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CELOSEZÓNNÍ VÝPŮJČKA

CO JE NOVÉHO KROMĚ NOVÝCH CEN:

OD 15. ZÁŘÍ DO 30. ZÁŘÍ 2014

pouze 1299 Kč na celý lyžařský   

  komplet (lyže, boty a hole)

PRO LETOŠNÍ SEZÓNU JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI ZCELA 
NOVOU NABÍDKU CELOSEZÓNNÍCH VÝPŮJČEK. POKUD SI 
LYŽAŘSKÉ SETY ZAPŮJČÍTE V TERMÍNU OD 15. ZÁŘÍ, MÁTE 
MOŽNOST ZÍSKAT ZAJÍMAVOU SLEVU. VĚŘÍME, ŽE NOVÉ 
CENY PRO VÁS BUDOU VÍCE NEŽ ZAJÍMAVÉ. 

1.]   PRO DĚTI JSME PŘIPRAVILI ZCELA NOVÉ NEBO ZÁNOVNÍ LYŽE ATOMIC RACE   2.]   V PŘÍPADĚ 
CELOSEZÓNNÍ VÝPŮJČKY MÁTE NÁROK NA NABROUŠENÍ BĚHEM DOBY ZAPŮJČENÍ A TO ZA CENU 150 KČ   
3.]   VEŠKERÉ SETY LYŽÍ OPOUŠTÍ NAŠI DÍLNU SEŘÍZENÉ NA STROJÍCH WINTERSTEIGER MOMENTRONIC 
A V PŘÍPADĚ ZÁJMU MŮŽETE ZÍSKAT ,,POTVRZENÍ,, O SEŘÍZENI VÁZÁNÍ ZA SNÍŽENOU ČÁSTKU 100 KČ.   
4.]   KAUCE SE DAJÍ PLATIT KARTOU   5.]  K CELOSEZÓNNÍMU LYŽAŘSKÉMU NEBO SNOWBOARDOVÉMU 
SETU SI MÁTE MOŽNOST ZAPŮJČIT HELMU ZA POUHÝCH 200 KČ

CELOSEZÓNNÍ VÝPŮJČKA OD 15. 9. 2014 DO 30. 4. 2015  /  LYŽE JE NUTNO VYZVEDNOUT V TERMÍNU OD 15. 9. DO 30. 9. 2014, ABY PLATIL AKČNÍ CENÍK!

DĚTSKÉ LYŽE DOSPĚLÉ LYŽE - SPORT CARVING/RACE CARVING/SNOWBOARD BĚŽKY

KOMPLET SET 1299,- 1299,- 1399,-

SAMOTNÉ LYŽE/SNB 1150,- 1050,- 1300,-

HELMA 200,- 200,- x

KAUCE 1500,- 1500,- 1500,-

CELOSEZÓNNÍ VÝPŮJČKA OD 1. 10. 2014 DO 30. 4. 2015  / LYŽE JE NUTNO VYZVEDNOUT V TERMÍNU OD 1. 10. DO 30. 12 .2014, ABY PLATIL AKČNÍ CENÍK!

DĚTSKÉ LYŽE DOSPĚLÉ LYŽE - SPORT CARVING/RACE CARVING/SNOWBOARD BĚŽKY

KOMPLET SET 1500,- 1500,- 2000,-

SAMOTNÉ LYŽE/SNB 1350,- 1350,- 1800,-

HELMA 200,- 200,- x

KAUCE 1500,- 1500,- 1500,-

1.

2.

tel.: 602 620 574 / e-mail: info@cykloadam.cz / www.skiadam.cz
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ÚVODEM

Volby přede dveřmi

Tak nás čekají volby. Dokonce dvoje, abychom si 
užili dvojnásobně, a ty senátní dost možná navíc 
ve dvou kolech.
Senát Parlamentu České republiky sídlí pár kilo-
metrů od Roztok, ale málokomu je tato instituce 
blízká a  čitelná. Obávám se, že Senát stále ještě 
většinu veřejnosti nepřesvědčil, že je potřebný. 

Říkám to i přesto, že jsem měl možnost v něm pracovat a poznat, že 
tam jsou i pracovití a zodpovědní politici. Nicméně, jednou tu Senát 
je, a tudíž je záhodno naplnit ho co nejkvalitnějšími senátory. 
Bližší než senátní volby nám asi budou volby do městského zastupi-
telstva. 
V celostátních volbách do Poslanecké sněmovny a ve volbách kraj-
ských jsou voliči nuceni volit jedinou politickou stranu, maximálně 
mohou trochu zamíchat pořadím kandidátů tzv. kroužkováním. 
Ve volbách do Senátu sice volíme konkrétní jednotlivce, ale zase pod 
hlavičkou nějaké strany a obvykle je známe jen z televize a z předvo-
lebních mítinků.
Komunální volby jako jediné nám dávají možnost nevolit jedinou 
stranu, ale vybírat si napříč celou nabídkou. Každý z roztockých voli-
čů tak má možnost volit výhradně ty kandidáty, které zná a kterým 
věří. Pokud mezi nimi nenajde jednadvacet spravedlivých a důvěry-
hodných (jako svého času jistý Lot jich nenašel v Sodomě ani deset), 
nemusí svých 21 hlasů plně využít, může dokonce volit třeba jedinou 
osobu.
A vlastně nemusí volit nikoho, nemusí jít volit vůbec a místo toho 
může jít jako obvykle do  hospody nadávat, jak to na  tom městě 
blbě vedou. Nebo ho to opravdu nezajímá, nakonec i  to se u nás 
dneska smí.
O přízeň roztockých voličů se uchází osm subjektů. Proti minulému 
volebnímu období zmizí z politické mapy Roztok dvě sdružení nezá-
vislých kandidátů, DOST a Netřesk. Naopak po delší době se do boje 
se soupeři i s nepřejícím volebním systémem pouští nezávislý kandi-
dát. Tedy kandidátka, abych byl přesný.
Jedno je ale jisté, ať volby dopadnou jakkoli. Po volbách nenastane 
v  Roztokách ráj na  zemi, vítěze i  poražené čeká tvrdá a  nevděčná 
práce. Kritiků se najde vždycky dost. A někdy mohou mít i pravdu.
Volební materiály všech stran kandidujících do městského zastupitel-
stva (kromě KSČM, která je nedodala) naleznete na stranách 11 až 
21. Jejich pořadí bylo určeno losem a džentlmenskou dohodou.

Jaroslav Drda

Omluva redakční rady
Vážení čtenáři a  přispěvatelé, jak jsme již upozorňovali v  minulém 
čísle, v  tomto Odrazu je vynechána rubrika Polemiky, komentáře, 
protože musela ustoupit volebním materiálům. Články, které svým 
obsahem patří do této rubriky, zveřejníme v příštím čísle. Totéž platí 
i  o  příspěvcích dodaných po  uzávěrce, ke  kterým jsme tentokrát 
z prostorových důvodů museli být nesmlouvaví, protože už se do čís-
la prostě nevešly. I tak jsme museli řadu včas dodaných textů krátit, 
a  dokonce jsme museli úplně oželet oblíbenou rubriku Z  deníku 
městské policie. Její svodku si můžete přečíst na www.mproztoky.cz.
Postiženým autorům se omlouváme a děkujeme za pochopení.
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ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

Vážení spoluobčané,
je září a máme za sebou první školní den. Ten letošní 
byl výjimečný hned dvakrát. V prvních třídách jsme 
přivítali rekordní počet prvňáčků a  zároveň jsme 
otevřeli novou budovu školy.

Nová škola už slouží dětem

V  pondělí prvního září jsme slavnostně otevřeli nové křídlo školy. 
Deset tříd, výtvarný ateliér, projektová učebna a knihovna již slouží 
našim dětem. Velkou sborovnu a kabinety zajisté uvítali pedagogové. 
Velkou tělocvičnu a  multifunkční sál užívá nejen škola, ale i  široká 
sportovní a  kulturní veřejnost. Jsem moc rád, že naše několikaleté 
úsilí je zdárně u konce.

