navrženém
pracovní skupinou ZM s termínem listopad 2009, nebyl
přijat.

Ráda bych, nejen já, znala vysvětlení, proč se tak
nestalo a proč tato pochybení máme řešit s tříletým
zpožděním?

Návrh usnesení možná nebyl přijat i proto, že
objemových studií na dostavbu ZŠ máme k dispozici
celkem sedm (nové křídlo ZŠ s učebnami a tělocvičnou
v celkem 3 variantách a 5 modifikacích a následně
2 varianty koncepčního návrhu, vše k dispozici na webu
města).

Stejné datum podpisu, tedy 13.8.2004 má i kupní
smlouva, kterou město prodává pozemky společnosti
Komterm,a.s. a to na základě usnesení ZM ze dne
28.6.2004.
Ve smlouvě není jediný odkaz na onu Dohodu.

Není proto řešením se vracet na začátek a zadávat
osmou objemovou studii.

Olga Vavřínová

Máme územní rozhodnutí na projekt Dostavby
a rekonstrukce ZŠ Roztoky podle ZM schváleného
koncepčního návrhu č. 2. Součástí tohoto projektu jsou
též průzkumy a rozbory, které limitují další řešení.
Jestliže zastupitelé shledávají tento projekt jako
„drahý“ a zcela jistě mají pravdu, považuji za
smysluplné, navrhnout a předložit variantu
„úspornou“, vycházející ze stávajících poznatků.
Nabídky na bezúplatný převod pozemků
ZM schválilo.
Zřízení věcného břemene pro Telefónica O2 v ulici Přílepská
ZM schválilo.
Zápis finančního výboru
-

ZM souhlasilo se závěry FV ke Kontrole kapitoly
rozpočtu 6171 položka 5169 za rok 2008, stanovilo
komisi, která bude fakturovaný objem služeb v oblasti
IT konzultovat a navrhlo revidovat smlouvu se společností AlderaNet na správu sítě MÚ.

Informační blok, různé
-

ZM vzalo na vědomí informaci starostky o přípravě
podání žádosti o dotaci na zateplení jídelny ZŠ a MŠ
Havlíčkova.

-

ZM vzalo na vědomí informaci starostky k přípravě
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci a dostavbu MŠ
Spěšného.

-

ZM vzalo na vědomí informaci starostky o stavu příprav
na umístění kontejnerové MŠ.

-

ZM vzalo na vědomí informaci OSRM a vedoucího
správního odboru o jednání s firmou Komterm a.s.
a uložilo MÚ projednat s touto firmou nesplněné
závazky vyplývající z dohody o revitalizaci území ze
dne 13.8.2004.
Vtip spočívá v tom, že ona Dohoda byla uzavřena dne
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Z deníku Městské policie
Roztoky
V období od 6. 7. 09 do 24. 8. 09 obsahuje deník
Městské policie celkem 57 záznamů.
noč

Nejčastějším důvodem výjezdu MP bylo rušení
ního klidu a výtržnictví – celkem 12 případů.

V sedmi případech se jednalo o vloupání či krádeže.
Shodně po čtyřech zápisech mají odchyty zatoulaných psů, případy
vandalismu a poškození zaparkovaných automobilů.
Třikrát zasahovala MP při požárech (odpadní kontejnery, porost),
při řešení nepovolených záborů veřejného prostranství a při
dohledávání majitelů opuštěných vozidel či vraků.
Mezi ostatními zápisy nalezneme mimo jiné pátrání po
pohřešovaných osobách, výjezdy ke zraněným osobám, případ
pokousání psem, odstraňování uhynulých zvířat, dopravní nehodu,
zásah proti černému pasažérovi v hromadné dopravě, krádež
automobilu, nález opuštěného bicyklu, zjištění černé skládky atd.
Nejsmutnějším případem byl nález mrtvé osoby v domě v Kostelní
ulici.
Ve dnech 19. 6. 09, 27. 6. 09, 3. 7. 09, 4. 7. 09, 17. 7 .09, 21. 7. 09
a 28.7.09 proběhly v součinnosti s PČR dopravně-bezpečnostní
akce, a to zejména v nočních hodinách se zaměřením na alkohol za
volantem, tyto akce byly spojené i s kontrolou požívání alkoholu
mladistvých a nezletilých osob.
(Podle podkladů MP zpracoval J. Drda)
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše
uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou nebo
telefonicky na zdejší služebnu služby kriminální policie (tel.
233910861), nebo Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 23393
0789), nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 22091 0468,
popřípadě e-mail: m.policie@roztoky.cz). Děkujeme předem za
spolupráci.
Petr Vevera
ved. strážník MP Roztoky
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Asistenční služby pro seniora
a jeho rodinu- pozvání na prezentaci
Dne 22.9.2009 se uskuteční v zasedací místnosti MÚ Roztoky
ve 13.30 hodin prezentace firmy CleverTech, s.r.o.
Tato firma představí svůj zajímavý inovativní projekt asistenční
služby pro seniora a jeho rodinu SeniorInspekt. Tato služba je
flexibilním technickým a asistenčním prostředkem pro podporu
života seniora v jeho domácím prostředí. Absolutní výhodou této
služby je umožnění aktivního života seniorů v jejich domácím
prostředí a při všech jejich aktivitách, a to i v případě
závažnějších zdravotních komplikací, pomocí mobilního
zařízení Senior Inspect Basic, které umožňuje nouzovou
komunikaci, detekci pádu a nehybnosti osob, jejich
lokalizaci a přenos dat na tzv. dohledový pult. Vyhledávací
služba umožňuje blízkého kdekoliv lokalizovat, při nastálé
krizové situaci zašle monitorovaná osoba s pomocí nouzového
tlačítka signál do dohledového centra, popřípadě zařízení samo
detekuje potenciální problémovou situaci klienta a automaticky
pošle upozornění na dohledové centrum. Zařízení – „malá
krabička“, které nosí senior u sebe, umožní hlasovou komunikaci
s dohledovým centrem, pracovníci centra zjistí stav
monitorované osoby a dle potřeby zkontaktují příslušné osoby
nebo zajistí odbornou pomoc. Trvale je možné monitorovat
pohyb s využitím metody GSM lokalizace.
Zaujala-li Vás tato technická novika, přijďte se s ní blíže
seznámit na Městský úřad Roztoky. Všichni jste srdečně zváni.
JUDr. Alexander Makajev
vedoucí správního odboru MÚ

Johansen I.

Pandořina dcera /napínavý příběh o lidech,
kteří mají schopnosti, kterými mohou působit
na běh událostí/

Historické romány
Whitton H.

Dáma v modrém hedvábí/umělecký a životní
příběh W.Morrise, představitele uměleckého
hnutí viktoriánské Anglie/

Novotná D.

Mušketýrská čest /historický román
s detektivní zápletkou, reálie doby
pobělohorské/

Detektivky a kriminální příběhy
Cole M.

Krutost

Berry S.

Rukopis Karla Velikého

Crais R.

Temnota

Braun L.J.

Kočka, která shodila bombu

Mangan P.

Pokoj za zrcadlem

Cestopisné
Zábrodská E.

Žila jsem v zemi Alláhově /10 let života české
rodiny v Maroku/

Mortenson G. Tři šálky čaje /autor této knihy se dostal jako
horolezec do Střední Asie a zůstal tam působit
jako humanitární pracovník/
Zvěřina V.

Cesta na Jenisej /dobrodružná expedice
moravských vodáků na horní tok řeky Jenisej/

Městská knihovna informuje
nabízíme vám výběr z nových knih zakoupených do městské
knihovny v červenci a v srpnu 2009
Beletrie
Pekárková I.

Larsson S.

Jaxi taxikařím /fejetony o mezilidských
vztazích inspirované autorčinou profesí
londýnské taxikářky/
Dívka, která si hrála s ohněm / druhý díl
trilogie Milenium, světově proslulého
bestseleru/

pro děti
MacCombie K. Dóóóst dobrý úlety /čtení pro dívky/
Brezina T.

Kletba slepého mága /napínavý příběh se
superlupou/

Neff H.

Tajemství gobelínu / l. díl fantasy
dobrodružného příběhu/

Kimpton D.

Eliška a noční dobrodružství /příběh
o děvčátku a ponících/

Kimpton D.

Eliška a tajná jeskyně/další z mnoha
dobrodružství děvčátka a jejích poníků/

Urbánková E. Stalo se mi všechno/ psychologický příběh
o mladé rodině se stal v loňském roce
nejprodávanější knihou na Slovensku/

Čtvrtek V.

Vodník Čepeček

Kahoun F.

Včelí medvídci od jara do zimy

Tichá J.

Stín buše /psychologický příběh se věnuje
tématu emigrace. Autorka žije na Novém
Zélandu/

Brezina T.

Šíleně divocí andílci /dívčí román/

Makine A.

Rekviem za Východ /román o osudu chlapce
narozeného v 50 .letech 20. století je pohledem
na život člověka, pronásledovaného politickým
režimem v Sovětském svazu/

Bližší informace o těchto i dalších knihách získáte v městské
knihovně nebo na web. stránkách knihovny v on-line katalogu.
Registrovaní čtenáři si mohou provést rezervaci půjčeného titulu
přímo v městské knihovně nebo přes internet.
A.Urxová
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Rozšíření hodin pro veřejnost

Biopopelnice a kompostéry

na pracovištích Městského úřadu

Město Roztoky požádalo již na podzim roku 2008 (poté, co
zastupitelstvo města rozhodlo, že město bude platit svozové
firmě pouze za odvoz bioodpadu, nikoliv za pronájem nádob)
SFŽP o dotaci na nákup nádob na bioodpad a současně na nákup
kompostérů s tím, že vše bude formálně vyřízeno nejpozději do
začátku svozové sezóny, která začíná v dubnu. Dotace však byla
teprve v červnu Fondem přiznána a zastupitelstvem města
formálně přijata, během prázdnin pak probíhalo výběrové řízení
na dodavatele. V době, kdy tento článek vyjde v Odraze, bude
snad již znám jeho vítěz. Bezprostředně po ukončení
výběrového řízení město uzavře s vítěznou firmou smlouvu
o dodávce nádob.

Černošice
(zkušební provoz září – prosinec 2009)
Na základě vyhodnocení průzkumu spokojenosti občanů se
službami městského úřadu rozhodlo vedení města o spuštění
zkušebního provozu rozšíření hodin pro veřejnost na vybraných
pracovištích Městského úřadu Černošice.
Hodiny pro veřejnost se prodlužují v pondělí do 18:00
a v pátek od 7:00 na těchto pracovištích:
Pracoviště Černošice: podatelna, pokladna, ověřování listin
a podpisů, přihlášení k trvalému pobytu, výdej hotových OP,
vydávání výpisů z CZECHPOINT
Pracoviště v Praze 2, Podskalská 19: podatelna, pokladna,

V průběhu září bude Rada města rozhodovat o dalším postupu při
pronajímání získaných biopopelnic a kompostérů. O rozhodnutí
Rady města a o dalším postupu při pronajímání biopopelnic
i kompostérů budete informováni v následujícím čísle Odrazu.

přepážková pracoviště odboru dopravy – evidence vozidel,

Odbor ŽP MÚ

vydávání řidičských průkazů, přepážková pracoviště správního
odboru – vydávání cestovních dokladů a občanských průkazů
a provádění změn (kompletní agendy)
Pro ostatní pracoviště úřadu zůstávají hodiny pro veřejnost
nezměněny (viz www.mestocernosice.cz), a to:

Organizace svozu odpadů v Roztokách
do konce roku 2009

Připomínáme, že i v těchto rozšířených hodinách pro veřejnost na

V loňském roce byly nádoby určené na směsný odpad
označovány samolepkami, které signalizovaly pracovníkům
svozové firmy, že obyvatelé domu jsou plátci poplatku za
odpady. I v letošním roce byli pracovníci OŽP připraveni
nálepky začátkem května rozvážet, bohužel se nepodařilo do
dnešního dne, kdy vzniká tento článek (25.8.), zajistit spolehlivý
seznam plátců. Všechny doposud předané seznamy plátců
poplatku vykazovaly mnoho chyb a nepřesností, a proto budou
nadále sváženy až do odvolání i popelnice, které jsou označeny
loňskou nálepkou. Kdo si letošní samolepku vyzvedl přímo na
úřadě a důchodci starší 75 let, kterým jsme samolepku rozvezli,
budou mít svoji svozovou nádobu označenu samolepkou
s letošním rokem.

pracovišti Podskalská 19, Praha 2, je možné si předem objednat

Odbor ŽP MÚ

Černošice:
pondělí a středa

8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00

úterý, čtvrtek a pátek

8:00 – 11:30 (vybraná pracoviště)

Praha, Podskalská:
pondělí a středa

8:00 – 17:00

úterý, čtvrtek a pátek

8:00 – 12:00 (vybraná pracoviště)

Po 3 měsících zkušebního provozu bude v prosinci 2009
vyhodnoceno využívání této rozšířené služby a od ledna 2010
dojde buď k trvalé změně, nebo bude projekt upraven či
v případě nevyužívání i zastaven.

pořadové číslo na určitou hodinu prostřednictvím webových
stránek města – www.mestocernosice.cz, odkaz objednávání
klientů, kde také najdete aktuální informace o hodinách pro
veřejnost jednotlivých pracovišť, případná omezení činnosti
a kompletní telefonní seznam. Je zde také možnost sledovat

Díl 10. Skládky a spalovny odpadů
·

Protože je v ČR výběr vhodných lokalit pro nové skládky
v současné době prakticky vyčerpán a další skládky nebudou
zřizovány, měly by na skládkách skončit jen ty odpady,
jejichž využití jako druhotných surovin není možné.