Rád bych touto formou poděkoval všem, kteří se na této stavbě podí-
leli. V první řadě to jsou architekti Lapka a Kružík a inženýr Jileček ze 
společnosti Helika, kteří celou stavbu vyprojektovali. Trochu jsem se 
obával spolupráce s firmou Metrostav, která naši školu postavila, ale 
musím říct, že pánové Koch, Karásek a Vápeník jsou skuteční profe-
sionálové. Průběh stavby odborně hlídal jako náš stavební dozor pan 
Kunt. Spoustu hodin titěrné práce spolu se mnou nejen na kontrol-
ních dnech strávil zastupitel Richter a vedoucí našeho odboru správy 
a  rozvoje města pan Polák. Poděkování patří i  všem zastupitelům, 
zejména ovšem těm, kteří tento významný projekt podporovali. Do-
stavba školy byla velká investice, proto je potřeba náležitě poděkovat 
ministerstvu financí, které tuto stavbu podpořilo dotací ve výši téměř 
50 milionů Kč. Velké poděkování patří i všem, kteří na dostavbu ško-
ly přispěli v  rámci veřejné sbírky. Děkuji i  panu Golloví z  našeho 
úřadu, který nás bezchybně provedl všemi výběrovými řízeními. 
Speciální poděkování patří panu Sedláčkovi, který nám nezjištně po-
mohl se slunečními hodinami. A v neposlední řadě děkujeme i býva-
lé paní ředitelce Gabaľové, paní zástupkyni Moravcové, panu řediteli 
Bezděkovi i  všem pedagogům. Nepochybně jsem na  někoho zapo-
mněl, čímž se dotyčným hluboce omlouvám. Dovolte mi, abych ještě 
jednou všem moc a moc poděkoval.
Rád bych naší nové škole popřál, aby dobře sloužila pedagogům, aby 
v ní byli žáci spokojení, aby se jim zde dobře učilo a aby se sem rádi 
vraceli. Dále škole přeji, aby byla svědkem spousty zdatných sportov-
ních výkonů a mnoha krásných a kvalitních kulturních představení. 
Prostě, aby po mnoho desítek let sloužila roztockým občanům.

Komunální volby

Již za  necelý měsíc budeme volit nové zastupitelstvo našeho města. 
Přeji všem voličům rozvážnou a dobrou volbu. Určitě je dobře volit ty 
z kandidátů, které znáte, o kterých víte, že pro město nebo pro spole-
čenský život v Roztokách něco dobrého udělali. O dalším vývoji naše-
ho města rozhodneme každý svým hlasem.

Pivo se starostou

Závěrem si Vás dovolím pozvat na  další pivo se starostou, které se 
tentokrát bude konat ve  čtvrtek 18. září od  19 hodin v  restauraci 
U Šmucrů. Budu se těšit na setkání.
S přáním hezkých dnů

Jan Jakob, starosta města Roztoky
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty

Město Roztoky nabízí pronájem městského bytu č. 15 o velikosti 3 + 1 
(74,01 m2) v 5. NP domu č. p. 1022 v ulici Braunerova, Roztoky.
Jednotlivé místnosti jsou o rozměrech: předsíň 7,10 m2, kuchyň 9,07m2, 
1. pokoj 19,58 m2, 2. pokoj 12,13m2, 3. pokoj 16,98m2, koupelna 
3,15m2, WC 1,01m2, lodžie a sklepní kóje.
Výše nájemného je určena obálkovou metodou s kritériem nejvyšší 
nabídnuté ceny, kdy minimální výše nájmu činí 87,50 Kč za m2/měsíc 
+ poplatky za služby + zařizovací předměty.
Nájemní smlouva k předmětnému bytu bude uzavřena na dobu 
určitou – 1 rok s možností dalšího prodloužení – se zájemcem, který 
předloží nejvyšší nabídku.
Při podpisu smlouvy bude požadováno předplacení nájemného ve výši 
dvou měsíčních nájmů.

Žadatel nesmí být dlužníkem vůči městu Roztoky ani subjektům 
zřízeným nebo založeným městem Roztoky.
Nabídky podávejte v zalepených obálkách s nápisem „Nabídka 
na pronájem bytu č. 15 v č. p. 1022 – NEOTEVÍRAT“ do podatelny 
MÚ Roztoky, nejpozději do 25. 9. 2014 do 12.00 hodin. Každý zájemce 
může podat pouze jednu cenovou nabídku.
O konkrétním nájemci rozhodne Rada města Roztoky dne 8. 10. 2014 
na základě komisí vyhodnocených nabídek. 
V případě dalších informací se obraťte na odbor správy a rozvoje 
města, tel. 220 400 218.
Prohlídku bytu je možné sjednat u správcovské společnosti MIVA 
Praha FM, a. s., Pod Strání 1262/8, Praha 10, na telefonním čísle 
602 693 003.

Nabídka pronájmu městského bytu v ulici Braunerova
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INFORMACE Z RADNICE

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Ačkoli je červenec měsí-
cem prázdnin, sešla se 
městská rada ke  svému 
jednání dokonce dvakrát. 
K  prvnímu řádnému dne 
9. července, k mimořádné-

mu 30. července 2014. To naznačuje, že le-
tošní léto rozhodně nebylo „okurkovou se-
zonou“.

Rekonstrukce kalového 
hospodářství ČOV může 
začít
Rada vzala na  vědomí výsledek výběrové-
ho řízení na  dodavatele stavební a  strojní 
části Rekonstrukce kalového hospodářství 
čistírny odpadních vod a  dala souhlas 
k  podpisu smlouvy s  vybranou firmou 
(cena díla cca 7 mil. Kč). K  tomu je třeba 
ještě připočíst náklady na tzv. šnekolis, což 
je technologické zařízení k  odvodnění 
kalu, které bude zajištěno zvláštní dodáv-
kou. Kalové hospodářství je společné pro 
obě čistírny – městskou i  průmyslovou 
a  nebylo součástí velké rekonstrukce 
MČOV v  letech 1999–2003. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o technologický provoz 
na pozemku VUAB Pharma, a. s., výběrové 
řízení také tato společnost (s účastí města) 
zajišťovala. 
Radní též vzali na  vědomí zprávu o  přípravě 
opravy vodojemu v  Žalově; ještě letos by se 
mohla stihnout oprava líce jedné komory. Tato 
oprava by neměla negativně ovlivnit zásobová-
ní obyvatelů našeho města pitnou vodou.
Město též vyhovělo žádosti Středočeského 
muzea o finanční dar na uspořádání koncer-
tu k připomenutí malířky Zdenky Braunero-
vé, od  jejíhož úmrtí uplynulo 80 let, a  také 
základní škole na řešení nečekané havárie.

Navyšování kapacity 
předškolních zařízení

Další část jednání byla věnována problema-
tice předškolní výchovy. Nejprve se radní 
seznámili s  informací starosty Jakoba 
o  možnostech zřizování tzv. dětských sku-
pin a uložili mu jednat s vlastníky vhodných 
objektů ve městě i vypracovat finanční ana-
lýzu této alternativní možnosti, jak řešit 
nedostatek míst v  obecních mateřských 
školkách.
Posléze radní vyslechli informaci místosta-
rosty Boloňského o  nově vyhlášeném pro-
gramu na podporu výstaveb MŠ ze státního 
rozpočtu a  uložili odboru SRMŽP připravit 

projekt nového modulového objektu s kapa-
citou 2 tříd.
V další části jednání se radní zabývali stavem 
veřejné zeleně a  přijali usnesení k  realizaci 
dosadby stromů do stromořadí za chybějící či 
uschlé stromy.
RM též projednala žádosti o pronájmy a pacht 
obecních pozemků různé kvality, výměry 
a umístění a uložila odboru SRMŽP jednat se 
společností Amadet o  podmínkách převodu 
inženýrských sítí v lokalitě na Dubečnici měs-
tu. Jde o  komplikovaný problém, který se 
táhne již několik let, a současný stav není ku 
prospěchu firmě ani městu. 
V  návaznosti na  zápis ze stavební komise se 
radní vyjádřili k  několika žádostem občanů 
o stavby, přístavby a rekonstrukce rodinných 
domů.
Radní se též dotkli některých poměrně citli-
vých věcí, jako je např. smlouva se společností 
Komterm o  zásobování části města teplem, 
jejíž platnost končí 31. 12. 2014, či otázky 
smluvních vztahů k  nebytovým prostorám 
domu č. p.  713 v  Havlíčkově ulici, kde sídlí 
dětské ordinace soukromého zdravotnického 
zařízení.

Zadání Regulačního plánu 
pro oblast Dubečnice

Důležitým bodem jednání byla příprava ná-
vrhu zadání Regulačního plánu Na Dubečni-
ci, jehož pořizovatelem bude Městský úřad 
Roztoky. S  tímto bodem souvisí i  jednání 
s majoritním vlastníkem pozemků v této lo-
kalitě, společností Ekospol, a. s., která proje-
vila velký zájem začít stavět. Podle předlože-
né studie by mělo jít v první etapě o výstavbu 
500 bytů různé velikosti ve  vícepodlažních 
bytových domech podél Lidické ulice. Tuto 
představu vedení města z  mnoha důvodů 
odmítá a  snaží se najít jednáním s  firmou 
východisko ze „zabetonované“ situace. Plat-
ný územní plán zde bytovou výstavbu umož-
ňuje, od  prosince 2006 však v  této lokalitě 
platí stavební uzávěra. Město může akcepto-
vat jen takový rozsah nové výstavby, která 
bude v souladu s rozsahem občanské vybave-
nosti a  stavem dopravní infrastruktury (ze-
jména Lidické ulice). Na  straně druhé se 
může Ekospol pokusit dosáhnout svého 
soudní cestou s  odůvodněním, že stavební 
uzávěra zde platí již příliš dlouho. 
Na závěr ještě radní vzali na vědomí informa-
ci o uvolněných obecních bytech a uložili MÚ 
zveřejnit výzvu k  podání nabídek na  jejich 
pronájem. Jedná se o byty v Braunerově ulici 
č. p. 1022 a 1023.

S ohledem na svižný průběh jednání se radní 
rozešli ještě za světla.

Mimořádné jednání RM

Mimořádné jednání Rady bylo svoláno 
na 30. července původně jen kvůli několika 
naléhavým bodům, rozsah agendy se ale na-
konec docela pěkně rozrostl. 
Body, které nesnesly odkladu, byly tři. Schvá-
lení výsledků výběrového řízení na  opravy 
cest a  chodníků, schválení zadávacích pod-
mínek pro výběr zhotovitele rekonstrukcí 
vybraných komunikací a schválení výsledku 
výběrového řízení na opravu vnitřní komory 
vodojemu Žalov.
Kromě toho RM projednala výsledek šetře-
ní stížnosti na  postup ZŠ Roztoky ve  věci 
klasifikace žáka, zpracovaný Českou školní 
inspekcí. 
Radní se dále zabývali návrhem na  formu 
úhrady rekonstrukce kalového hospodář-
ství čistírny odpadních vod a  projednali 
podnět na  dodržování regulativů zástavby 
v oblasti Solník Stavebním úřadem Roztoky. 
Rada projednala též informaci o jednorázo-
vé úhradě dluhu na nájemném Zdravotnic-
kého zařízení v Havlíčkově ulici a schválila 
některá nápravná opatření. 

Na Dubečnici leží klíč 
k urbanistické budoucnosti 
města
Klíčovým bodem byla porada o tom, jak při-
stoupit k  představám firmy Ekospol, a.  s., 
na  rozsah plánované výstavby Na  Dubečnici 
poté, co proběhlo další kolo jednání. Ekospol 
považuje vyhlášení stavební uzávěry v  roce 
2006 za nespravedlivé a právně labilní a doža-
duje se jejího zrušení. Nehodlá ani výrazně 
redukovat své představy o  rozsahu výstavby, 
a  to s  ohledem na  ekonomickou návratnost 
své investice. 
Rada a zastupitelstvo již dříve reagovaly zadá-
ním urbanistické studie celého území Dubeč-
nice a  návrhem na  zpracování regulačního 
plánu pro oblast, která by měla být zahrnuta 
do 1. etapy výstavby.
Na závěr ještě RM vzala na vědomí informaci, 
že se město Roztoky připojilo ke správní žalo-
bě na Krajský úřad Středočeského kraje proti 
jeho rozhodnutí ve věci přezkoumání územ-
ního a stavebního řízení na přestavbu nemo-
vitosti v katastrálním území Žalov.

Stanislav Boloňský,  
místostarosta

O čem jednala městská rada v červenci



Rada v zúžené sestavě pěti přítomných rad-
ních se sešla k svému jednání 13. srpna 2014.

Budeme mít v Žalově 
mrakodrap?

Po  několika bodech běžné agendy následo-
vala informace o  investičním záměru firmy 
Renova na  zástavbu pozemků u  křižovatky 
Lidické a  Přemyslovské. Přítomní architekti 
nám předvedli videoprezentaci hmotové stu-
die i trojrozměrný model a vyslechli bezpro-
střední připomínky radních k tomuto zámě-
ru. Firma Renova hodlá zastavět prostor 
současných stavebnin, což by jistě uvítali 
obyvatelé z bezprostředního okolí, které ten-
to provoz různým způsobem obtěžuje. Před-
ložený návrh však představil hmotově předi-
menzovaný multifunkční objekt, jehož 
součástí by měla být i jedenáctipodlažní výš-
ková budova přímo u budoucí kruhové kři-
žovatky.
Multifunkční objekt by obsahoval nejen byty, 
ale i různé nerušící služby, jako např. ordina-
ce lékařů či jednu třídu mateřské školy, resp. 
spíše „dětské skupiny“. 
Studii posoudí komise životního prostředí 
a stavební komise.

Radní se zabývali žádostí občanů o  stavby 
a  rekonstrukce rodinných domů a  žádostmi 
o dělení pozemků. I když ve všech těchto vě-
cech má rozhodující slovo Stavební úřad coby 
orgán státní správy, i stanovisko samosprávy, 
tedy města, podepřené názorem stavební ko-
mise, má svoji váhu. V naprosté většině přípa-
dů radní našli společný názor, jen v  případě 
nekonvenčně řešeného RD stísněného na tva-
rově atypické parcele se neshodli a  nepřijali 
tak souhlasné ani nesouhlasné stanovisko.

Audit Technických služeb – 
bez výhrad

Radní pak schválili zadávací podmínky ve-
řejných soutěží na  výběr zakázek města, 
schválili audit a účetní závěrku Technických 
služeb za  minulý rok a  projednali zprávu 
o  kapacitě Městské čistírny odpadních vod 
a o možnostech jejího navýšení.
Schválili i  mimořádné odměny ředitelkám 
některých školských zařízení ve městě a kal-
kulaci nájemného v  domě s  pečovatelskou 
službou. To se ani v  příštím roce nezmění 
a zůstane na současné sociálně únosné hranici 
s tím, že rozdíl mezi náklady a vybraným ná-
jemným bude dotován z rozpočtu města.

RM odsouhlasila pronájem nebytových pro-
stor v Nádražní ulici č. p. 21 a č. p. 22. Nově 
tam občané najdou kavárnu a také minigale-
rii a knihovnu designéra Václava Krále.

Rekonstrukce domu č. p. 286 
– napravujeme starý dluh

Radní se zabývali neblahým stavebním sta-
vem domu v  Jungmannově ulici č. p.  286, 
který je ve  vlastnictví města a  který je po-
stupně rekonstruován. Usnesli se, že dům 
bude plynofikován a nájemníci postupně na-
pojeni na  plynové etážové topení, které na-
hradí velmi drahé elektrické přímotopy.
Závěrem radní ještě projednali žádosti o pro-
dej, pronájmy a  směny pozemků a  zápisy 
z komise životního prostředí s podněty k pří-
pravě nového územního plánu.
Také se zabývali podněty občanů na dodržo-
vání nočního a  nedělního klidu ve  městě. 
V prvním případě šlo o hluk způsobený leto-
vým provozem, který se v  posledním čase 
v nočních hodinách velmi zintenzivnil. Dru-
hý podnět vyzýval radu, aby iniciovala změ-
nu obecně závazné vyhlášky o klidu ve městě 
v tom smyslu, aby byla zakázána hlučná čin-
nost v neděli.
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Pavel Hokr – hudební škola 
Středisko volného času Všenory 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

KLAVÍR, KYTARA (ELEKTRICKÁ I AKUSTICKÁ), FLÉTNA, 
POPULÁRNÍ ZPĚV, RYCHLOKURZ KLAVÍRU PRO DOSPĚLÉ 

 

 učíme se hrát pro vlastní potěšení 
 hrajeme písničky, které si sami vybíráte 
 žádné stupnice, žádné etudy 
 můžeme docházet k Vám domů 
 koncertujeme 3x ročně 
 první 2 hodiny výuky jsou nezávazné 

 

HRAJEME NAPŘÍKLAD: SKÁKAL PES, NENÍ NUTNO, 
MACH A ŠEBESTOVÁ, KDYŽ JDE MALÝ BOBR SPÁT, 
SEVERNÍ VÍTR, MY HEART WILL GO ON, SPOMAĽ, 
CESTA, VODA ČO MA DRŽÍ NAD VODOU, BON SOIR, 
MĚLS MĚ VŮBEC RÁD, LISTEN TO YOUR HEART, 
FALLING SLOWLY, VAKUUM, PRÍBEH NEKONČÍ, 
POHODA, TABÁČEK, LÁĎA, DÍVÁM SE DÍVÁM. 

 

MÍSTA VÝUKY: Roztoky, Hostivice, Rudná, Vinoř, 
Černošice, Radotín, Řevnice, Říčany, Lety, Jesenice, 
Všenory, Jirny, Dobřichovice, Šestajovice, Klánovice, 
Zbraslav, Lipence, Velká Chuchle, Újezd n. L., Úvaly,  
Vestec, Petrovice a další obce v okolí Prahy. 