·

Kvůli ochraně půdy a podzemních vod musí být těleso
skládky dobře izolováno od podloží pomocí silné fólie
a musí obsahovat drenážní vrstvu, která odvádí z tělesa
skládky vodu do záchytných jímek.

·

Odpad se na skládce překrývá vrstvami inertního materiálu,
např. zeminou, a zhutňuje buldozerem tak, aby lehké
odpady ze skládky neulétávaly

·

Aby byla zajištěna bezpečnost životního prostředí, je

pořadí ve frontě a rychlost odbavení.
Telefony – spojovatelky jednotlivých pracovišť:
221 982 111
– spojovatelka úřadu v Podskalské 19, Praha 2 (MPSV).
251 081 521
– spojovatelka úřadu v Černošicích pro pracoviště Riegrova
i Karlštejnská.
Ing. Jana Ullrichová,
vedoucí odboru kancelář starosty,
jana.ullrichova@mestocernosice.cz
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provozovatel skládku povinen po její rekultivaci a uzavření
ještě třicet let monitorovat a garantovat její bezpečnost.
·

Tříděním odpadů nešetříte jen přírodu, ale šetříte vaší
obci či vašemu městu i peníze.

·

V ČR jsou mimo skládek komunálních odpadů také tři
spalovny komunálních odpadů - v Praze, Brně a Liberci.
Výhodou zneškodnění odpadů ve spalovnách odpadů je
snížení objemu odpadu o 60 až 80%, nevýhodou potom
velmi vysoká pořizovací cena (a tím i drahý provoz) kvůli
nutnosti splnění požadavků předpisů na čištění spalin.
OŽP
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CO SE DĚJE VE MĚSTĚ

Co ve městě se povídá….
(Část 9.)
„….je samej drb a klep, klepy neminou tě, směj se anebo breč. A tak
se člověk dovídá, co nikdy neproved, všichni lidi ve městě už vedou
o tom řeč“.
Po deváté jsem si vypůjčil název této písně a tak se dnes znovu
projdeme městem a připomeneme si současný stav námi (již delší
čas) sledovaných věcí, které občany zajímají. Tentokrát sledované
causy příliš nepokročily-horký srpen si užívaly nejen děti
a dospělí, ale i úřady. Přesto se nedá říci, že by se nic nového
nestalo, a tak není žádný důvod, tuto rubriku v zářijovém čísle
vynechat.(Jak už jistě víte- drby jako vždy vynecháme, a budeme se
zabývat jen věcmi užitečnými).
1. Bude na náměstí nová pošta?
Mohu znovu jen konstatovat, že vše zůstává na úrovni sdělení
z minulého měsíce: nic nového-a to je možná v této chvíli dobře.
Zásadní jednání se očekávají v druhé polovině září. Musím se
přiznat, že můj dlouhodobý optimismus v této věci zaznamenal
vážné trhliny. Doufejme, že nedojde k zásadnímu zvratu-např.
v důsledku hospodářské krize a děsivého propadu státního rozpočtu
a z nich plynoucího nedostatku investic. Vše by se mělo vyvíjet dle
„zimní“ dohody České pošty s firmou Trigema. Ta předpokládala
otevření nové provozovny na přelomu roku 2009. Česká pošta je
ovšem státní podnik a Roztoky jsou v politickém ringu (vlastní
vinou) příliš malý hráč …..( A tak nezbývá než doufat…)
2. Co je s příjezdovou komunikací do Roztok č. II/242?
Na rozdíl od sklonku června a „mokrého“července, byl (z tohoto
úhlu pohledu) srpen pro terénní úpravy na stavbě nové silnice to
pravé ořechové. Dochází tu vlastně (z „volebního hlediska“)
k absurdní situaci. O investici (cca 240 mil. Kč), se zasloužila
místní ODS. Bývalý hejtman (usměvavý p. B. - ODS) však stavbu
pozastavil, a přesunul investice „jinam“. Nový hejtman (rychleji
mluvící než myslící p. R. -ČSSD) stavbu naopak obnovil. Ta
zdárně pokračuje, hrubý asfalt je položen téměř v celé délce, práce
pod viaduktem u Zámku avizují, že investor-Středočeský krajzatím plní své slovo i termíny. …(A pak se v něčem vyznejte…)
3. Proč se zdržela stavba hřiště Sokola na plážový volejbal?
Už čtyřikrát jsem popisoval stejnou absurdní situaci: roztočtí
volejbalisté požádali kraj o dotaci, tu dostali, a protože peněz
nebylo nazbyt, pustili se do díla vlastníma rukama. Vykáceli
náletovou zeleň (bezinky a akáty), navezli tuny písku, upravili
terén atd. Pak zasáhlo místní OŽP a zaslalo hlášení do Černošic,
které jsou jakýmsi „ nadřízeným Roztok“, plnící funkci bývalého
Okresu Praha-západ.
V „Rozhodnutí “, se praví, že tím „byla naplněna skutková podstata
správního deliktu podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992
Sb., tím, že zničila bez povolení 8 stromů-trnovník akát (Robinia
pseudoakácia) vysázených v areálu TJ Roztoky….“ Zkrátka: dle
uvedeného zákona jim OŽP Černošice udělilo pokutu ve výši 80
000 Kč, které doputují do černošické kasy…Proti tomuto
rozhodnutí se roztočtí odvolali…
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Odpověď na únorové odvolání roztockých ke Krajskému
úřadu(KÚ) konečně v červnu došla (sice dávno po zákonem
stanovené lhůtě, ale na to, že si vrchnost dělá co chce, už jsou prostí
občané zvyklí). Z odpovědi KÚ, adresovaným do Černošic (tj. do
Podskalské ul.) ční jako maják- výtky k zásadním pochybením
úředníků „okresu“. KÚ jim v zásadě doporučil celé „Rozhodnutí“
přepracovat. Závěrečná věta stanoviska KÚ, která doporučuje
černošickému (okresnímu) ŽP, aby při udělování sankcí (pokut)
„laskavě“ přihlíželo k finančním možnostem postižených, zní jako
balzám.
Jak to nakonec po stránce úřední dopadne, není do této chvíle
známo. Patrně bylo v Černošicích, resp. v Podskalské ul. větší
vedro než jinde- a znavení úředníci se dosud na odpověď
nezmohli….
(Přesto bylo hřiště zcela regulérně, tj. oficiálně 14. 8. zkolaudováno. Státní správa prostě funguje nejen neomylně, ale
i nepředvídatelně…)
4. Proč byla posunuta autobusová zastávka na Tyršově nám.
(směrem na Prahu) výše, zcela mimo čekárnu a přístřešek?
Tím je přece celá čekárna zbytečná, protože cestující jsou
nuceni stát i na dešti pět metrů nad ní?
V minulém čísle Odrazu jsem vyslovil pochybnost, zda z toho
město Roztoky, či firma ROPID vyvodí nějaké smysluplné závěry
takto: proč by se úředníci placení z našich peněz měli zabývat
nějakými zmoklými cestujícími?
(Stalo se -neozval se nikdo. Můžete se však spolehnout, že se jich
zeptám znovu).
6. Solníky jsou ostudou města. Připadáme si jak v pohraničí po
odsunu. Kdo za tento neutěšený stav odpovídá? Kromě toho
město vlastní i les za nimi, kam se ovšem přes náletovou zeleň
(šípky, bezinky atd.) nedá ani vejít. Za to taky nikdo
neodpovídá? Vždyť je to majetek města!
Minule jsem napsal, že odpověď na tyto otázky je věru obtížná.
Kompetentní jsou v tom dva orgány města: odd. ŽP a Rada města,
samozřejmě s přihlédnutím k rozhodnutím a kontrolní činností
Stavebního úřadu. Doufal jsem, že čtete-li časopis vydávaný
městem, vám kompetentní orgány odpoví, neboť by tyto řádky,
placené z rozpočtu města číst měli.
(Nevím, zda je četli či nečetli, ale druhý den po expedici Odrazu se
jakýmsi zázrakem kolemjdoucím zjevily Solníky ve zcela jiné
podobě- bylo posekáno, zmizely bodláky i náletová zeleň. Někdo
se zkrátka vzpamatoval… )
A to je dnes všechno. Zkuste spolu se mnou sledovat osud těchto
příběhů až do konce. Samozřejmě uvítáme i vaše náměty, které
mohou naši rubriku obohatit. Už v příštím čísle se dočkáte nových
témat.
Když jsme tuto rubriku zavedli, věřili jsme, že takový dialog má
smysl. Dočtete se v ní i o věcech, které se na jednací stůl rady ani
zastupitelů města nedostaly…
Hra „Co ve městě se povídá….“ bude pokračovat, dokud budou
lidé lidmi. Bude pokračovat, ať se nám to líbí nebo nelíbí, ať to
obtěžuje radní, zastupitele či úředníky města.
Ladislav Kantor

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ

Husitská diakonie CČSH organizuje v pátek 25. září od 15 do 17
hod. sbírku šatstva pro humanitární pomoc. Prosíme, noste věci
čisté v pytlích nebo krabicích.

který má řidičský průkaz asi tak dva dny anebo potřebuje mít
nabouranou levou stranu. Je tak otázka času, kdy zprava vyjede
mohutný náklaďák. Babičky - a babičky babiček - shovívavě
říkávaly: „Ať se mládí vydovádí, oni dostanou rozum..“ To je
pravda a já dodávám, že se to týká zvláště těch, co přežijí.

Jarmila Kučerová

Stan. Marušák

Sbírka šatstva

Crazy boys na řvoucích strojích

Setkávání se a akce v Husově sboru
Církve českosl. husitské v Roztokách:

Při přejímání informací z internetu je nutná určitá opatrnost.
Nepřesný nebo zcela mylný údaj může mezi sebou převzít tolik
uživatelů, že vznikne dojem serióznosti. S některými články se
ale můžeme ztotožnit okamžitě, což platí i o zásadách, převzatých
z http://gram.cz

lx za 14 dní v sobotu v 9.30 Penzion pro seniory
Horizont,Praha 6-Suchdol

Čtyřkolkářovo dvanáctero

Biblická hodina – od října ve středu v 10 hod.

1. Ctím majetek svůj a stejně tak ctím majetek druhého a chovám
se k němu s pokorou. Nikdy nepojedu po zasetém poli, po mlází
a pokud někoho uvidím ničit majetek druhého, učiním vše, co
bude v mých silách, aby se takové činnosti dotyčná osoba zdržela.

Bohoslužby - neděle v 9 hod. v Husově sboru

úterý 15 hod. Horizont Suchdol
Křesťanská výchova pro děti od 5 let – pátek v 15 hod.
Křesťanská kavárna - čtvrtek 15 hod. - 17 hod.
Jarmila Kučerová-farářka

2. Cesty nebudu považovat za závodní dráhu. Nikoho nebudu
ohrožovat svojí rychlou jízdou.
3. Přírodní rezervace je pro mě tabu. Je to náš odkaz potomkům.
4. Nechovám se hrubě, nikoho neurážím a pokud někdo uráží mě
nebo mě chce vyprovokovat, raději ustoupím nebo s takovým
hulvátem budu jednat asertivně.
5. Pokud na cestě někoho míjím, zajedu ke kraji, zpomalím
nebo úplně zastavím. Míjím-li rodinku s kočárkem, nebudu
dítko budit hlukem své čtyřkolky a klidně vypnu motor.
Ohleduplně se chovám i když míjím jezdce na koni, psa nebo
jiné zvíře.
6. Neobtěžuji své okolí hlukem své čtyřkolky.
7. Mimo speciální trať nikdy nepoužiji otevřený výfukový
systém.
8. Vím, že trať nebo okruh si nesmím vyjezdit v terénu sám a nikdy
tak činit nebudu.
9. Jakémukoli střetu se vždy snažím vyhnout.
10. Vždy mám čitelnou registrační značku a nestydím se za ni.
11. Jakou míru respektu ode mě vyžadují ostatní, takovou míru
respektu jsem schopen dát ostatním i já.
12. Tento čtyřkolkářův tucet budu šířit mezi laickou veřejnost.
Zní to ušlechtile, že? Tyto uveřejňované zásady jsou sice šité na
míru pro pohyb v přírodě, ale i Roztoky mají několik chráněných
přírodních lokalit. Některé body jsou použitelné i pro silnici, tedy
pro provoz na veřejné komunikaci a mluví se o nich v příslušném
zákonu.
Škoda, že roztočtí pubertální ztřeštěnci zřejmě nemají doma
internet. Možná si ani neuvědomují, že na celé Masarykově ulici
nemají přednost a protože jsme v Česku, tak platí přednost zprava.
Hřeší na to, že na této ulici přednost zprava uplatňuje jen řidič,

Změna ordinačních hodin v Městské
nemocnici v Roztokách
Ortopedická ambulance
MUDr. Bartoš úterý od 9.00 hod do 16.00 hod. (objednávky
na tel. 739 775 639) ordinace přemístěna vedle RTG.
RTG
paní Horáková úterý od 11,00 hod. - do 16,00 hod.
D. Chvapilová

Křesťanská kavárna v Husově sboru
od začátku října opět otevíráme naši Křesťanskou kavárnu.
Každý čtvrtek od 15 hod. bude možné posedět s přáteli u kávy či
čaje, pohovořit si, přečíst si knihu, poslechnout hudbu, setkat se
se známými apod. Vždy první čtvrtek v měsíci, tentokrát již 1.10.
v 15 hod. si každý může zazpívat s harmonikou paní Milady Š.
Srdečně zveme zvláště Vás, kdo nechcete být doma sami. Přijďte!
Jarmila Kučerová-farářka CČSH

Husitská diakonie CČSH v Roztokách
nabízí pomoc těm, kdo jsou v těžké životní situaci, nemocní či
zcela sami. Naše pastorační asistentka dohlédne u nemocných,
pohovoří, doprovodí k lékaři, pomůže s nákupem, zajde na
návštěvu do nemocnice podle domluvy. Volejte na farní úřad
CČSH č .t. 220 951 051.
J.Kučerová - farářka
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Jak na územní plán

Na Řivnáč potřetí

Naše místní akční skupina Přemyslovské střední Čechy uzavřela
v roce 2007 partnerskou smlouvu s Českou zemědělskou
univerzitou (ČZU) se záměrem dlouhodobě s ní spolupracovat na
projektech, které se budou týkat rozvoje venkova. Podpis smlouvy
nebyl naštěstí jen formálním aktem a smlouva neleží kdesi
v archivu bez života, obě strany mají zájem spolupracovat
a nacházejí společná témata – i když iniciátorem akce může být
někdo třetí.