 

INFORMACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ: 
e-mail: info@pavelhokr.cz ; tel.: 608 745 262 (Reiserová) 

www.pavelhokr.cz 

Městská rada v srpnu



7

INFORMACE Z RADNICE

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Bude Žalov centrem vědeckého výzkumu?

Určitou paralelou k záměru firmy Renova na začátku schůze byla studie 
společnosti Trigema na  zástavbu areálu bývalého Barumu v  Žalově. 
V  současnosti jde o  nevyužívaný rozlehlý areál, kde je možné podle 
územního plánu realizovat nerušící výrobu a služby. Trigema by tam ráda 
postavila tři další objekty VTP (obdoba těch, které již stojí u Lidické ul.) 
doplněné o 5 bytových domů. Rada vzala zatím tuto studii jen na vědomí, 
aniž zaujala jednoznačné stanovisko.

Srpnové zastupitelstvo
Ke své srpnové schůzi se v hojném počtu 19 přítomných sešli zastupi-
telé 27. srpna 2014. Prvními body jednání byla agenda, kterou ZM 
nestihlo projednat na své schůzi v červnu. 

První krok k obnově vil v Tichém údolí

Prvním bodem byla otázka, jak dál naložit s historickými vilami v Tichém 
údolí, které jsou ve vlastnictví města a nejsou v dobré „kondici“. Obklopují 
je rozlehlé pozemky, z nichž část je již ve formě lesoparku. Obě vily z konce 
19. století, potřebují nutně celkovou rekonstrukci, která nebude levná. Rada 
proto zastupitelstvu navrhla, aby byla jedna z vil prodána a výtěžek využit 
k  opravě druhé, která bude sloužit veřejnému využití. Po  poměrně živé 
diskusi velkou většinou hlasů (17 pro) ZM tento návrh přijalo.

Nepřijaté děti do MŠ dostanou finanční 
kompenzaci

Další bod nebyl o nic jednodušší. Šlo o návrh na finanční kompenza-
ce za nepřijetí dětí do veřejné mateřské školy. I když se město průběž-
ně snaží rozšiřovat kapacity MŠ a snižovat tak počet nepřijatých dětí, 
stále jich není málo. Pro školní rok 2014/2015 bylo nutné z kapacit-
ních důvodů odmítnout 75 dětí starších tří let. K tomu je třeba ještě 
připočíst ty děti, resp. jejich rodiče, kteří ani přihlášku nepodali. Nad 
návrhem se rozproudila velmi dlouhá diskuse, která ukázala na znač-
ně rozdílné pohledy zastupitelů na tento návrh. Nakonec velkou vět-
šinou hlasů (14 pro, 3 proti, 1 se zdržel) byl návrh přijat. Půjde o fi-
nanční kompenzaci ve  výši 1  500 Kč měsíčně za  neumístěné dítě. 
Přiznání příspěvku bude na  základě žádosti rodičů. Podmínkou je 
trvalé bydliště dítěte a jednoho ze zákonných zástupců v Roztokách. 
Podrobnější podmínky naleznete na webových stránkách města. 
Naopak většinovou podporu nezískal návrh paní zastupitelky Roškoto-
vé, aby movitý majetek města byl pro akce podporované městem posky-
tován jednotlivým subjektům zdarma; jde např. o  prodejní stánky. 
Rozhodnutí bude nadále po individuálním posouzení každé žádosti.

Rozhodnuto o financování kalového 
hospodářství ČOV

Hned první bod po  přestávce byl velmi „třeskutý“. Zastupitelstvu byl 
předložen návrh místostarosty St. Boloňského na  způsob financování 
rekonstrukce kalového hospodářství společného pro obě čistírny (měst-
skou i VUAB) odpadních vod. Na základě výběrových řízení byla vysou-
těžena cena 9,35 mil. Kč bez DPH, což je o 2 mil. méně, než byla cena 
projektovaná. Podle dohody s VUAB bude město svůj podíl na investici 
splácet formou nájemného po  dobu 10 let. Šlo o  to, rozhodnout, zda 
skutečně budeme splácet 10 let v  ročních splátkách, nebo využijeme 
možnosti tzv. předplaceného nájemného a zaplatíme rovnou celý podíl, 

čímž bychom ušetřili cca 1,5 mil. na úrocích. Věc je ale mnohem složitěj-
ší, než takto stručně napsaná informace, a proto není divu, že si debata 
vyžádala celou hodinu. Po ní došlo k hlasování, které nejtěsnější většinou 
podpořilo předplacené nájemné. Současně bude zpracována nájemní 
smlouva, která ošetří oprávněné zájmy města po dobu nájemního vztahu.  
Potom přišly na řadu finance. ZM vzalo na vědomí stav čerpání rozpočtu 
za červenec a projednalo čerpání některých klíčových položek. Následně 
pak schválilo 9 rozpočtových změn v příjmové i výdajové stránce rozpočtu.

Na dlužníky si posvítíme

Stabilními body jednání ZM jsou i zprávy z jednání Finančního a kon-
trolního výboru. Ani tentokrát tomu nebylo jinak. Výstupem debaty 
bude návrh doplňku obecně závazné vyhlášky o odpadech, který zpřes-
ní administrativu evidence poplatníků a zejména dlužníků. 
Jedním z výše zmíněných rozpočtových opatření byla i celková oprava 
domu v Jungmannově ulici č. p. 286. ZM projevilo dodatečnou vůli 
rozšířit rekonstrukční práce i o zateplení a plynofikaci domu. To už 
ale bude financováno z příštího rozpočtu.

O Dubečnici ještě budeme diskutovat

Závěrem ještě ZM schválilo zprávu o činnosti městské policie a vy-
slechlo informaci o přípravě Regulačního plánu pro oblast Dubečnice 
a  seznámilo se s  návrhem zadání územní (urbanistické) studie pro 
tuto oblast. Návrh vyvolal řadu kritických připomínek a bude nutné 
se jeho obsahem znovu zabývat.
Tím skončilo předposlední jednání zastupitelstva v  tomto volebním 
období.

Stanislav Boloňský, místostarosta



Volby do Zastupitelstva města Roztoky a volby 
do Senátu Parlamentu České republiky se ko-
nají v pátek 10. 10. 2014 od 14.00 do 22.00 ho-
din a v sobotu 11. 10. 2014 od 8.00 do 14.00 
hodin.V případě konání II. kola voleb do Sená-
tu se toto kolo uskuteční v pátek 17. 10. 2014 
od  14.00 do  22.00 hodin a  v  sobotu 18. 10. 
2014 od 8.00 do 14.00 hodin.
Voličem do  zastupitelstva obce je občan 
obce za předpokladu, že alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v  den 
voleb v této obci přihlášen k trvalému poby-
tu a  jde o  státního občana České republiky 
nebo o státního občana členského státu Ev-
ropské unie, pokud požádal o  zápis do  do-
datku stálého seznamu voličů.
Voličem do Senátu je státní občan České repub-
liky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let. Ve  II. kole může volit i občan 
České republiky, který alespoň druhý den koná-
ní II. kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 

Prokázání totožnosti 
a státního občanství

Volby do  zastupitelstva obce: Volič po  pří-
chodu do volební místnosti prokáže okrskové 
volební komisi svou totožnost a státní občan-
ství České republiky platným občanským prů-
kazem nebo platným cestovním pasem České 
republiky. Jde-li o cizince, průkazem o povo-
lení k  pobytu vydaným podle zákona 
č.  326/1999 Sb., o  pobytu cizinců na  území 
České republiky a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Volby do Senátu Parlamentu České republiky: 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svou totožnost a státní občanství České re-
publiky (platným občanským průkazem, cestov-
ním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem).
Neprokáže-li volič svou totožnost a  státní 
občanství potřebnými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno. 

Hlasovací lístek

Volby do zastupitelstva obce: Hlasovací lís-
tek pro volby do zastupitelstva obce může být 
vytištěn oboustranně. V  záhlaví každého 
hlasovacího lístku je uveden název obce 
a  počet členů zastupitelstva obce, který má 
být zvolen. Volební stranou může být politic-
ká strana, politické hnutí, jejich koalice, nebo 
sdružení politických stran nebo politických 
hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně 
kandidující nezávislý kandidát nebo sdruže-
ní nezávislých kandidátů. 

Voliči budou dodány hlasovací lístky (pro 
volby do zastupitelstva obce a volby do Sená-
tu I. kolo) nejpozději 3 dny před dnem koná-
ní voleb prostřednictvím České pošty. 
Ve dnech voleb, v případě, že dojde k poško-
zení nebo ztrátě hlasovacího lístku, může 
volič ve volební místnosti požádat okrskovou 
volební komisi o jiný hlasovací lístek.
Volby do Senátu Parlamentu České repub-
liky: Hlasovací lístky pro volby do  Senátu 
jsou vytištěny pro každého kandidáta samo-
statně. V případě konání II. kola voleb do Se-
nátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební 
místnosti ve dnech voleb.

Úprava hlasovacího lístku 
a způsob hlasování

Volby do  zastupitelstva obce: Po  obdržení 
úřední obálky vstoupí volič vždy do prostoru 
určeného k  úpravě hlasovacích lístků, kde 
může hlasovací lístek upravit jedním z uve-
dených způsobů:
• 1. Označit křížkem ve  čtverečku v  záhlaví 
sloupce před názvem volební strany pouze 
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidá-
tům této volební strany v pořadí dle hlasovací-
ho lístku v počtu, kolik činí počet členů zastu-
pitelstva obce, které má být v obci zvoleno.
• 2. Označit v rámečcích před jmény kandi-
dátů křížkem toho kandidáta, pro kterého 
hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvý-
še však tolik kandidátů, kolik členů zastupi-
telstva obce má být zvoleno.
• 3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané 
v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, 
že lze označit křížkem jednu volební stranu 
a  dále v  rámečku před jménem kandidáta 
další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libo-
volných samostatných sloupcích, ve kterých 
jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto 
případě je dán hlas jednotlivě označeným 
kandidátům. Z  označené volební strany je 
dán hlas podle pořadí na  hlasovacím lístku 
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do po-
čtu volených členů zastupitelstva obce.
Po  úpravě vloží volič hlasovací lístek do  šedé 
úřední obálky, určené pro volby do zastupitel-
stev obcí. Pokud volič neoznačí na hlasovacím 
lístku ani volební stranu, ani žádného kandidá-
ta, hlasovací lístek nevloží do  úřední obálky, 
hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední 
obálky několik hlasovacích lístků do téhož za-
stupitelstva, je jeho hlas neplatný. Každý volič 
hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 
S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací 
lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst 
nebo psát, může být v  prostoru určeném pro 

úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, 
nikoli však člen okrskové volební komise, 
a  hlasovací lístek za  něho upravit a  vložit 
do  úřední obálky, popřípadě i  úřední obálku 
vložit do volební schránky. Volič hlasuje tak, že 
úřední obálku vloží před okrskovou volební 
komisí do volební schránky.

Volby do Senátu Parlamentu České repub-
liky: Po  obdržení úřední obálky, případně 
hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud 
se volič neodebere do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlaso-
vání umožněno. V tomto prostoru volič vloží 
do úřední obálky žluté barvy v I. kole (šedé 
barvy ve II. kole voleb) jeden hlasovací lístek 
pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlaso-
vat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. 
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou 
na  předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, 
které jsou přetržené, hlasovací lístky, které 
nejsou vloženy do úřední obálky.
Pokud žádný z  kandidátů nezíská v  prvním 
kole voleb do  Senátu, konaného ve  dnech 
10.  10. a  11. 10. 2014, nadpoloviční většinu 
všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen 
žádný z kandidátů, bude se konat II. kolo voleb. 
Ve II. kole kandidují pouze 2 kandidáti, kteří se 
v I. kole umístili na prvních dvou místech. 

Hlasování do přenosné 
volební schránky 

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, 
důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlaso-
vat mimo volební místnost, a to pouze v územ-
ním obvodu stálého volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě vyšle komise k voliči 2 své 
členy s  přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky.

V našem městě  
je 7 volebních okrsků 

• Ve volebním okrsku č. 1 (zámek) je vo-
lební místnost: Zámek č. p. 1, Roztoky,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: Bělina, Čakov, Kostelní, 
Kroupka, Na Háji, Nádražní, Riegrova, Rýz-
nerova, Svojsíkovy sady, Tiché údolí, Únětic-
ká, Vltavská, Za Potokem.
• Ve  volebním okrsku č. 2 (knihovna) je 
volební místnost: Jungmannova 966, Rozto-
ky, pro voliče podle místa, kde jsou přihláše-
ni k trvalému pobytu: Dobrovského, Haško-
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va, Jana Palacha, Jungmannova, Na Vyhlídce, 
Nad Čakovem, nám. 5. května, nám. Jana 
Procházky, Olbrachtova, Palackého, Plavidlo, 
Puchmajerova, Spěšného, Šafaříkova, Šaldo-
va, Školní náměstí, Třebízského, U Jezu, Vo-
šahlíkova, Žirovnického.
• Ve volebním okrsku č. 3 (ZŠ Roztoky) je 
volební místnost: Školní náměstí 470, Roz-
toky, pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu: B. M. Eliášové, 
Bernáškova, Bráfova, Braunerova, Čapkova, 
Čáslavského, Dobrovolného, Felklova, 
Mjr. Kašlíka, MUDr. Tichého, Nad Vltavou, 
Najdrova, Obránců míru, Plk.  Poláčka, Po-
děbradova, Seržanta Hniličky, V  Solníkách, 
17. listopadu.
• Ve volebním okrsku č. 4 (MÚ Roztoky) je 
volební místnost: náměstí 5. května 2, Roz-
toky, pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu: Hálkova, Havlíč-
kova, Hlouchova, Husovo nám., Chelčického, 
Jeronýmova, Masarykova, Nerudova, Sedláč-
kova, Vidimova, Žižkova.
• Ve volebním okrsku č. 5 (sokolovna) je 
volební místnost: Tyršovo náměstí 480, 
Roztoky, pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k  trvalému pobytu: Bezručova, 
Čechova, Horova, Krátká, Legií, Libušina, 
Lidická, Máchova, Na  Sekeře, Nad Vinice-
mi, Plzeňská, Řachova, Svobody, Třešňovka, 
Tyršovo nám., Václavská, Vančurova, Vraš-
tilova, Vrchlického, Zeyerova.
• Ve  volebním okrsku č. 6 (ZŠ Žalov) je 
volební místnost: Zaorálkova 1300, Rozto-
ky, pro voliče podle místa, kde jsou přihlá-
šeni k trvalému pobytu: Bronzová, Burgero-
va, Jantarová, Jiráskova, Ke  Kocandě, 
Levohradecká, Levohradecké nám., Na  Du-
bečnici, Na Pískách, Na Pomezí, Opletalova, 
Pod Vodojemem, Potoky, Přílepská, Smeta-
nova, Šebkova, U Školky, V Úvoze, Zahradní, 
Zaorálkova, Zvoncová, Železná.
• Ve volebním okrsku č. 7 (MŠ Přemyslov-
ská) je volební místnost: Přemyslovská 
1193, Roztoky, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Alšova, 
Borkovského, Bořivojova, Husova, Chal-
úpeckého, K Nádraží, Komenského, Krásné-
ho, Krolmusova, Kuželova, Lederova, Mühl-
bergerova, Na Panenské, Na Valech, Pilařova, 
Pod Koláčovem, Pod Řivnáčem, Přemyslov-
ská, Příčná, Řadová, Souběžná, Sportovní, 
Stříbrník, Sv. Ludmily, U  Háje, U  Hřiště, 
U Zastávky, Václava Havla, Veselého, V Cha-
tách, Vlháčkova, Wolkerova, Za Cihelnou.

RNDr. Eva Skalníková, vedoucí odboru 
Kancelář vedení města, MÚ Roztoky

Informace k volbám
K  volbám do Senátu: Každý volič dostane 
poštou domů hlasovací lístky pro první kolo. 
Pokud se tak z nějakého důvodu nestane nebo 
pokud lístky ztratí nebo si je třeba poleje ká-
vou, obdrží hlasovací lístky v hlasovací míst-
nosti. Každý kandidát do  Senátu má samo-
statný hlasovací lístek. Do  úřední obálky se 
vkládá jediný z nich.

Do Senátu za náš volební obvod kandidují: 
1.  Karel Kasal, SPOJENÍ DEMOKRATÉ – 

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 
2.  Bc. Rudolf Carvan, KSČM 
3.  MUDr. Jiří Landa, ANO 2011
4.  Otto Chaloupka, Republika 
5.  RNDr. Josef Hausmann, CSc., NE Bruselu – 

Národní demokracie
6.  Lenka Kohoutová, ODS
7.  Ing. Michaela Vojtová, TOP 09 a Starostové 
8.  MgA.  Radek Stehlík, Aktiv nezávislých 

občanů
9.  Mgr.  Jana Šrámková, Klub angažovaných 

nestraníků
10.  Mgr. Jiří Dienstbier, ČSSD

Druhé kolo voleb do Senátu se bude konat, 
pokud některý z kandidátů již v prvním kole 
nezíská nadpoloviční většinu všech platných 
odevzdaných hlasů. V tom případě postoupí 
do druhého kola první dva kandidáti z kola 
prvního, volební lístky obdržíte až ve volební 
místnosti.