Již potřetí jsme vystoupili na Řivnáč, abychom si připomněli
21. srpen 1968, onen den, který změnil život milionům Čechů
několika generací do té míry, že jsme se z jeho důsledků
v podstatě nevzpamatovali dodnes…

V loňském roce získalo z programu LEADER o.s. Naše Škvorecko
více než osmsettisícovou dotaci na projekt „Příprava a realizace
územních plánů - partnerství jako důležitý nástroj managementu“.
V rámci tohoto projektu se bude konat na několika místech v okolí
Prahy dvoudenní seminář. Co se na něm dozvíte?
Hlavní náplní prvního dne bude poněkud odbornější pasáž o tom,
jak územní plán vzniká a čemu slouží, spojená s mnoha příklady
obcí, které územní plán v nedávných letech zpracovávaly.
Po tomto přednáškovém bloku se účastníci přesunou na exkurzi na
vybrané místo, kde se (kromě večeře) přesvědčí o tom, jak se
územní plán promítá do praxe.
Druhý den se poučíte, jak proces pořízení územního plánu vést tak,
aby nedocházelo ke sporům, neřešitelným konfliktům, aby se do
společné práce zapojilo co nejvíce lidí a výsledek také v co
největší míře odpovídal zájmům občanů a obce.Po obědě bude
prostor hlavně pro účastníky semináře, jejich vlastní prezentace,
jejich problémy, otázky a pro závěrečné shrnutí diskutovaných
témat.

Vzpomněli jsme samozřejmě i svých předků z časů dávných
i nedávných, kteří (jak patrno z letopisů i z ústního podání
dědů) přisuzovali tomuto vrchu bájnou ochranitelskou moc,
zamezující bouřím, krupobitím, průtržím mračen, vichřicím atd.
ohrožovat okolní obydlí a polnosti.
Tentokrát vyšlo ono neslavné výročí na pátek, kdy jak známo
pracovní týden vplývá do kýženého víkendu. A tak jsme si
pomysleli, že účast by mohla být rekordní. Pár dní před tímto
datem jsme se však těchto úvah vzdali, neboť televizní stanice
i denní tisk chrlily nesčetněkrát za sebou vážná varování před
pátečními podvečerními bouřemi, vichřicemi, povodněmi atd.
a děsily obyvatelstvo vyhlašováním jakýchsi stupňů
pohotovosti, které mnohé potenciální účastníky tohoto
bohulibého happeningu nepochybně odradily...
(My - pravověrní žalováci a roztočáci - kteří sdělením masmedií
nepřikládají žádný význam, jsme si navíc byli jisti, že nic tak
nepatřičného Řivnáč nepřipustí, a tak jsme se rozvážným krokem
vydali vzhůru…)

Absolventi semináře obdrží certifikát a také publikaci, kterou
v rámci tohoto projektu připravila ČZU za přispění několika
odborníků, kteří budou také lektory tohoto semináře.
Na jaké termíny a kam se můžete přihlásit:

Seminář začíná vždy v pátek ve 12 hodin prezencí účastníků,
exkurze je naplánována na dobu zhruba 16 - 20 hodin. V sobotu
je dopolední blok od 8 do 12 hodin, odpolední od 13 do cca
16 hodin.
Projekt je financován z Programu rozvoje venkova a pro vás,
účastníky, je zdarma.
Kapacita jednotlivých setkání je omezená cca 20 místy, proto se
přihlaste včas!
Možnost přihlášení: www.skvorecko.cz nebo
Cervenkova@pef.czu.cz, tel. 224 382 050
Vladimír Vytiska a Jaroslav Huk,
kteří se za MAS na projektu podílejí
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Bylo pošmourno, lehce dusno, takže šlo tentokrát o tzv. „husí
pochod“, kdy se jednotlivé hloučky za družných debat zvolna
blížily k vrcholu. Tam se kupodivu otevřel (navzdory
předpovědím) nádherný pohled na krajinu: vidět alespoň jednou
za rok reliéf hory Říp a Milešovky je v tomto vylhaném světě
docela povzbuzující. Ve svém obvyklém pseudovlasteneckém
projevu jsem upozornil i na slibně rostoucí moderní dominantu
kraje, skládku Regios, která v budoucnu jistě obohatí krajinu
a zanechá našim potomkům nezapomenutelnou památku na náš
globalizovaný ráj.
Na vrcholu jsme zapěli vlasteneckou píseň „Čechy krásné,
Čechy mé…“ ,neboť - jak jistě uznáte - zpívat na vrcholu Řivnáče
We are the Champions, She loves you, Kávu si osladím, či Suliku,
se jaksi nehodí…

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ, INZERCE
Po sestupu, kdy na nás nespadla ani kapka deště ani nám neuletěly
klobouky ve slibované vichřici, jsme se oddali kvalitnímu
občerstvení v restauraci Na hřišti.

A tak za rok nashledanou. 21. srpna 2010 je sobota.
Ladislav Kantor
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KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE...

Návrh úsporné varianty
dostavby školy neprošel

služby související s kapitolou 6171. Ústní a telefonická forma,
kterou zajišťovala kancelář starostky, je velmi netransparentní
a neumožňuje efektivní plánování v oblasti IT.

K oblíbeným tématům medií, zejména bulvárního tisku, patří
kritika "papalášských" manýrů poslanců našeho parlamentu.
Bohužel se ukazuje, že projevy pokleslé politické kultury
prosakují i do regionální politiky a obecních zastupitelstev.
Roztoky v tomto směru nejsou bohužel žádnou světlou výjimkou.
Sedím v městském zastupitelstvu již patnáctý rok a jsem nemile
překvapen, jak se zde v posledním období rozmáhají projevy
chování, které by se více hodily na fotbalový stadion než do
jednací síně. Asertivitu nahrazuje brutální slovní agrese, místo
věcné argumentace nastupuje demagogie, na místo odvahy
projevit svůj vlastní názor na věc vidím stále častěji slepou
stádnost některých uskupení. "Hluboký" dojem na mě udělalo
i poslední zastupitelstvo, které se konalo na sklonku měsíce srpna.
Jedním z bodů programu bylo i projednání návrhu zadání tzv.
"úsporné varianty dostavby a rekonstrukce ZŠ Roztoky. Tento
návrh zpracovala pracovní komise zastupitelstva (sestavená
napříč volebními stranami) ve spolupráci se školskou komisí
a vedením školy. Jeho smyslem bylo zreálnit záměr rozšíření
kapacity základní školy, neboť tzv. velká dostavba za navržených
360 milionů Kč se ukázala jako "mrtvě narozené dítě". Takové
gigapeníze nebudeme schopni nikdy sehnat a vlastní zdroje na
investiční výstavbu se v ročních rozpočtech města pohybují mezi
15-20 mil. Kč. S ohledem na výši našich městských příjmů nelze
počítat ani s vyšším úvěrem, než cca 50 mil. Kč. Když vezmete
tužku do ruky a začnete počítat, tak zjistíte, že při předpokládané
výši spoluúčasti města první etapa dostavby školy nemůže
převýšit nějakých 100-120 mil. Kč. Z toho je třeba vycházet.

FV vyjádřil pochybnosti s fakturovaným objemem služeb
a komise zastupitelstva bude konzultovat s nezávislou IT
autorizovanou společností tyto faktury. Zvláštní nárůst nákladů,
kdy město ještě v roce 2007 na tuto kapitolu vynaložilo 762 tis. Kč,
ale v roce 2008 přes 2,5 milionu!

Jak již bylo řečeno, na srpnovém jednání byl tedy na stole návrh na
tuto úspornou, nikoliv však drasticky redukovanou variantu
dostavby. Vlastnímu hlasování předcházel apel paní ředitelky
školy o nezbytnosti rozšíření kapacity školy, a to již v nejbližším
období. Do úplného naplnění povolené kapacity školy již zbývá
jen rezerva nějakých 40-50 žáků! K mému velkému překvapení
však pro tento návrh, který měl věc posunout kupředu, zvedlo
ruku jen 10 zastupitelů, návrh tedy nebyl o jeden hlas přijat. Pro
tuto malou variantu nehlasovali zejména zastupitelé sdružení
DOST, mezi nimiž jsou 3 současní či bývalí učitelé této školy.
Přiznám se, to můj rozum nebere. Pokud skutečně tito zastupitelé
chtějí navýšit kapacitu školy, neměli by upřednostňovat slepé
stranické hlasování, ale řídit se svým vlastním úsudkem. Tak to
konečně i předpokládá ustanovení zákona o obcích. Nechápu, jak
někteří zastupitelé, kteří hlasovali pro vytvoření pracovní skupiny,
pak dokážou zavrhnout výsledek její práce, který byl napříč
stranami konsenzuálně přijat. Nevím, o jakou hru tady jde. Zda
skutečně jde o dostavbu školy, či o něco jiného. Já za sebe
potvrzuji, že mi na urychlené dostavbě školy skutečně záleží
a budu usilovat o to, aby se tento záměr stal skutkem a ne jen
příležitostí ke slovní exhibici.
Stanislav Boloňský

Kontrola IT (informačních technologií)
na městském úřadě v Roztokách
Finanční výbor kontroloval hospodaření města v kapitole rozpočtu
6171 položka 5169 za rok 2008 (služby zejména v oblasti
informačních technologií - IT).
Kontrola zjistila, že v roce 2008 chybějí písemné objednávky na
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Tabulka nákladů města za rok 2008 podle firem v rámci 6171.

(všechny podrobné dokumenty naleznete na www.szroztoky.cz)
FV doporučil vytvoření vnitřní směrnice MÚ Roztoky na
používání IT, jejíž absence je výrazným nedostatkem a vedení
města tak nemůže kontrolovat náklady.
Jasnou věcí by měla být úprava (zrušení?) stávající smlouvy se
společností AlderaNet na správu sítě MÚ. Důvodem je poměr mezi
paušálními platbami a fakturovanými vícepracemi, které tvoří více
než 1000% (slovy tisíc procent)!
Je třeba poznamenat, že firma Aldera Net také spravuje veškeré
finanční operace města. Je daná služba ve správných rukou?
Město snad bude mít brzy odpověď.
Mgr. Martin Matas
Zastupitel města Roztoky a člen FV

Z HISTORIE...

Od Vltavy, přes východní Afriku
k Dunkerque

znovu opustil a vrátil se do Keni. V roce 1949 získal britské
občanství a podílel se na potlačování keňského hnutí za
nezávislost. Zemřel zde 26. května 1955.)

V jednom z minulých čísel Odrazu byly v krátkosti popsány osudy
roztockého občana Kurta Neurada, který padl jako voják čs.
zahraniční armády v červnu 1940 při obraně francouzského města
Saint-Gedeon. Dnešní text je věnovaný osudu rodáka z nedalekých
Klecan. Krátké životy Kurta Neurada a Mikuláše Beniese se až do
konce 30. let příliš nepodobaly. Pocházeli z jiných sociálních
poměrů, dostalo se jim jiného vzdělání a každého by jistě čekala
i jiná budoucnost. Jejich osud však byl neúprosně stejný. Smrt je
zastihla v uniformách vojáků československé zahraniční armády
na Západě. Jednoho na počátku a druhého na samém konci války.

Na cestě do emigrace jej provázel i jeho syn Mikuláš. (Tři
sourozenci a matka, která se vdala za německého občana Waltera
von Weizenbecka zůstali v obsazeném Československu. Ani
německé občanství je však neuchránilo před nuceným
vystěhováním z klecanského zámku v roce 1940.)
Mikuláš se narodil 15. dubna 1923 v Klecanech. Vychodil obecnou
školu a v ČSR začal studovat reálné gymnasium, které dokončil až
v Africe. Ačkoliv jeho rodina měla německo-židovské kořeny, sám
se hlásil k české národnosti (a římskokatolickému vyznání).
A ačkoliv mohl (tak jako řada jiných čs. občanů) prosedět válku
v pohodlném závětří keňského exilu, přihlásil se po skončení
středoškolských studií, dobrovolně ke službě v československé
zahraniční armádě.
Do Velké Británie dorazil krátce po invazi, 23. června 1944 na lodi
Champollion. Úspěšně prošel obligatorní prověrkou v Royal
Patriotic School (zpravodajská instituce, prověřující v době války
všechny cizince, vstupující na půdu britských ostrovů)
a 7. července byl zařazen jako vojín k Pěší výcvikové rotě
Náhradního tělesa čs. armády v Southend-on-Sea, asi 65 km
východně od Londýna. Vzhledem k tomu, že jednotky čs. obrněné
brigády, trpící chronicky nízkými počty vojáků (v době před rokem
1944 měly při doplňování ztrát přednost především letecké útvary
RAF) potřebovaly doslova každého muže, aby mohly být zasazeny
na frontu, byl již 21. července odeslán k I. oddílu 1. dělostřeleckého
pluku (který byl součástí obrněné brigády). Drsné anglické
podnebí a nedostatečná aklimatizace, spolu s tvrdým výcvikem
však způsobily, že v polovině srpna 1944 onemocněl tak vážně, že
musel být znovu přeřazen k Náhradnímu tělesu. V září pobýval
několik dní i v Čs. vojenské ozdravovně ve Shottsbrooke Park. Po
necelých dvou měsících, 19. října 1944, byl jeho stav takový, že
mohl být znovu odeslán k 1. čs. dělostřeleckému pluku na frontu.

Mikuláš Benies se narodil 15. dubna 1923 v Klecanech v rodině
bohatého rentiéra. Jeho dědeček byl významným cukrovarníkem.
Rodina Beniesů pocházel z Vídně. V roce 1894 se stali majiteli
klecanského panství (alodní velkostatek o výměře 448,88 ha se
zámkem a pivovarem). Ve stejném roce se (ještě ve Vídni) narodil
i Mikulášův otec Max. Jeho již stačil rodinný majetek (a mimo
jiné i svatba s Mathildou Mercyovou, dědičkou jednoho
z nejvlivnějších pražských německých liberálních deníků Prager
Tagblatt-u) hmotně zajistit natolik, že se mohl plně věnovat svým
zálibám, z nichž bylo na prvním místě jezdectví. V letech 19201931 Max Benies zvítězil ve stovce dostihů – od Velké Pardubické
až po různé zahraniční závody. Kromě toho byl významným
chovatelem, majitelem stájí, ale např. i mecenášem klecanského
fotbalu. Vzhledem k tomu, že byl židovského původu, rozhodl se
v tragickém roce 1938 pro emigraci. Odjel nejdříve za svojí sestrou
do Říma a v dubnu 1939 do Britské východní Afriky (konkrétně do
Keni), kde se (velmi úspěšně) ujal řízení farmy Mpala, kterou mu
do péče svěřili Schwarzenberkové. (Po válce, v roce 1946, se Max
krátce vrátil do Československa, avšak brzy svou starou vlast

Hlavní síly československé pozemní zahraniční armády na Západě
v té době představovala výše zmíněná 1. čs. samostatná obrněná
brigáda, jejíchž čtyři a půl tisíce vojáků se na přelomu srpna a září
1944 vylodilo ve Francii. Pro britské velení však představovalo její
zasazení do přímých bojů určitý problém. I když byla brigáda
poměrně dobře vyzbrojena, měla pouze dvě třetiny tabulkových
stavů mužstva a de facto nedisponovala žádnými zálohami.
Hrozilo, že první větší bojové ztráty ji zcela vyřadí z boje. Čs.
politické vedení v Londýně však naléhalo především z prestižních
a kázeňských důvodů na rychlé zasazení brigády do bojů. V této
situaci byli čs. vojáci počátkem října 1944 odesláni vystřídat
kanadské jednotky, obléhající severofrancouzský přístav
Dunkerque, kde se opevnila silná německá posádka pod velením
fanatického nacisty viceadmirála Friedricha Frisia. Bylo to řešení,
které sice odpovídalo možnostem čs. jednotek, málokoho
z českých vojáků však uspokojovalo.
Němci totiž, přes velmi tvrdé podmínky, které v obklíčené pevnosti
panovaly, nejevili známky demoralizace a odmítali se vzdát.
Francouzská vláda navíc požádala, aby Dunkerque nebyl dobýván
za cenu zničení města a hlavně jeho přístavu. Britové jejich přání
vyhověli a nedali souhlas k rozsáhlejšímu bombardování, bez
kterého byla každá operace pozemních jednotek předem určena
k nezdaru.
Mikuláš Benies se u své jednotky hlásil 19. října 1944. Vcelku
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jednotvárná služba u dělostřeleckého pluku však zcela
nenaplňovala jeho ambice. Uvítal proto v polovině prosince 1944
možnost přihlásit se do kursu tankových střelců. (Čs. tankové
a motorizované jednotky provedly 28. října a 5. listopadu 1944 dva
vcelku úspěšné útoky, při kterých způsobily nepříteli těžké ztráty.
Ani jejich ztráty však nebyly zcela zanedbatelné a bylo třeba
urychleně vycvičit náhrady především za ztracené tankové
osádky.) Kurs u Záložní tankové roty ukončil 26. ledna 1945
a následně byl zařazen k 1. rotě 1. čs. tankového praporu.

byly všechny domy v osadě silně poškozeny. (...) tanky vypálily
celkem 2800 ran (jeden tank zhruba 100 ran). (...)“
Jedním ze dvou padlých toho dne byl i tehdy sotva dvaadvacetiletý
voj. Mikuláš Benis (druhým byl stejně starý vojín Oldřich Mužík).
Stalo se to u výše zmíněné osady Mardik, během jednoho ze čtyř
dělostřeleckých palebných přepadů pozic 1. tankového praporu.
Pohřben byl téhož dne v nedalekém Bourbourgu (řada CZSK,
číslo hrobu 60). Dunkerque kapituloval o několik dní později,
ráno 9. května 1945. Vojín Benis byl jedním ze 190 čs. vojáků,
kteří zde za jeho svobodu položili život.
PhDr. Jiří Plachý
Prameny a literatura:
Vojenský archiv Trnava, Sbírka kmenových
listů, Mikuláš Benies, nar. 1923, Kl
zahraniční armády T-1402.
Cáp Martin: Max Benies: umlčený
průkopník. Paddock, 4/2008, dostupné
z
http://sokol.klecany.cz/obsah/maxbenies-umlceny-prukopnik-a-apostolmecenasstvi-204.html (aktuální k 18. 7.
2009).
Procházka, Ivan: Dunkerque – Válečný
deník Československé samostatné obrněné
brigády (říjen 1944-květen 1945). AVIS,
Praha 2006.

Na jaře 1945 se díky náboru dobrovolníků mezi Čechy, žijícími
na území osvobozeném Spojenci a především mezi zajatci
z Wehrmachtu (šlo v prvé řadě o vojáky ze smíšených manželství
a z národnostně nevyhraněných oblastí českého Slezska) podařilo
zvýšit stavy obrněné brigády až na šest tisíc mužů. Byla postavena
řada nových jednotek a vzrůstala tak šance, že alespoň v posledních
týdnech války budou čs. vojáci na „zapomenuté“ frontě
u Dunkerque vystřídáni, a že se budou moci zúčastnit
osvobozování Československa.
V cestě naplnění tohoto snu však stála řada, dnes obecně známých,
překážek. Jednou z nich byla i bojová aktivita Němců, zahájená
11. dubna 1945. Nepřátelské jednotky cvičily řadu dní a týdnů
útočnou akci, která by vojákům uvnitř pevnosti pozvedla
sebevědomí a utvrdila je v odporu. Toho dne zaútočili příslušníci
Wehrmachtu na továrnu Filature na západním úseku fronty, kterou
se jim podařilo dobýt a o níž se pak bojovalo až do 15. dubna.
Továrnu se ani několika soustředěným útokům čs., britských
a francouzských jednotek nepodařilo osvobodit. Paradoxně,
zatímco odpor v poraženém Německu slábl, u Dunkerque
probíhala i po 15. dubnu aktivní bojová činnost.
V den, kdy v Praze propuklo povstání, 5. května 1945, vypadala
např. situace následujícím způsobem: „Nepřítel odpovídal stále
silněji a ostřeloval především úsek tankového praporu
1 a motopraporu. Před třetí hodinou ranní německé jednotky
po dělostřelecké přípravě zahájily přepad farmy Vermersch. (...)
Po dvou hodinách boje nepřítel ustoupil. během dne vykonalo
německé dělostřelectvo, děly a kanony ráže 75, 88, 105 a 155 mm,
čtyři prudké palebné přepady do úseku tankového praporu 1,
především na osadu Mardick. Po několik hodinách ostřelování
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ŠKOLY, ŠKOLKY, etc

Kolotoč umění života a tradic
Roztoč ve školním roce
2009-2010

ŠKOLNÍ OKÉNKO
MILÍ ČTENÁŘI,
a je to tu zas – konec prázdnin! Dva měsíce nám všem uběhly
neuvěřitelným tempem, řekla bych tak jako sprinter Usain Bolt
svým soupeřům na MS v Berlíně, a my jsme tu opět s informacemi
o dění na naší škole. A není toho málo, co se již v době prázdnin
událo a právě i nyní děje. Zatím se teprve rozjíždíme, ale už teď
víme, že to nebude žádná procházka po slunečné pláži.

Sdružení Roztoč funguje od roku 1997
jako zájmové sdružení dětí a dospělých.
Prostřednictvím pravidelných kroužků,
víkendových dílen a kulturních akcí nabízí prostor k tvořivosti
a poznání a udržuje a rozvíjí kulturní tradice města.

Proběhl u nás totiž v srpnu jakýsi „kulový blesk“ ohledně
rozmístění a přemístění tříd i kabinetů a také přibylo šest nových
pedagogů – ve škole a družině. Dětí přibývá, je potřeba více místa
pro děti i učitele, a proto je nám líto, že plán dostavby naší ZŠ je
stále v nedohlednu a našim žákům tudíž nemůžeme nabídnout vše,
co bychom si přáli. Přesto je zde na tento školní rok opět bohatá
nabídka aktivit a třídy i celá škola jsou perfektně připravené.

Díky spolupráci s městem, grantové podpoře ze Státního
zemědělské investičního fondu a práci mnoha dobrovolníků se
přes léto udělala nová čelní fasáda ateliéru v Havlíčkově ulici
a okrášlení dvorku mezi tímto ateliérem a mateřskou školkou.
Věříme, že nový altán, mozaikový had a nově osázená zeleň potěší
vás i vaše děti při cestě na kroužky, do školky, do cukrárny nebo
k dětské lékařce.

Také naše školní knihovna se více přiblíží dětem a místo nad
jídelnou se bude nacházet v hlavní budově školy v přízemí, hned
vedle prodejního okénka s občerstvením - svačinkami. Snad i to by
mohlo pomoci, aby děti více četly, protože, jak jsem si během roku
všimla, jedí rádi a mnoho. „Kéž by to tak bylo i s jejich četbou,“
říkáme si vždy my okolo procházející češtináři. Dokáží totiž na své
čtyři sýrové rohlíčky a tři pitíčka trpělivě čekat až do začátku
dalšího vyučování.

V ateliéru v Havlíčkově ulici brzy nově otevřeme informační
centrum, kde se dozvíte veškeré potřebné informace ohledně
aktivit našeho sdružení.

V tomto školním roce se podle našeho školního vzdělávacího
programu „Škola pro všechny“ budou učit již 1. – 3. a 6. – 8.
ročníky. Letos jsme přivítali opět 3 třídy prvňáčků, tak doufáme,
že se jim zde líbí a bude líbit jako těm předešlým. Je jich stejný
počet -71, jako bylo dětí v celé tehdejší roztocké škole roku 1822.
Rodiče najdou informace o výuce, dnu otevřených dveří,
kroužkách, prázdninách během roku, aktivitách, nabídkách školy,
projektech, výletech i fotografie tříd z různých akcí opět na webu
školy – www.zsroztoky.cz, který bude během září aktualizován.
Léto bohužel končí, sychravý podzim je na obzoru, a tak závěrem
potěším alespoň milovníky zimních sportů pranostikou: Srpen-li
zpočátku hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje. S pozdravem Sportu zdar a škole zvlášť! – se loučí a na „čtenou“ příště se těší
Věra Zelenková, redaktorka ŠO

Na tento školní rok připravujeme již tradiční tvořivé dílny
(lampiónová, adventní věnce, keramická a další), koncerty
a setkání v rámci lidových slavností jako jsou Svátek světel,
Vánoční trhy, Živý Betlém a mnohé další. Celým rokem nás bude
provázet pokračování úspěšného mezikulturního projektu Buďte
tu doma, projektu pro setkávání lidí rozličných kultur.
I letos jsme pro vás a vaše děti připravili pestrou paletu zájmových
kroužků a kurzů, které vedou zkušení a osvědčení lektoři. Zápisy
již proběhly na začátku září, ale pokud není naplněna kapacita, je
možné se během září ještě do Vámi zvoleného kroužku přihlásit.
V nabídce jsou již známé aktivity a připravili jsme pro Vás
i NOVINKY:
Taneční kroužek pro dospělé (Roztoky)
Matemagický čtvereček – zajímavá matematika pro děti
8-10 let (Roztoky)

Přehled kroužků
Pro děti s rodiči nebo prarodiči
Družinka 1,5-4 roky + doprovod (Únětice)
Pramínek 2-4 + doprovod (Roztoky)
Dramatické kroužky
Pimprlata 3-7 let (Roztoky)
Dramaťák 7-18 (Roztoky)
Výtvarné kroužky
Výtvarná dílna Sýkorka 3-7 let (Roztoky, Únětice)
Řemeslná dílna Sýkorka dospělí (Roztoky, Únětice)
Barvínek předškoláci (Žalov)
Ateliér JoE 5-15 let (Roztoky)
Taneční kroužky
Po špičkách 3-12 let (Roztoky, Únětice)
Taneční kroužek dospělí (Roztoky)

PRVŇÁČCI – ŠKOLÁČEK ROZTOKY

Hudební kroužky
Hrátky s flétničkou 4-10 let (Roztoky, Žalov)
Moderní kytara 11 let až dospělí (Roztoky)
Africké bubny 15 let až dospělí (Roztoky)
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Jazykové kroužky
Angličtina pro předškoláky 4-7 let (Roztoky)
Ostatní kroužky
Matemagický čtvereček 8-10 let (Roztoky)
Žonglování od 10 (Roztoky)
Fotografický kroužek od 13 (Roztoky)
Modelářský kroužek 7-12 (Roztoky)
Fonematické rozlišování předškoláci (Roztoky)
Hnízda her (otevřený klub) kdo má chuť (Roztoky)
Draci 7-18 (Roztoky)
Aranžování květin 10 let až dospělí (Roztoky)
Pokud máte zájem přihlásit se do nějakého kroužku z naší nabídky
kontaktujte nás na roztoc@roztoc.cz, případně na tel.: 233 910
014
Popis kroužků a informace o lektorech
naleznete na www.roztoc.cz.