Pro volby do obecního zastupitelstva bude vy-
tištěn jediný společný volební lístek (rozměru 
A3, oboustranně potištěný), který rovněž dosta-
nete poštou. Na  něm budou uvedeny všechny 
volební strany i se všemi jednotlivými kandidáty. 
U  názvu každé strany s  více kandidáty bude 
umístěn větší prázdný čtvereček a u jména kaž-
dého kandidáta bude menší obdélníček. Zakříž-
kováním většího čtverečku volíte stranu jako 
celek, zakřížkováním malého obdélníčku volíte 
jednoho kandidáta. Pokud zakřížkujete stranu 
i kandidáta této strany, dáváte kandidátovi prefe-
renční hlas, který mu případně může umožnit 
posun na vyšší pořadí na kandidátní listině. 
Nemusíte ale volit žádnou stranu jako celek, 
můžete si vybírat konkrétní kandidáty z růz-
ných stran. Celkem můžete zakřížkovat nej-
výše 21 kandidátů, nemusíte však všechny 
možnosti využít, lístek bude platný i  s  jedi-
ným zakřížkovaným kandidátem. 

Do  zastupitelstva města Roztoky kandidují 
tyto volební subjekty:
1. Vladimíra Drdová, nezávislá kandidátka
2. KSČM
3. Strana zelených
4. ČSSD
5. Volba pro město Roztoky
6. SAKURA – Nestraníci
7. TOP 09 a nezávislí
8. ODS
Už jste si vybrali?

Jaroslav Drda

Vážení občané, 
díky funkci senátora mohu účinně podporovat investice a vznik 
nových pracovních míst, rozvoj veřejné dopravy nebo ochranu 
životního prostředí. Od počátku bojuji proti korumpování 
politiky, proti zneužívání exekucí nebo za dostupné bydlení. 

–  Spolupracuji na přísnější regulaci exekucí. Není možné, aby se 
ze stokorunových dluhů stávaly dluhy desetitisícové. Dluhy se 
samozřejmě platit mají, ale vymahači pohledávek nesmějí 
parazitovat na neštěstí druhých. 

–  Postavil jsem se společně s  občany proti znečišťování prostředí spalovaným 
odpadem. 

–  Prosazuji pravidla bránící nečistému financování politických stran a kampaní, 
průhledné nakládání s veřejnými penězi a majetkem a postih nepoctivých příjmů. 
Jinak není možné obnovit důvěru vás, občanů a občanek, v politický systém. 

–  Jsem členem vlády, která v květnu schválila investiční pobídky pro společnost 
LEGO. Zaměstnání získá na šest set lidí. I v Senátu podpořím účinnou právní 
úpravu, která usnadní další investiční projekty a tvorbu pracovních míst.

Chtěl bych vás požádat o váš hlas, abych mohl ve své práci pokračovat. 
Volby do Senátu a obcí proběhnou v pátek 10. a v sobotu 11. října 2014. 

Jiří Dienstbier, kandidát do Senátu za obvod Kladno a Praha-Západ

Volby do Zastupitelstva města Roztoky a volby do Senátu   Parlamentu České republiky
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Přijďte k nám obléct své děti a určitě 
najdete něco i pro sebe . 

jako bonus nabízíme: 
• při nákupu 3 kusů nejlevnější zdarma 

• nebo 15% slevu  
(po předložení letáku) 
 

Najdete nás  
v pasáži na Tyršově náměstí č.p. 1733 v Roztokách 
 

 
 

otevírací doba:  
po-pá  9:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00 

nově nabízíme i pánské košile a prodej zboží na váhu 
 

Těšíme se na Vaši návštěvu  
nabídka platí do 30.10.2014 

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT 
PŘESNOU CENU?

Zašlete rozměry 
skel e-mailem  
nebo SMSkou,  
tentýž den obdržíte  
cenovou nabídku.

Dlouholetá praxe–22 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž  
přímo od výrobce! 
Dodání od 3 do 7 dnů! 
Záruka 42 měsíců!

777 208 491
info@har.cz
www.har.cz

SLEVA 30 % z montáže.
Po předložení 
tohoto inzerátu

inz HAR 42 mes_A6_22_let.indd   2 05.02.14   19:40
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1. Ladislav Kantor
68 let, publicista

nezávislý

2. Jana Chržová, Mgr.
55 let, předs. Čs. svazu žen

nezávislá

3. Lubomír Valík, Bc.
22 let, student

nezávislý

4. Eva Jirková
31 let, grafička

nezávislá

5. Radek Bár
39 let, herec

nezávislý

6. Jaromír Prokeš, Ing.  63 let, technik, nezávislý 14. Iveta Fučíková, Ing.  54 let, podnikatelka, nezávislá
7. Viktor Sodoma  69 let, zpěvák, nezávislý 15. Lenka Herzingerová  62 let, účetní, nezávislá
8. Vladimír Fučík, Ing.  56 let, ekonomický poradce, nezávislý 16. Kvitoslava Bilinská, doc.  52 let, klavíristka, nezávislá
9. Michal Kinský  62 let, podnikatel, člen VPM 17. Renáta Procházková  54 let, zdravotní sestra, nezávislá
10. Eva Sodomová  63 let, pedagog, nezávislá 18. Věra Kozlová  67 let, důchodkyně, nezávislá
11. Tomáš Zámečník, Ing.  44 let, ekonom, nezávislý 19. Daniela Byzoňová  64 let, sociální pracovnice, nezávislá
12. Blanka Humplová  60 let, podnikatelka, nezávislá 20. Dana Dusilová  60 let, hospodářka, nezávislá
13. Lumír Nachmilner, Ing., CSc.  64 let, konzultant, nezávislý 21. František Jedlička  68 let, důchodce, nezávislý

VOLTE

5VOLBA PRO MĚSTO
ROZTOKY
A ŽALOV

» 
  Volba pro město (VPM) je liberální politická strana, která se zabývá pouze komunální politikou! Vznikla v červnu 
1998, jako výraz přesvědčení, že základní hodnotou života je SVOBODA. Nezabývá se tedy pojmy pravice a levice, 
ale naslouchá všem občanům bez ohledu na jejich politickou orientaci! 

» 
  Budeme znovu usilovat o  zavedení městského rozhlasu s  kamerovým systémem a  napojením na  pult centrální 
ochrany (PCO) POLICIE. Neustálý nárůst pouliční kriminality, a povodně z let 2002 a 2013 jasně ukázaly, že tato 
opatření jsou prvořadým zájmem všech občanů!

» 
  Ve spolupráci s orgány státu a ostatními kompetentními institucemi budeme pokračovat v úsilí o dotvoření důstojné 
mezinárodní prezentace Národní kulturní památky Levý Hradec tak, aby se opět mohla stát součástí evropského 
kulturního dědictví, kam svým významem nepochybně patří! 

 

» 
  Současný nedostatek míst ve školkách a školách  se logicky promění během deseti let v nutnost zajištění dostatečné 
kapacity pro středoškolské vzdělávání mládeže. Prosadíme vypracování   studie spádové oblasti Roztoky jako 
podkladu k rozhodnutí o zřízení  gymnázia ve městě!

» 
  Zásadním úkolem radnice je neprodleně zahájit intenzivní jednání s  krajským úřadem o  rozšíření a  totální 
rekonstrukci hlavní průjezdní komunikace městem, bez níž je další rozvoj města nemožný!

VPM kandiduje v Roztokách již po páté, a byla díky důvěře voličů vždy zastoupena
 v orgánech města.



VOLEBNÍ INZERCE

Zvu Vás na „Bábovku s Vlaďkou” každé úterý od 14 do 16 hodin
v Klubovně důchodců, Havlíčkova 713 a na „Nedělní bábovku s Vlaďkou 
a písničkami” v neděli 5. 10. 2014 od 15 hodin v knihovně.



VOLEBNÍ INZERCE
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MĚSTO PRO VŠECHNY 
GENERACE

TOP 09 a nezávislí pro Roztoky a Žalov

MĚSTO PRO VOLNÝ ČAS
Ve spolupráci s TJ Sokol Roztoky postavíme 
v jejich areálu novou městskou sportovní 
halu. Ta bude mít rozměry regulérního há-
zenkářského hřiště, což poskytne prostor 
i pro basketbal, florbal, volejbal či futsal. 
Bude se jednat o jednoduchou, ale účelnou 
a kvalitní budovu. Halu nepochybně využijí 
nejen sportovci, ale i spolky, které pořádají 
kulturní akce.

Dotace a granty na podporu kulturních, spor-
tovních a vzdělávacích spolků, neziskovek 
a dalších subjektů občanské společnosti 
rozdělíme do dvou oddělených systémů. 
Z jednoho budou financovány kulturní a spo-
lečenské organizace, z druhého ty sportovní. 
Celková částka určená na podporu bude 
vyšší než doposud. Pokusíme se zapojit 
místní podnikatele do podpory roztockého 
kulturního života.