Ateliéry

Tímto manželům Ženíškovým děkujeme za příjemné odpoledne.
V. Bromovská
CESTA ZA POKLADEM S ROŽÁLKEM
V roztockém lesíku na Solníkách bydlí skřítci. Jsou nejen velmi
pilní, ale také zvědaví, a tak chtěli poznat místní děti. Proto skřítci
navrhli mateřskému centru Rožálek, aby děti o prázdninách
navštívily jejich les. A nejen to. Když se budou děti držet trasy
vyznačené červenými fáborky a plnit úkoly zadané skřítky, čeká na
ně na konci cesty poklad! A tak se ve čtvrtek 30.7. po desáté hodině
začali do lesíku trousit první malí hledači pokladu. Maminky
dětem četly vzkazy od skřítků umístěné na stromech. Děti měly za
úkol najít a pojmenovat listnatý a jehličnatý strom, zorientovat se
na rozcestí a vzít si sebou tři šišky. Poklad nakonec našlo všech
dvacet účastníků. V jedné truhličce byly sladkosti pro posilnění po
namáhavém putování. Druhá truhlička pak byla plná figurek
barevných ptáčků pro připomenutí dopoledne příjemně stráveného
v lese. A proč sebou děti nesly ty tři šišky? To aby z nich na konci
cesty postavily domeček. To aby měly lesní skřítkové po práci kam
hlavu složit.

Roztoky
Aťásek v Havlíčkově ulici
Havlíčkova 713
Ateliér Roztoč
budova školní jídelny, 1. patro, Školní náměstí 470
Únětice
Ateliér sdružení Roztoč – Únětice
budova MŠ, 1. patro, Únětice 2
Žalov
budova MŠ, Přemyslovská
Veškeré podrobnosti o uvedených i dalších akcích Sdružení
Roztoč naleznete na www.roztoc.cz.
Těšíme se na setkání s Vámi na některé z našich akcí!
Zuzana Smugalová a Dita Votavová
sdružení Roztoč

Vendula Vávrová
NÁVŠTĚVA ATELIÉRU ZD.BRAUNEROVÉ A VÝPRAVA NA
KOLECH DO ŘEŽE
V srpnu jsme se sešli při dalších dvou výletech.
20. 8. nás čekal kulturní program - návštěva ateliéru Zdenky
Braunerové.

MATEŘSKÉ CENTRUM
Roztoky u Prahy
PRÁZDNINOVÉ VÝLETOVÁNÍ :
Ačkoli byla hernička mateřského centra po dobu letních prázdnin
zavřena,využili jsme několika krásných letních dní ke společnému
setkávání maminek a dětí v Roztokách a okolí.
VÝPRAVA NA FARMU
V červenci jsme se jako loňský rok vypravili na farmu rodiny
Ženíškových do Velkých Číčovic.
Nejen chlapečci obdivovali zemědělské stroje,nakoukli jsme do
příbytků prasátek a na závěr se nadšené děti i některé odvážné
maminky povozily na koních. Koníci si za odměnu pochutnali na
tvrdém chlebu a mrkvi, co jim malí jezdci dovezli.
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K obdivu maminek i paní průvodkyně byly děti při prohlídce
památky pozorné, hodné a s milými komentáři obdivovaly až
pohádkovou atmosféru ateliéru známé umělkyně.
Za odměnu se malí návštěvníci občerstvili zmrzlinou v nedaleké
Kafírně a dosyta se vyběhali v zámeckém parku.
Hned další den nás čekal výlet vyloženě turistický.
Děti vybavené koly a přilbičkami se spolu s pěšími maminkami,
(a jedním kočárkem :-)), přeplavili přívozem v Klecanech na druhý
břeh Vltavy. Odtud nás cesta-necesta dovedla až do Řeže. Zde jsme
vydechli při výborném obědě v místní thajské restauraci a takto
příjemně odpočati se vydali na vlak, který nás dopravil zpět do
Roztok.
Děti byly na této "náročné" výpravě vytrvalé a úžasné.
V. Bromovská
Po těchto akcích již proběhlých bychom vás rádi pozvali i na akci
budoucí, a to:

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc
PODZIMNÍ REJDĚNÍ DJ BLÁNČ
Léto se nám pomalu blíží ke konci a přichází barevný podzim.
Přijďte ho s námi přivítat na již tradiční RODINNOU SLAVNOST
a to tentokráte PODZIMNÍ REJDĚNÍ S DJ BLÁNČ.
Na děti čeká spousta zábavy,muziky, písniček a také "dračí"
výtvarná dílnička. Pro jejich doprovod potom drobné občerstvení.
Těšíme se na vás:
KDY: 10. 10. 2009 v 16 hod.
KDE: Mateřské centrum Rožálek, Havlíčkova ul.
ZA KOLIK: 50 Kč za rodinu
Vstupenky možno zakoupit předem v MC Rožálek

byly o poznání snazší, Drau (též Dráva) svou šíří, rychlostí toku
a zároveň absencí nebezpečných míst vysloveně vyzývala k velmi
příjemnému povalečství. V rámci kulturního vyžití jsme se prošli
městem Spittal s jeho krásným renesančním zámkem a rozlehlým
parčíkem a cestou domů jsme navštívili proslulé Orlí hnízdo
u Berchtesgadenu – když nic jiného, vkus pro výběr letních sídel
měl Adolf Hitler opravdu vytříbený. Provázeni dobrým počasím,
které bylo kromě jednoho deštivého dne občas až nesnesitelně
letní, a dobrou náladou, jsme strávili velice příjemný srpnový
týden.

V průběhu září se také rozbíhají naše pravidelné aktivity pro rodiče
s dětmi (i bez dětí) - hernička pro miminka a batolata,výtvarná
dílnička pro nejmenší,hrátky s angličtinkou, Sluníčka, aerobic
s hlídáním dětí, orientální tance pro maminky s miminky...
Více informací o nás a harmonogram akcí najdete na
www.rozalek.cz, tel. 606 842 157, email:
centrumrozalek@seznam.cz
Těšíme se na společná setkávání v novém školním roce !
Vendulka Bromovská a Lucie Machačová
za celý tým MC Rožálek
Tomáš Tradá Rada

TOM Svišti na vodě v Rakousku
Již poněkolikáté jsme (roztočtí tomíci a naši méně roztočtí přátelé),
vyrazili za hranice, abychom si užili splouvání řek, s nimiž se ty
tuzemské mohou jen těžko rovnat. Po výborných zkušenostech se
Slovinskem jsme tentokrát zvolili několik rakouských toků – Steyr,
Teichl, Enns, Drau a Möll. V počtu devíti krásných a mladých lidí,
vybaveni mikrobusem, osobním vozem a pěticí nafukovacích
dvoumístných lodí typu Pálava, zahájili jsme vodáckou činnost
v pěkném kempu u jezera poblíž města St. Pankraz. Zde jsme spluli
(jak jsme později zvěděli, do značné míry ilegálně, nebo jak
říkáme, „ na hulváta“) nádherné a přiměřeně (dost) divoké řeky
Steyr a Teichl (druhá z nich byla okořeněna až skoro adrenalinovou
noční plavbou, zaviněnou nekvalifikovaným odhadem časové
náročnosti). Následoval přejezd k řece Enns do tuze malebného
kempu u městečka Gstatterboden. Odtud jsme, jako správní turisté,
podnikli menší výlet do hor (národní park Gesausee je vskutku
překrásný, mocné štíty se mocně tyčí, bystré potůčky bystře tečou,
bujná vegetace se bujně zelená, bujaré alpské kravičky i bujaří
alpští oři na pastvinách spokojeně tyjí). Plavba po Ennsu byla
zejména pro drsný počáteční úsek velmi příjemná. Poklidnějšího
konce vodácké výpravy jsme si užili v Bergu – řeky Drau a Möll

Další rok v Lexiku
Od září jsme zahájili provoz ŠKOLKY LEXIK. Máme krásné
nové prostory – jídelnu, herny, tělocvičnu, zahrádku hned
u školky a prima učitelky s praxí i velkým zápalem pro práci
s dětmi. Část běžného dopoledního programu ve starším oddělení
probíhá v angličtině s českou paní učitelkou, učíme se písničky,
posloucháme pohádky. Máme milou rehabilitační sestru Petru,
která s námi cvičí dobré držení těla, prevenci proti plochým
nožkám. Učíme se prevenci proti úrazům, seznamujeme se
s hudebními nástroji, malujeme a tvoříme. Pravidelně k nám
v pátek dochází i klinická logopedka a máme program na
vysledování eventuálních specifických poruch učení s možností
započetí jejich včasné nápravy ještě před zahájením školní
docházky.
Kurzy i cvičení v Lexiku pokračují
Rok se s rokem sešel (tedy ten školní) a můžete k nám zase zavítat
na zápis do dopoledních, odpoledních či večerních jazykových,
počítačových či hudebních kurzů, většina z nich začíná od
14. září, ale pokud je místo a shodná úroveň znalostí, je možné
přistoupit i v průběhu roku. Nicméně hlavní zápis je do 14. 9.
2009. Cvičení pro seniory, těhotné, po porodu, kondiční a všechny
ostatní již běží od začátku září. Jazykové kurzy pro děti a dospělé
se již od srpna zaplňují. Pokud máte speciální požadavky, dejte
nám vědět, poraďte se s námi a je-li dostatek účastníků, je možné
vyhlásit kurz i mimo tento rozvrh po dohodě s lektorem nebo
individuální výuku s jedním nebo dvěma studenty.
Doučování českého jazyka a matematiky budou pro školáky ve
čtvrtek od 15.45 do 17.15. Je možné domluvit se také
individuálně. Plánujeme opět sobotní přípravu na zkoušky na
gymnázia, zatím pokračují počítačové kurzy, o nových
přednáškách a seminářích se dozvíte na našich webových
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stránkách v průběhu roku. Pokud chcete,
abychom vám zasílali novinky z Lexiku, tak
nám sdělte vaši emailovou adresu na
info@lexik.cz nebo zavolejte na 739 035 000
a my vás budeme pravidelně informovat
o pořádaných akcích.
Od 1. září běží oblíbená celodenní cvičení
a masáže celého těla pod vedením naší
rehabilitační sestry Petry Novákové. V úterý 15.
září přijďte vyzkoušet různá cvičení zdarma,
kdy máme v Lexiku Den otevřených dveří.
Nově k nám můžete zavítat i na kosmetiku
(každou středu 8:00 – 19:00), kterou nabízí paní
Andrea Falgeová pod hlavičkou Lexiku,
a kterou již znáte z vizážistických kurzů a líčení.
Pokud máte zájem se nechat odborně zdarma
nalíčit, tak přijďte ve čtvrtek 17. září na Den
krásy s Mary Kay.
Poslední týden v srpnu proběhl v Lexiku dětský
tábor s angličtinou. Děti byly nadšené, naučily
se spoustu anglických slov a co je hlavní –
i podle referencí rodičů a prarodičů – nadchly se
pro jazyk. Jistě také zásluhou našich lektorek
Terezy Brzoňové a Martiny Marešové, které to s
dětmi opravdu umějí. Máme velikou radost, že
se dětem u nás tolik líbilo a určitě příští rok
takový tábor opět otevřeme.

Tereza Brzoňová neseděla s dětmi na táboře
jen v lavici, děti si během výuky vesele hrály.
Děkujeme za vaši podporu a hezkou zpětnou
vazbu formou poděkování a fotografií miminek,
jež se narodila maminkám, které u nás
absolvovaly cvičení pro těhotné a nyní se věnují
cvičení po porodu. Těmto miminkům u nás
říkáme „děti Lexiku“ a věříme, že k nám budou
chodit na hudební kurzy, které jsou vhodné již
od 4. měsíce věku dítěte a jednou je budeme
vzdělávat v naší školce.
Všem dětem, jejich rodičům a ostatním
příznivcům celoživotního vzdělávání přejeme
krásný začátek školního roku a těšíme na
setkávání u nás v Lexiku.
Mgr. Lenka Červenková, www.lexik.cz
(redakčně upraveno)
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Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy Vás zve na výstavy a akce
Souputníci Zdenky Braunerové, František Kobliha a Jan
Konůpek (28. 8. – 20. 11.)
V široké brázdě, kterou po sobě zanechala česká výtvarnice
Zdenka Braunerová (1858– 1934), zapůsobila na mladou
uměleckou generaci nejsilněji její grafická a knižní tvorba.
Umělkyně stála u zrodu domácí moderní grafiky i knižní kultury.
Docházela k českému tiskaři a grafikovi Eduardu Karlovi, stejně
jako Max Švabinský. Příslušníci mladší generace prošli grafickou
průpravou na studiích v cizině a u cizinců, například Jan Konůpek
(1883–1950). František Kobliha (1877–1962) byl v oblasti grafiky
dokonce samoukem. Zatímco Z. Braunerová využila možností
grafiky v boji o záchranu staré Prahy, pro oba její přední
souputníky znamenal široký rejstřík grafických technik nové
možnosti výrazových prostředků v tvorbě, jež je zaujaly mnohem
silněji než malba, ve které byli vyškoleni.
Cesty ornamentu (8. 4. – 25. 10.)
Vývoj ornamentu od pravěku po současnost.
Svět dětí na šlechtických sídlech, exponáty ze
zámeckých interiérů (30. 4. – 28. 9.)
Letní keramická plastika, 17. ročník pod záštitou
UPM ( 21.6. - 28. 9.)
Ateliér Zdenky Braunerové /1858 – 1934/ - stálá
expozice malířky, grafičky, knižní výtvarnice
a organizátorky kulturního života. Navozuje
atmosféru původního prostředí ateliéru, který si
sama navrhla a jež byl místem setkání významných
osobností české a evropské kultury.
Doprovodné akce:
5. 9. 10:00 – 18:00 Ornament a řemeslo.
Workshop kovářství, odlévání cínu a tkaní.
Ornamentální poradna autora výstavy PhDr.
Miloslava Vlka.
13. 9.15:00 – 18:00 Salon Zdenky Braunerové
počtvrté „Jiřinkové slavnosti“
od 15.00 vázání květin, módní přehlídka, dražba
květinových vazeb
od 16.30 Kytice plná písní. Koncert sopranistky
Zdeny Kloubové a studentů Deylovy
konzervatoře.
Vřele Vám doporučujeme speciální akci,
Muzejní podvečery - komentované prohlídky
s autorem výstavy:
Každé úterý od 16:30 Cesty ornamentu.
Každou středu od 16:30 Souputníci Zdenky
Braunerové
Otevřeno: denně mimo pondělí 10 – 18 hodin.
www.muzeum-roztoky.cz
V návštěvní době je otevřena kavárnička PRO
VÁS.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Marie Jelínková Ťupová
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Postavy vánočního betléma v Husově
sboru CČSH v Roztokách
V minulém roce bylo téma adventu a vánoc „Každý máme svého
anděla”. Výstava a prezentace výrobků měla velikou odezvu.
Tématem letošního adventu a vánoc je“ Betlém“. Obracíme se
s výzvou na základní školu, mateřské školy, mateřská centra
i jednotlivé občany. Postavy vánočního betléma je opět možné
vyrobit z jakýchkoli materiálů, fantazii se meze nekladou.
Adventní dílna se koná ve čtvrtek 26. 11. od 15 hod. v Husově
sboru. Výrobky přijímáme rovněž do tohoto data. Vernisáž
výstavy se koná o 1. neděli adventní, tj. 29. 11. v 15 hod.
na Vaše výrobky se těší a hodně radosti při tvoření přejí
Jarmila Kučerová a Vlaďka Drdová

Pozvánka do divadla
Pokud se na Vás nedostaly vstupenky na představení Shirley
Valentine, připravili jsme pro Vás další výtečný titul – vtipnou hru
známého herce a dramatika Antonína Procházky Věrní abonenti.
Hereckému ansámblu, v němž si zahraje i sám autor, vévodí
nenapodobitelný Václav Vydra.
Představení se uskuteční v neděli 18. října 2009 od 19.30 v hotelu
Academic. Vstupenky v ceně 280 Kč jsou v předprodeji v recepci
hotelu Academic, krátkodobě lze vstupenky rezervovat na tel.
606 893 292.
Téhož dne od 15 hodin je také připraveno divadelní představení
pro děti – Jak šel pejsek do školy.
Jaroslav Drda
Roztoky – město pro život

PřeDivO počtvrté
Málem to dopadlo tak, že se čtvrtý ročník „festivalu nejen
divadelního“ Přemyslovská divadelní orba (PřeDivO) konat
nebude. Před rokem jsme se dohodli, že se letošní ročník uskuteční
v městě Veltrusy a podařilo se nám získat aspoň chudou
patnáctitisícovou dotaci z fondu kultury Středočeského kraje.
Pořadatelské město se však ke své roli nemělo a nakonec nám
necelé tři měsíce před zahájením festivalu definitivně oznámilo,
že se pořadatelství zříká. A tak jsme namísto přípravy programu
museli nejdřív řešit, kdo se festivalu ujme.
Pořadatelské město ročníku 2010 – Smečno – není letos
připraveno (a navíc příští rok oslaví 500. výročí povýšení na
městečko, tak se jim festival do té slávy hodí), volba padla proto na
Velvary, které disponují přiměřenými prostorami a jejichž vedení
projevilo ochotu se podílet na pořadatelství akce.
Předseda naší správní a programové rady pan Šimek musel
dojednat na kraji přesun místa (abychom nepřišli o dotaci)
a společně s Jarkou Saifrtovou, představiteli města Velvary
a místním občanským sdružení Natvrdlí začali shánět program.
Nakonec se přece jen festival ve skromném provedení uskuteční
a tradice zůstane zachována. Takže – kdybyste měli 24. nebo
26. září čas, můžete se vydat do městečka, kde se na náměstí
zastavil čas v 18. století, ceny vstupenek v roce 1980 a kde vám
festival PřeDivO´2009 nabídne program, který najdete na letáku.
Jaroslav Huk
Fr. Zimmer mezi svými přáteli

IV. ROZTOCKÉ ŘEMESLNICKÉ
TRHY
Předchozímu ročníku přálo počasí sice trochu méně, než prvním
dvěma, přesto hrozba deště neodradila překvapivě velký počet
návštěvníků. Snad tedy bude počasí letošnímu ročníku přát více.
Ten se bude konat 19.9.2009 v kouzelném prostředí parku na
Tyršově náměstí v Roztokách u Prahy.
Znovu se v Roztokách sejdou řemeslníci a výtvarníci z celých
čech. Letos vás čeká vetší výběr originálních ručních výrobků
(šperky, textil, keramika, obrázky, loutky, svíčky…) Uvidíte také,
jak se věci vyrábí a některé techniky si i sami budete moci
vyzkoušet.
Součástí tržiště bude samozřejmě občerstvení, ale i víno,
medovina, trdelník, nebo domácí koláče.
Jako každý rok nebude chybět doprovodný program. Co všechno
bude k vidění a slyšení: originální hudební skupina Hakka
Muggies; krásné tanečnice se středověkými či orientálními tanci;
Dřevěné divadlo Jana Hrubce, na kterého si mnozí z vás jako na
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občana našeho města a herce divadla Minor; Seamrog, který vás
letos naučí irské tance; výjimečná kejklířská skupina Vagabundus
Colective; šermíři a nebo skvělé flamengo a na závěr zahraje Malá
bílá vrána.
Přijďte strávit příjemný den plný zážitků a pohody.
(Pokud byste si chtěli připomenout předchozí ročníky, fotogalerii
najdete na: www.trhy-roztoky.estranky.cz)

Komorní smíšený pěvecký sbor
ROSA
vyhlašuje z důvodu doplnění a rozšíření sboru NÁBOR
Do všech sekcí:
Sopránová, Altová, Tenorová, Basová
Kontakt: Jindřich Marek, jindrichm@iol.cz
tel. 728 10 44 46, http://rosa.wz.cz

Rokenrol a tance příbuzné – nedělní
taneční workshopy
Neděle 4.10.2009 – taneční sál ZUŠ Roztoky
Lektorka: Petra Macháčková, vítězka Mistrovství ČR v rokenrolu.
Vybrat si můžete ze dvou bloků:
I.
od 13 do 15 hodin
II.
od 16 do 18 hodin
Cena za dvouhodinový blok je 300 Kč.
Není nutný/á partner/ka, jen pohodlné oblečení a obuv.
Info a přihlášky:
Vlaďka Drdová, tel. 606 893 292, e-mail v.drdova@volny.cz
Helena Chvojková, tel. 607 148 208, e-mail helenach@tiscali.cz
Vlaďka Drdová
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Letní výlety za hudbou ….
S ohledem na ekonomické prognózy, statistiky nezaměstnanosti
v zemích EU a litanie týkající se dopadů ekonomické / finanční krize
na každého jednotlivce a všechny oblasti života, je zajímavé
sledovat, jak se to odráží například na způsobu trávení dovolené
a ochoty lidí i nadále cestovat za muzikou, nepohodlím a ještě za to
platit případné zvýšené vstupné a jiné související náklady. Letošní
festivalová sezóna vydala jasný verdikt: naprosto nijak. Je jen čím
dál tím více vyprodáno, i když se každoročně zvyšuje kapacita
areálů.

případech zajistili, aby hráli alespoň dvakrát v různé dny, aby měli
lidi lepší možnost si mezi svými kapelami vybrat a případně
o někoho nepřijít. Ačkoliv je to ze své povahy i názvu punkový
festival, žánrově je vlastně velmi pestrý: bere totiž pod křídla
i příbuzné žánry a odnože, takže se zde samozřejmě setkáte
s kapelami, oi / skinheadskými partami (pozor – v britském
kontextu toto není rovnítko s náckovskou orientací), crust punkem
a v poslední době není výjimkou ani hard core či grind core.

Nebudu se zabývat Českem, i když i zde je trend stejný – lidi za
muzikou jezdí a žádný z českých festivalů výrazně sníženou
návštěvností netrpěl, naopak si dovolují čím dál tím více zvát do
programu i zahraniční umělce a v mnoha případech i celkem
zvučných jmen. (Nemám tím na mysli koncert Madonny v Praze,
i když na takový efektní mediální cirkus si zdejší populace
masírovaná bulvárem a zprávami ze života tzv. „celebrit“ potrpí,
takže návštěvnost nepřekvapí).
Letos jsem se musela držet při zemi, protože času zase tolik nebylo,
nicméně hlavní část dovolené jsem věnovala alespoň dvěma
tradičním festivalům, a sice Rebellion punk festivalu, který se již po
několikáté pořádá v Blackpoolu a bavorskému metalovému
festivalu Summer Breeze, jenž má i přes dimenze velkého festivalu
(40 - 50.000 návštěvníků) ráz téměř komorní akce. Návštěva těchto
dvou festivalů se pro mě letos navíc nesla v duchu oficiálně
získaných akreditací, čili povolení fotografovat profesionálním
vybavením v čase a z míst k tomu určených, což byl pro mě po všech
těch letech pravidelné docházky obrovský „benefit“.

Punkový festival v Blackpoolu se pravidelně koná v prvním nebo
druhém prodlouženém víkendu v srpnu, a ačkoliv se místo konání
může zdát lehce absurdní – výletní přístavní město narvané
plastovými atrakcemi. Místem konání je pak secesní areál Winter
Gardens, kde se nachází jedna z největších historických tančíren
světa a opera – na dojezd z Británie i světa je to lokalita zvolená
dobře. Z našich končin je do Blackpoolu výborné spojení přes
Manchester (bohužel ČSA oznamují ukončení letů na Manchester,
ale stále zůstávají další možnosti za přijatelné ceny), kde přímo
z letiště jede do Blackpoolu přímý vlak. V Blackpoolu navíc není
žádný problém získat i v centru levné a slušné ubytování – tedy
kolem 20 liber za noc a snídani, což při stávajícím kurzu britské libry
vůbec není špatné. O jídle ani nemluvím – do 8 liber pořídíte oběd i s
nějakou tou kávou a vodou.
Organizátoři festivalu se po minulých úspěších opravdu rozjeli – což
se odrazilo i na zvýšeném vstupném (v brzkém předprodeji 70 liber,
přímo na místě 90 liber za celý festival – tedy 4 dny a noci). Jenže: za
toto vstupné rozšířily v rámci Winter Gardens paralelní scény ze 4 na
6 (a to velmi inteligentně a s vynikajícím nazvučením) a nabídli
nějakých 140 kapel velmi zvučných jmen, přičemž v některých