Upravíme lokalitu u přívozu, protože 
roztocký břeh je nevyužitý. Mohou zde 
vzniknout nová sportoviště, občerstvení či 
veřejné rožniště, kde si budete moci kou-
pit kvalitní uzeniny a dříví a zapůjčit si 
opékadla.

Tiché údolí je krásnou přírodní spojnicí Roz-
tok a Únětic, kterou využívají cyklisté i pěší. 
Stezku kolem Únětického potoka vkusně 
upravíme tak, aby byla bezpečná a pří-
jemná pro všechny výletníky. V Tichém 
údolí se pokusíme vytvořit cyklostezku Svoj-
síkovými sady. Obnovíme naučnou stezku 
na Levém Hradci.

MĚSTO PRO RODINU
Zajistíme zateplení a novou fasádu staré 
budovy roztocké školy. Ve spolupráci s no-
vým ředitelem zajistíme, aby se škola stala 
kulturně-společenskou tepnou našeho města. 
Nejen nové prostory školy musejí žít i v od-
poledních hodinách.

Míst v mateřských školách je pořád málo. 
Zasadíme se o rekonstrukci vily č. 125 v Ti-
chém údolí tak, aby zde mohly vzniknout dvě 
nové třídy školky, výtvarný ateliér v pod-
kroví a komorní divadlo v suterénu.

Rozšíříme park v Tichém údolí. V zadní 
části mezi stromy vznikne opičí dráha pro 
děti s nejrůznějšími prolézačkami a u Úně-
tického potoka brouzdaliště pro nejmenší. 
V lokalitě Solník postavíme dětské doprav-
ní hřiště.

MĚSTO PRO SENIORY
Senioři jsou důležitou součástí společnos-
ti. Rozšíříme možnost tísňového volání 
pro všechny roztocké seniory. Těm, kteří 
nebudou mít dostatek finančních pro-
středků na zřízení této služby, zajistíme 
sociální příspěvek. Seniorům nabídne-
me možnost rozvozu k lékařům po Roz-
tokách.

Důležité je vzdělávání seniorů. Zajistíme pro 
ně počítačové kurzy v nové učebně roztocké 
školy. Podpoříme například i zdravotní a psy-
chosociální kurzy. Zařídíme informování seni-
orů o postupu v krizových situacích, v nichž 
se mohou ocitnout.

Zajistíme rozšíření defibrilátorů na veřejných 
místech.

ROZUMNÝ ROZVOJ PRO MĚSTO 
Nový územní plán města musí být rozumný, 
protože nelze ohrozit chod města nepřijatel-
nou výstavbou, nepřiměřenou dopravou či 
nereálnými požadavky na kapacitu čistírny 
odpadních vod. Zasadíme se o to, aby ne-
došlo k rozšíření lokalit určených pro no-
vou výstavbu. Prostor pro veřejnou zeleň 
musí být rozšířen.

Našemu městu chybí dlouhodobý strategic-
ký plán. Prosadíme jeho vypracování, proto-

že je potřeba přemýšlet o rozvoji  Roztok 
i z hlediska horizontu deseti či dvaceti let.

Roztoky mají své historické klenoty. V první 
řadě je to Levý Hradec. Zasadíme se o jeho 
rozumný rozvoj. Není našim cílem, aby k němu 
jezdily autobusy plné turistů, ale aby jeho okolí 
bylo důstojné jeho významu. Dalším výjimeč-
ným místem je lokalita Maxmiliánky. Pokusí-
me se vyjednat s vlastníky, aby byla tato loka-
lita navrácena do života a zkulturněna.

Budeme pokračovat v opravách silnic 
a chodníků. Pokusíme se rozplést vlastnické 
vztahy pozemků pod komunikacemi v Žalově 
(ulice Pilařova, Mühlbergerova, Krásného, 
Příčná), aby i ty mohly být opraveny. Průtah 
městem a ulice Přemyslovská jsou v žalost-
ném stavu. Tyto komunikace jsou majetkem 
Středočeského kraje. Vyvineme veškeré úsilí, 
aby se tyto páteřní komunikace konečně zača-
ly rekonstruovat. Kroupka je hlavní pěší spoj-
nicí mezi horní a dolní částí Roztok. Zaslouží si 
nejen nový povrch, ale i větší vstřícnost 
k chodcům. Rozmístíme zde lavičky pro odpo-
činek, květináče a odpadkové koše.

Budeme spolupracovat s vlastníky „penicilín-
ky“ i s provozovatelem vodohospodářské 
infrastruktury s tím cílem, aby efektivita 
čištění odpadních vod byla co nejvyšší a tím 
se udržovala i přijatelná cena pro veřejnost. 
O investicích do zvětšení kapacity nutných 
pro rozvoj dalších obcí budeme jednat, ale 
finanční prostředky pro intenzifikaci si musí 
žadatelé zajistit sami.

KAŽDODENNÍ PÉČE PRO MĚSTO
Úklid ve městě je občas nedostatečný, často 
díky nekázni investorů, různých podnikatel-
ských subjektů i některých občanů. Vytvoříme 
podmínky pro to, aby technické služby měly 
dostatek prostředků k zajištění včasného 
sekání trávy v létě, k odklízení sněhu v zimě 
a k neustálému udržování čistoty ve městě. 

V našem programu pro volební období 2014 až 2018 Vám nabízíme jen to, co skutečně dokáže-
me splnit. Nehodláme Vám populisticky slibovat, že vyřešíme úplně každý problém, aniž by-
chom na to měli pravomoci nebo fi nanční prostředky. Zaměříme se především na konkrétní 
věci, které jsou podle našeho názoru pro město důležité. Co slíbíme, to plníme. 
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Co slíbíme, to plníme

6175metrů nových 
chodníků.

Proto je potřeba zajistit spolupráci externích 
firem, práci klientů úřadu práce a přes prázdni-
ny nabídnout brigádu studentům.

Prosadíme posílení spojů do Prahy ve špič-
kách. Upravíme jízdní řád linky 359, která 
jezdí do Únětic a Suchdola, a zavedeme 
víkendové spoje. Zasadíme se o obnovení 
výstupní zastávky v Žalově blíže k Levému 
Hradci.

Budeme dále optimalizovat odpadové hospo-
dářství s cílem zajistit jeho maximální efektivi-
tu, co nejnižší cenu za likvidaci a nakládání 
s odpady i lepší frekvenci svozů.

Zasadíme se o to, aby zeleně v Roztokách 
přibývalo. Obnovíme sledování kvality ovzdu-
ší zejména ve vztahu k dopravě (včetně letec-
ké), vytápění a dopadů blízkosti hlavního města.

Dokončíme přerod městského úřadu 
v transparentní a otevřený. Budeme zveřej-
ňovat více informací včetně smluv. Se zásad-
ními investičními akcemi, které budeme pláno-
vat v následujícím roce, seznámíme veřejnost 
prostřednictvím Odrazu ještě před schvalová-
ním rozpočtu.

BEZPEČÍ PRO MĚSTO
V rámci městské policie zřídíme civilní pra-
covní místa pro seniory či hendikepované. 
Ti budou mít za úkol sledovat monitory kame-
rového systému a přijímat hovory v budově 
městské policie. To umožní městským policis-
tům, aby byli mnohem více v terénu, kde jsou 
potřeba. Zoptimalizujeme kamerový systém.

Prosadíme, aby byla zrealizována protipovod-
ňová opatření, která výrazně lépe ochrání 
dolní část Roztok. Budeme se také věnovat 
prevenci neblahé situace v některých lokali-
tách, zejména v Žalově, které jsou postihovány 
přívalovými dešti.

Zasadíme se o schválení obecně závazné 
vyhlášky, která v našem městě zakáže pro-
vozování výherních automatů. Město má 
sice z loterií příjmy, ale hodnota prevence 
patologického hráčství především mezi mla-
distvými a hodnota většího klidu a bezpečí 
ve městě je vyšší. ■

Komplexní znění programu 
a náš tým naleznete na 

www.top09.cz/roztoky

Potkejte se s�námi:
18. 9.  od 19 hodin  pivo se starostou v restauraci U Šmucrů 

28. 9.  od 15 do 18 hodin  při petangu v Tichém údolí

3. 10.  od 16 do 19 hodin  na Tyršově náměstí

5. 10.  od 15 do 18 hodin  při opékaní buřtů na Levém Hradci

1,1 milionu Kč 
ročně na podporu 
spolků. V budoucnu 
si můžeme 
dovolit víc.

3636  milionů Kč ročně 
k dispozici 
na důležité 
investice 
ve městě.

359 je číslo nové 
linky 
autobusu.