Letošní přehlídka byla naprosto skvostná a tomu odpovídalo
i množství lidí – bylo prakticky vyprodáno a do některých sálů se
chodilo ,, na směny“, protože z bezpečnostních důvodů nesměla být
překročena jejich kapacita sálů (množství únikových východů
atd.). Přiznám se, že i když Britové nemají německou
systematičnost, promyšlenost podobných akcí a zároveň vstřícnost
vůči návštěvníkům (tedy zákazníkům) mě celá ta léta neustále
překvapuje.
I přes tato opatření jsem
sama o řadu kapel přišla
vědomě, protože i když jsem
měla tzv. photo / press pass,
který mě opravňoval
k využívání backstage,
tedy míst a koridorů pro
muzikanty a personál
a mohla jsem se mezi
jednotlivými sály rychle
a snadno přemisťovat, stejně
jsem zvolila taktiku „jedna
kapela = celý koncert“,
protože jsem z toho také
chtěla něco mít a ne jen
ulovit co nejvíc fotek.
Nelituji toho, protože zážitek byl o to silnější, a v mnoha případech
jsem odfotila (a tedy zdokumentovala) celou akci i s tím, co se dělo
mezi lidmi. Pokud bych alespoň v krátkosti měla vyhodnotit svoje
„nej“ kapely a vystoupení, jednoznačně to byli grindoví Napalm
Death, hardcoroví Agnostic Front – obě kapely jsem sice viděla
mnohokrát, ale poprvé jsem je měla šanci fotit v sedě z bedny, a to
z takové blízkosti, že až fotoaparát nezaostřoval (40 čísel od
obličeje) nebo H2O a (crust či oi) punkoví mazáci jako Exploited
(s novým kytaristou a v úžasné formě), Subhumans, Leftover
Crack, Restarts, Anti Nowhere League, Citizen Fish, Los Fatidios,
Last Resort, Business, Section 5, Varukers a samozřejmě řada
dalších. Koho jsem si naopak nechala ujít byli Killing Joke, protože
prostě hrál v tu dobu někdo jiný a z týchž důvodů bohužel i takové
Starfucking Hipsters. Příště.
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To „příště“ mimochodem bude asi dost zajímavé – Blackpool je
v současnosti v masivní rekonstrukci celých rozlehlých částí,
včetně mnoha kilometrů nábřeží. Winter Gardens, které jsou
kousek od nábřeží, se to má dotknout tak, že město před nimi
buduje otevřený amfiteátr, který má pojmout do 3000 lidí,
a organizátoři festivalu počítají s tím, že se bude hrát i venku – což
mimochodem nemusí být (s ohledem na počasí) v Blackpoolu
úplně jednoduchá záležitost. Teď jsem tam sice poprvé
zaregistrovala nádherné sluneční dny, ale většinou tam „vane“ vítr
od moře, který dokáže být tak silný, že neuděláte ani jeden krok
a máte problém neskončit na zemi na chodníku: závany vás doslova
smetou. V každém případě se ráda nechám překvapit a nedolehne-li
„krize“ ještě silněji, doufám, že si festival v příštím roce opět
zopakuji.
Po návratu mě čekal jen krátký oddych a čas na přebalení svršků
a zapakování techniky a stanu, protože dva dny po návratu jsem
kroky nasměrovala do Bavorska na metalový open air festival
Summer Breeze. Tentokrát za pomoci „CK“ Ozzy a Potkan, což je
parta lidí z Plzně, která léta zajišťuje mimo jiné zájezdy po blízké
Evropě na koncerty a letní festivaly. K Dinkelsbühlu, kde se
festival koná, jsme tedy vyjížděli z Plzně brzy ráno ve čtvrtek, což
je tradiční den zahájení hlavního programu tohoto festivalu.
Festival vlastně začíná již ve středu odpoledne jakýmsi rozjezdem,
který byl ale tentokrát docela hvězdný (Cataract, God Dethroned
a Vomitory) a to, že jsem o něj přišla, mě docela mrzelo. Člověk
ovšem nemůže mít všechno a mohla jsem být vděčná (a byla), že
jsem získala oficiální akreditaci pro novináře a na místě jsem
zjistila, že tím pádem i vstup zdarma (což u tohoto festivalu není
automatické, a tak jsem předpokládaných 70 euro měla
připravených).

Náramek pro „VIP“ navíc obsahoval i bonus v tom, že jsem směla
využívat VIP kemp a VIP zónu pro novináře (což bylo užitečné pro
přístupu ke šťávě a dobíjení baterií). Zmiňuji to ovšem z jiného
důvodu – když návštěvník takového festivalu slyší „VIP kemp“ či
„VIP zóna“ má pocit nějakého privilegia a může zazávidět. Zcela
zbytečně: je to totiž jen lépe hlídaný pracovní prostor, který výrazné
pohodlí neumožňuje (můj kemp byl přes celý areál, byla v něm tma
jak v ranci a všude daleko – ale techniku jsem měla v bezpečí, což
byl také jediný účel tohoto vyčleněného místa). Samozřejmě je také
příjemný v tom, že jste tam s dalšími kolegy a můžete navazovat
kontakty – ale tím to končí.
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Můj press/ foto pass mi umožňoval vstup pod pódium a po dobu cca
15 minut fotit z chráněného místa, kde na vás většinou nikdo
odnikud moc nepadal - což ovšem neplatilo při hlavních kapelách,
kde se člověk musí zoufale snažit nepřekážet zasahující ochrance,
která pomáhá lidem plovoucím nad hlavami druhých se bezpečně
dostat přes bariéru pod pódiem. Vzhledem k tomu, že byl festival
vyprodaný a akreditovaných novinářů / fotografů neuvěřitelné
množství, a to z celé Evropy, na takzvané headlinery (tedy hlavní
kapely hrající na hlavních pódiích) získali zvláštní „headliner pass“
jen zástupci opravdu velkých médií. Tady oceňuji naprosto
profesionální přístup organizátorů, kdy kritéria byla jasně
transparentně dána, přičemž ale s určitou dávkou flexibility
a vstřícnosti. Když jsem zjistila, že bych tento vyšší typ povolenky
potřebovala na sobotní večer, kdy hrály kapely, které jsem opravdu
chtěla fotit (konkrétně Nizozemce Legion of the Damned
a Kanaďany Voivod) a dohrabala se v pekelné výhni do několik
kilometrů vzdálené vesnice, kde byla detašovaná „VIP kukaň“
a vysvětlila svou potřebu, „headliner pass“ jsem bez mrknutí oka
získala. Jasně, že jsem organizátorům na oplátku po návratu
věnovala celou sadu těch povedenějších fotek ve vyšším rozlišení.
Takhle se nakonec budují přátelské vazby.
Samotný festival probíhal na dvou hlavních scénách a jedné
alternativní „stanové“, která měla klubovou atmosféru a žánrově
zde převažovaly extrémnější formy metalu – strávila jsem zde
proporčně nejvíc času, protože výběr byl letos opravdu skvostný v krátkosti – Misery Index, Hate Eternal, Suffocation, Beneath the
Masssacre, Vreid, Cynic, Jack Slater, Sylosis a další a další. Na
hlavních scénách mě nakonec nejvíc upoutaly ony dvě výše
zmíněné kapely, kvůli kterým jsem se vydala na „pouť“ a dále pak
i fotograficky vděčné záležitosti jako třeba Born From Pain,
Brainstorm, Vader, Moonspell, Sabaton, Epica,
Krypteria, The Haunted, Grave a pár dalších kousků.
Celkem vědomě jsem vynechala hvězdy typu Amon
Amarth, Amorphis či Life of Agony a i když jsem
v sobotu v noci měla přístup k focení Opeth, nic moc
z toho nebylo, protože hráli utopení na extrémně vysoké
scéně a byly jim vidět jen hlavy ve tmě či barevném
oparu. Aby z toho něco rozumného vylezlo, musela bych
mít na výšku tak dva metry a extrémně citlivý přístroj
s hodně dobrým sklem.
I když první den klasicky lilo a další dva dny byla zase
výheň, akce to byla vyloženě příjemná. I při plné
zaplněnosti areálu (do 50.000) neměl člověk pocit, že by
mu někdo někde překážel, organizátoři dost rozšířili
stánky a k jídlu nebo pití bylo možné se dostat na každém
kroku. Dost si tentokrát nechali záležet i na stáncích s tzv.
„merchem“ (trička a tak) a audio/video nosiči, a tak co
snad jedině trochu podcenili bylo množství zájemců
o placené sprchy s teplou vodou – na koupání se ve špičce
čekalo až dvě hodiny, zejména před dámskými sprchami
stály fronty. Myslím ale, že příští rok to bude už úplně
jinak – Němci se v tomto směru vždy obratem poučí. Vzhledem
k tomu, že jsem tentokrát na festivalu „pracovala“, nerozptylovala
jsem se odskoky po okolí, ale i letos samozřejmě fungovala místa
na snídani ve stodole či na sportovišti a pravidelný kyvadlový
autobus do středověkého městečka Dinkelsbühl.
A ještě k té krizi – z každého festivalu si člověk odnese náramek
(většinou látkový), který slouží jako vstupenka do areálu.
Nespočítám lidi, kteří tyto náramky měli jeden vedle druhého
od zápěstí až po loket. A to jen z tohoto léta.
Jana Chržová
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Roztocké poháry 2009 mají své vítěze
Letošní počasí dirtovým závodům příliš nepřeje, a tak se i
Roztocký Pohár 2009 potýkal s obavami, zda závody přesunout či
zda vůbec proběhnou. Roztoky se noční přeháňce vyhnuly, ranní
předpověď ukazovala pouze lehké přeháňky, což dalo závodům
zelenou.
Během dopoledních příprav se nad dráhou stále honily mraky, ale
kolem poledne již byli na místě všichni potvrzení jezdci, porotci
i moderátor a skupiny nedočkavě přihlížejících diváků. Dva dny
před závody došlo k malým změnám, kdy se z osobních důvodů
omlouvali z neúčasti moderátor Juan a člen poroty Mrawenec.
Porotu tedy doplnil Johny Beck a moderování se ujal již zkušený
český dirtový guru Navy. Oběma za flexibilitu patří velký dík!

Jízdy kategorie BMX byly od začátku živější, neboť měl každý
rider pouze čtyři kola na to, aby ukázal co v něm je. K vidění byly
backflipy, kombinace v 360 a s tailwhipy. Krásné jízdy na čistotu
předváděli Martin Čapek a Petr Mihalík, kteří na velké lajně dávali
triky na každém dirtu, což jim následně vyneslo i ty nejvyšší
umístění na stupních vítězů. První skončil Martin „Onýz“ Čapek
za stylovou jízdu ve které předvedl turn-down, condor a 360-Xup.
Druhý se umístil Petr Mihalík s condorem, no-foot-can can a 360,
a třetí skončil Zbyněk Frýdl s X-up, X-up-to-turndown a table-toXup.

Po ukončení registrace čítala startovací listina kategorie MTB
úctyhodných 18 jmen, což na jiných letošních závodech vidět
nebylo. V kategorii „malých“ kol BMX mezi sebou soutěžilo
7 jezdců. Po krátkém meetingu mezi porotou a jezdci se rozhodlo
o následující organizaci závodu: BMX rideři pojedou všichni
rovnou 4 kola finálových jízd. Kategorie MTB pojede nejdříve
3 kvalifikační jízdy a do finále postoupí 10 nejlepších. Finále MTB
se pojede na 4 jízdy. V kvalifikaci i finále obou kategorií se vždy
nejhorší jízda škrtá a součet bodů ze zbylých, platných jízd se sčítá.
Pořadí je určeno cekovým počtem bodů.
Již během kvalifikace MTB si nešlo nevšimnout některých
zářivých jmen ke kterým patřil Jan Netrval, Daniel Frenk, Klauzik,
Ondra Mladý a další. K vidění byly stylové 360, tailwhipy, cancany a různé kombinace triků no-hand, one-foot či no-foot.
Finále MTB se jelo ve více vyhroceném stylu, neboť adeptů na
vítězné pozice bylo více a pomyslná vzájemná konkurence dělala
svoje. Začala padat salta vzad na třetím dirtu, kombinace v 360,
styloví supermani, atd. První cenu si nakonec odnesl Ondřej
Mladý za jízdu se supermanem, barspinem a tail whipem. Druhý
skončil Frenk s vybroušenou jízdou, ve které vyslal supermanseat-gap, condora a one-no-hand to one-foot-xup. Třetí místo
obsadil Netro, který diktoval neskutečně se svými superman-seatgap-indian, 360 a 360 oposite.
Hned po odjetí finále MTB se odstartovala soutěž o nejlepší trik
pro obě kategorie najednou. Slunce, které během odpoledne pěkně
pálilo, začalo způsobovat drobnou únavu, a tak se na best triku
točila hlavně jména Klauz, Netro, Ondra Mladý, Martin Čapek
a Petr Mihalík. Soutěž o nejlepší trik se jela způsobem online, tzn.
že po odjetí každého triku porota řekla, zda daný trik překonal ten
předchozí, dosavadně nejlepší trik. Původně plánovaných
15 minut určených pro tento contest se však protáhlo na téměř půl
hodinu, která byla plná nečekaných změn a zvratů, doprovázena
skvělou atmosférou. Ondra Mladý chvíli vedl se svou 360 na šesti
metrovém dirtu. Martin Čapek pak po několika pokusech odjel
třikrát po sobě na čistotu 360-tailwhip. Netro mezitím zkoušel
odtočit 720 na posledním dirtu, následně po vyhecování od
Navyho a podpory všech diváků dal i několik pokusů o 720 na
největším dirtu. Po několika pokusech a pádech na záda to ale už
vzdává. Ale ani to nestačilo na Petra Mihalíka, který se nejprve
snažil odjet na posledním dirtu backflip-one-foot-Xup, který ale
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na čistotu nedal, místo toho pak poslal na šestimetrovém dirtu čistý
backflip, který mu vynesl cenu best trick.
Rádi bychom poděkovali všem návštěvníkům, že se nezalekli
špatné předpovědi počasí a přišli podpořit letošní závody.
Roztocký pohár si našel své pevné místo na poli respektovaných
českých dirtových závodů, což nás motivuje do dalších,
podobných akcí, a tak se budeme těšit příští rok v červenci opět na
viděnou.... Děkujeme za podporu všem partnerům akce, Cyklo
Adam, městu a TS Roztoky.
Jan Kolář
Celkové pořadí
MTB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ondřej Mladý
Daniel Frank
Netro
Klauzik
Dan Liška
Matěj Turek
Tomáš Šorejs
Petr Drábek
Miroslav Slavata
Tomáš Rašek

BMX
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Martin Čapek
Petr Mihalík
Zbyněk Frýdl
Jirka Přibyl
Tomáš Kašpar
Robo Kubička
Milan Šimeček

Podzimní část sezóny 2009 volejbalistů
TJ Sokol Roztoky
Přijďte opět povzbudit roztocké borce k mimořádným výkonům!
Rozpis domácích dvojzápasů (v areálu TJ Sokol Roztoky)
- od 10h 1.zápas, od 12h 2.zápas

Martin Matas

Hřiště na plážový volejbal
TJ SOKOL Roztoky se může konečně pochlubit po dlouhých
administrativních průtazích „největším pískovištěm“ v našem
městě – hřištěm na plážový volejbal.
Vznik tohoto hřiště předcházely problémy s vlastnictvím části
pozemku, na kterém mělo být vybudováno. Tuto část pozemku
vlastnila společnost EKOSPOL, a.s. a právě v důsledku jednání
s touto společností a následným odkoupením pozemku,
zaměřením, vyhotovením projektové dokumentace, jednáními na
Katastrálním úřadě a Stavebním úřadě v Roztokách, který
posléze vydal stavební povolení k této stavbě. Další zádrhel
vznikl při nepovoleném pokácení několika akátů ve snaze
urychlit opožděnou stavbu. Jednání s Odborem životního
prostředí (až na úrovni Kraje) nejsou dosud ukončena a hrozba
pokuty stále trvá. Nicméně zejména díky aktivitě členů oddílu
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volejbalu a finanční dotace z Fondu Středočeského kraje,
sponzorským darům i od členů oddílu a samozřejmě s vydatnou
finanční podporou vlastní TJ SOKOL Roztoky se konečné dílo
podařilo a tak může náš areál nabídnout další prostor pro
sportovní vyžití našich spoluobčanů.
Zda došlo k poničení přírody či naopak, ať posoudí sami občané,
které tímto zároveň zveme do našeho areálu.
Renáta Kolářová
jednatelka TJ Sokol Roztoky u Prahy

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SOUKROMÁ INZERCE

Společenská kronika
Poděkování paní starostce a MÚ za blahopřání k životnímu
jubileu, výročí sňatku atd. zaslali: Anna Aronová, Václav Bláha,
Magdalena Cisovská, Marie Emingerová, Zdenka Hamplová,
Emílie Janoušková, Marta Lorencová, Vladimír Lorenz, Elemír
Luža, Věra Maderová, Marie Marečková, Ladislav Matějáska,
Ing. Josef Mžík, Eduard Pařízek, Věra Pízová, František Růžička,
Jaroslava Šerpánová, Blažena Suchá, Ilja Svatoňová, Vladimír
Svatoň, Miroslav Visinger, Marie Zelenková,

Soukromá inzerce
Dám za odvoz mrazničku Calex 70 l. Mrazí dobře, ale je třeba
vyměnit termostat – nevypíná. Je jako nová. Tel.: 233 910 037.
-------------Dlouhodobě pronajmu nezař. zrekonstr. byt v přízemí rod.
domku 3+1 94 m2 + terasa. Klidné bydlení. Bez zvířat. 13.000,+ 4.000,- Kč popl. Tel.: 603 233 547.
-------------Hledám garáž k pronájmu, nejlépe Roztoky u Prahy a blízké
okolí. Nabídněte. E-mail: p_becvar@seznam.cz,
Tel: 724977509.
-------------Hledám paní na úklid – Roztoky-Žalov, 5-6 hodin týdně.
Tel.: 606 335 030.
-------------Koupím byt, rod. dům a nebo staveb. pozemek v lokalitě
Roztoky, Žalov. Tel. 603 108 227.
-------------Koupím garáž v lokalitě Roztoky u Prahy, Žalov.
Tel.: 604 555 550.
-------------Koupím garáž v lokalitě Roztoky u Prahy, Žalov.
Tel.: 722 074 408. E-mail: datar1@seznam.cz
-------------Koupím rodinný dům v Roztokách a okolí. Tel.: 777 052 221.
-------------Levně prodám dětský kočárek GRACO s autosedačkou, která
se dá nacvaknout na kočárek tzv. travel system. Přední kola
otočná s možností aretace, 5ti bodový pás, plastový pultík,
opěrka zad jde úplně do lehu, polohovací opěrka nohou,
pláštěnka, originál nánožník. Kočárek je po dvou dětech, ale
plně funkční. Cena 1.500,- Kč. Tel.: 721 282 755.
-------------Majitel pronajme dlouhodobě byt 2+kk - 60 m2 v Roztokách,
ulice Jungmannova v domě se čtyřmi bytovými jednotkami.
Byt zařízen kuchyňskou linkou, koupelna s vanou, plovoucí
podlahy a dlažba. K bytu náleží prostorný sklep. Zahrada
k užívání nájemníků. Možnost sjednání stání auta v zahradě.

Nájem 9.000,- Kč/měsíčně + poplatky.
Nezávisle nabízen i pronájem nebytového prostoru o výměře
60 m2 se sociálním zařízením v tomtéž domě. Nájem: 5.000,- Kč
+ poplatky. Vhodné pro klidný kancelářský provoz.
Tel.: 736 434 065 nebo 737 712 684, RK nevolat.
-------------Mladí manželé z Roztok koupí stavební pozemek za rozumnou
cenu v tomto městě (Roztoky a Žalov). 400-800 m2. Popř. menší
RD k rekonstrukci. M: 604361411, E: danny617@seznam.cz
-------------Nabízíme pronájem parcely 790 m2 na Masarykově ulici vedle
volejbalového hřiště. Možnost pěstování čehokoli. Cena je
údržba parcely jako zeleně. Tel.: 723 915 508.
-------------Nabízím hlídání dětí, jsem na MD se 14měs.dcerou. Bydlím
v Roztokách v rod. domku se zahradou. Tel.: 603 112 688.
-------------Odkoupím práva na pronájem urnového hrobu na Levém
Hradci. Tel.: 739 339 618 qwertym@seznam.cz
-------------Přenechám za úplatu urnové místo s malým pomníčkem na
Levém Hradci. Tel.: 311 226 553 večer.
-------------Přenechám za odstupné chatku v zahrádkářské kolonii
v Roztokách, Třebízkého ulice. Tel.: 739 339 618,
qwertym@seznam.cz.
-------------Přijmu od října paní na úklid v rodinném domku v Roztokách,
1xtýdně, cca 5 hod. Tel.: 606 292 792.
-------------Příležitost pro lidi se zdravotním postižením. Agentura ProVás
přijme na zkrácený úvazek do kafírny v roztockém zámečku
laskavého člověka. Domluva na tel.: 224 819 359.
-------------Prodám 4 ks letních pneumatik Pirelli P4 Cinturato – 175/65,
R14 nazutých na ráfcích Ford (Escort, Mondeo, Fiesta). Najeto
7000 km. Pneumatiky vyhrály 3 testy – ADAC… Cena nových
pneumatik, ráfků a nazutí 7.600,- (faktura, záruka ještě 1 rok)
nyní za 3.500,- Kč. Tel.: 777 282 720.
-------------Prodám 4ks zimních pneu zn. Barum Polaris 145/70 R13,najeto
320 km. Cena: 2.000,- Kč. Tel.: 233 910 033, 602 878 084.
-------------Prodám bezpečnostní dvířka/zábranu na schodiště zn. IKEA,
dřevěná, nastavitelná šířka 72 až 110 cm, výška 75 cm, včetně
šroubů. Velmi dobrý stav. Cena 500,- Kč. Tel.: 603404205.
--------------
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SOUKROMÁ INZERCE
Prodám byt v Roztokách. Tel.: 723 859 200.

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

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

Pronajmu 3+koup. – záchod – kuchyňka v rodinném domě
Žalov. Cena dohodou. Tel.: 602 358 207.

Prodám kuchyňský keramický servis (celkem 31 kusů) světle
okrové barvy s hnědým lemováním (desertní, hluboké a mělké
talíře, mísa na polívku, nálevka na omáčku, konvice). Cena 990,Kč. Tel.: 604 203 996.

Pronajmu byt 2 ½ +1 (100 m2) v Dejvicích. Tel.: 602 878 084.

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

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

Prodám lemování střešního okna Velux – 2 ks. Typ: EDW, M06,
1000, 78x118 cm (vlnitá krytina). Nové originál zabalené, cena
1.300,- Kč/ks. Tel.: 777 282 720.

Pronajmu ihned byt v Solníkách, 1 + kk, IV. patro bez výtahu,

-------------Prodám nově zrekonstruovaný 4+1 o celkové ploše 117 m2,
situovaný 5 minut chůze od Staroměstského náměstí. Světlý byt
s vysokými stropy a zasklenou lodžií do vnitrobloku.
Bezbariérový přístup až do bytu. Bydlení pro náročné, kancelář
na reprezentativním místě nebo jako výhodnou investici
a bezpečné uložení peněz.
Volejte večer na 723 035 245. RK NEVOLAT!
-------------Prodám plné vchodové dveře z masivu (buk) zn. Kronodoor,
protipožární, 1970 x 800, pravé, se zámkem bez vložky, bez
kování. Zcela nové, nepoužité. Cena: 1.500,- Kč, dohoda možná.
Dále věnuji BTV Thomson 37 cm, asi 9 let starý, funkční.
Tel.: 604 220 786.

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

velikost 39 m2 plus balkon plus sklep. Byt je z větší části
zařízen. Cena 7.000,- Kč měsíčně plus poplatky. Preferuji
nekuřáka, není ale podmínkou. Tel.: 602 348 767.
-------------Pronajmu krásný, slunný byt o velikosti 1+kk/B a celkové ploše
35 m2 se nachází ve druhém patře novostavby v lokalitě Solníky
Roztoky u Prahy. Byt je zařízen v koupelně sprchovým koutem,
kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči, malou ledničkou
a pračkou, v předsíni vestavěné skříně na míru s velkým
úložným prostorem. Rozložitelná pohovka s úložným prostorem
1,5 lůžka. Ve všech místnostech světla. Možnost internetu
a telefonu. Byt se nachází ve druhém patře. K dispozici velký
sklep. Nájemné 7.000,- Kč + zúčtovatelné poplatky.
Tel.: 733 342 310 nebo e-mail: biotechnologie@seznam.cz
--------------

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

Pronajmu novostavbu RD 4+1 v Žalově 1000 m2 zahrada.
Cena dohodou. Tel.: 602 358 207.

Prodám rodinný domek v Žalově po celkové rekonstrukci.
NE RK! Tel.: 732 793 828.

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

-------------Prodám točité schodiště, masivní ocelová konstrukce opatřená
antikorozním nátěrem, výborný stav, perfektní řemeslné
zpracování. Průměr 132 cm, výška 310 cm, možno prodloužit
i zkrátit. Použití do interiéru i exteriéru. Tel.: 777 282 720.
-------------Prodám třídílnou šatní skříň s 5 policemi, posuvné dveře s
dvěma zrcadly á 170x50 cm, délka 200x180x60 cm, černá barva,
velmi dobrý stav, plně rozebíratelná. Cena 2.500,- Kč.
Tel.: 607 964 663.
-------------Prodám učebnice AJ a NJ: - Cutting Edge Pre-Intermediate
(komplet), rok vydání 2005 = 100,- Kč - Cuting Edge
Elementary (komplet), rok vydání 2004 = 100,- Kč - Headway
Elementary (komplet), rok vydání 2001 = 100,- Kč - agličtina
pro jazykové školy (učebnice+klíč), rok vydání 2002 = 150,- Kč

Pronajmu prostory v Roztokách (v blízkosti náměstí). 3
místnosti - cca 76 m², el. rozvody 380V - 5x, 220V – 8x, voda,
WC.
K pronajmutí od října 2009. Cena dohodou. Tel.: 603 846 222.
-------------Prosím ozvěte se, kdo by prodal levně starší pračku –
jakoukoliv (třeba i Romo). Volejte na tel.: 773 938 755
od 18:00 – 20:00 hod.
-------------Vyměním 1+1/B, o.v., 36 m2, komora, nová kuchyňská linka,
koupelna + WC, nové; hezké prostředí, 1.p. Kladno –
Kročehlavy za podobný nebo menší v okolí Prahy.
Tel.: 733 583 120.
--------------

Dále prodám knihu Management nového tisíciletí nepřemožitelné vedení (v češtině), napsal Harald S. Harung jr. =
200,- Kč. Tel.: 604 203 996.

Vyměním obecní byt 2+kk 48 m2 1 k, zděné jádro, 5. Patro,
plastová okna, zateplený, u metra Háje P-4. Nedaleko přehrada
Hostivař, lesopark. Školy a školky nedaleko, za byt stejné
kategorie a velikosti na okraji Prahy, nebo v její blízkosti.
Tel.: 737 886 377.

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

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

Prodám zánovní závěsný plynový kotel pro vytápění a ohřev
vody Vaillant Thermomax VUW 180XE ve výborném stavu.
Tel.: 220 912 564 nebo 602 855 099.

Vyměním udržovaný dům se zahradou v Roztokách 3+1/balkon,
2+1, podsklepený, garáž, za byt v Roztokách v novostavbě 3+1
nebo kk/B,L,T, výtah, OV. Doplatek. Tel.: 737 409 386.

- němčina pro jazykové školy, rok vydání 1994 = 50,- Kč
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Letní výlety za hudbou...

Foto: J. Chržová