10 nových tříd, 
výtvarný ateliér, 
žákovský klub, 
sborovna, kabinety, 
knihovna, 

multifunkční sál a velká tělocvična. 
To je nová budova školy.

3940metrů nových 
silnic.

1120
metrů čtverečních nových 
dětských hřišť, sportovišť 

a oddechových zón.

3250
každoročních návštěvníků 

Slavností levého a pravého břehu.

To vše se nám podařilo za poslední čtyři roky.

1818 hodin. To je 
prodloužený čas, 
do kdy můžete 
v pondělí a ve středu 
na úřad.

7575 dětí navíc chodí 
do školky, protože 
jsme otevřeli 

3 nové třídy.
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Motto volebního programu MO. ČSSD Roztoky

Neusilujeme o politické funkce. Naším hlavním     cílem je další zkvalitnění života v našem městě.

Vážení občané, voliči i nevoliči,
rádi bychom Vám představili základní teze našeho volebního programu. Naše strana klade tradičně důraz na sociální - tedy 
společenský rozměr politiky. Je samozřejmé, že nebudeme prosazovat zájmy jednotlivců a jejich projektů, ale půjde nám 
hlavně o celek, o věci veřejné a společné. Jsme ochotni spolupracovat v zastupitelstvu s každým, kdo dokáže postavit 
potřeby města a jeho občanů nad své zájmy.

Stavební rozvoj a urbanizmus
Naše město má všechny předpoklady pro to, být zeleným městem, vstřícným ke svým obyvatelům. Je jenom na nás, jak se 
zachováme ke stávajícím prostranstvím i jaká pravidla stanovíme pro rozvojová území města. Jsme pro přísnější regulaci 
stavebnictví a jasné vymezení pravidel. Jsme zásadně proti vzniku dalších megalomanských projektů, jako jsou například 
komplex v Nádražní ulici či vědeckotechnické parky v Žalově.
Další hromadnou výstavbu chceme povolit teprve tehdy, až bude město schopno tuto novou výstavbu vstřebat. Zejména je 
třeba zabránit změnám v územním plánu v zájmu developerů.
Chceme, aby opravy komunikací začaly probíhat koncepčně a hlavně aby jejich životnost byla delší, než jedno volební 
období.
Přechody v Roztokách musí být zabezpečeny tak, aby byly viditelné v každém ročním období a musí být označeny 
dopravními značkami (IP6 - přechod pro chodce). Na místech, kde chybí dopravní značení např. u konců obytných zón, 
prosadíme zjednání nápravy. Jsme pro omezení parkování na chodnících a v křižovatkách.

Životní prostředí
Budeme se zasazovat o to, aby městský úřad řádně konal ve věci majitelů pozemků všeho druhu, kteří svůj majetek 
neudržují v řádném stavu. Všechny plochy v intravilánu obce, ať už jsou stavebními pozemky, či loukami musí být 
řádně sekány a zbavovány náletových dřevin tak, jak ukládá zákon, nejen z estetických důvodů, ale i kvůli alergenům a 
parazitům, které jsou zdrojem zdravotních obtíží.
Podporujeme rozvoj infrastruktury v Roztokách tak, aby se naše město stalo přívětivější pro všechny cyklisty, chodce, 
vozíčkáře i maminky s kočárky. Jsme pro navýšení parkovacích míst v ulicích, ale také pro penalizaci řidičů, kteří parkují 
na místech, kde se to nesmí.
Jsme pro zavedení kamerového systému, který by pomohl ohlídat sběrná místa a kontejnery. Slibujeme si od toho větší 
čistotu ve městě a zároveň lepší možnost dohledat ty, kteří pokládají odpadky na zem místo do kontejnerů či podnikatele, 
co chtějí ušetřit za svoz odpadu a radši ho pohazují na sběrných místech. Zasadíme se o zpřísnění dozoru nad odklízením 
psích výkalů pokutování a dodržování pořádku.

Doprava hromadná
Dnešní trasa autobusu 359, který převáží většinou pouze vzduch, by měla být změněna tak, aby nejezdil sem a tam stejnou 
ulicí, ale aby pokud možno posloužil co nejvíce občanům a obsloužil co největší část Roztok. Aby měl tento spoj vůbec 
nějaký smysl, tak se musíme zasadit o novou zastávku u Tesca a dalších zastávek po jeho nové trase. Zároveň si myslíme, 
že jeho smysl by se zvýšil tehdy, když by zajížděl až do Prahy. Chceme vyvolat nové jednáni o vzniku zastávky u Lidlu v 
Horoměřicích. A obnovíme přímé spojení se školami a nemocnicí v Bubenči. U linky 340 budeme prosazovat přidání spojů 
v době ranní špičky, kdy se naši občané do autobusů často nevejdou.

Zdravotnictví a sociální oblast
Chceme se zasadit o aktivní politiku města v oblasti zdravotnictví. V oborech, ve kterých lékařská péče v Roztokách chybí, 
nebo je problematická, bychom chtěli, aby město vycházelo aktivně vstříc vznikání nových ordinací lékařů. Situaci jaká je 
například dlouhodobě v dětském lékařství v Roztokách považujeme za neúnosnou.
Vedle stávajícího domu s pečovatelskou službou zde zcela chybí zařízení pro seniory - domov seniorů, denní stacionáře, či 
další služby pro seniory a zdravotně postižené, například tísňová péče a krizová péče.Z hlediska sociální prevence budeme 
podporovat rozšíření služby rané péče a nízkoprahových zařízení.

Občanská společnost a kultura
Je samozřejmostí, že budeme všemožně napomáhat rozvoji občanské společnosti. Jsme připraveni podporovat komunitní 
a společenský život našeho města. Současnou situaci, kdy společenské aktivity v Roztokách jsou značně monopolizované 
nepovažujeme za nejlepší. Jsme pro podporu mnohosti a různosti, kterou chceme realizovat spíše podporou menších 
spolků a sdružení na úkor stávajících, které si už své místo ve společnosti našly.

Školství
Velkým problémem našeho města je kapacita školských zařízení. Zatímco u základní školy se stávajícímu vedení podařilo 
velkou investiční akcí problém zažehnat, za což mu patří dík, tak u mateřských školek se tento problém vyřešit nedaří. Z 
toho plynou samozřejmě nepříjemnosti. Je nutné vyřešit transparentnost přijímacího řízení do MŠ tak, aby nemohlo být 
zpochybňováno. Je bezpodmínečně nutné sjednotit přijímací kritéria pro přijímání dětí do MŠ a to v mezním případě i 
sloučením všech MŠ do jednoho organizačního celku.
Po vzoru některých pražských městských částí uvažujeme o využití stávající volné kapacity školy ke vzniku předškolních 
tříd, jako nultého ročníku a tím umožnit přijetí dalších dětí do mateřských škol. V základní škole chceme stabilizovat 
kolektiv učitelů a vedení a zkvalitnit výuku. Chceme zajistit možnost výuky jazyků již od prvních tříd rodilými mluvčími.

Odraz
Navrhujeme, aby Odraz byl distribuován jen lidem, kteří o něj mají zájem. Jsme proti tomu, aby se rozdával na místech 
jako je zámeček, protože se domníváme, že diskuse v něm vedené nejsou dobrou reklamou, která by se měla šířit mezi 
turisty a návštěvníky muzea, nehledě na to, že rozdávání (či vyhazování) odrazu nerezidentům považujeme za plýtvání 
společnými penězi. Jsme proti přebírání obsahu časopisu bez souhlasu autorů, které považujeme za obohacování se na 
úkor městské kasy.
PředsedouRR by měl být opoziční zastupitel a nikoli kamarád starosty či kamarádka redaktora. Rubrika z dění městské 
policie by neměla sloužit jen pro pobavení občanů na úkor městské policie.

Bezpečnost v Roztokách
Budeme prosazovat přesun služebny Městské policie na Tyršovo náměstí a přesun strážníků do ulic města. Strážníci by 
měli intenzivně kontrolovat průjezd vozidel těžších než 18 tun serpentinou, parkování v ulicích a zajišťovat tísňovou 
linku pro seniory. Žádáme, aby město prosadilo zřízení retardérů na Lidické ulici v oblasti Tyršova náměstí a U rybníčku 
z důvodů bezpečné cesty dětí do školy.

Správa města
Považujeme za velmi nevhodnou situaci, kdy je tajemníkem městského úřadu člověk, který je svou profesní minulostí 
provázán s jedním z největších investorů v Roztokách, jež se podílel na mnohých projektech, které jsou dodnes vnímány 
obyvateli města značně rozpačitě. V očích některých občanů je tak současný tajemník se svým bývalým zaměstnavatelem 
natolik spojen, že tím k funkci tajemníka zcela ztrácejí důvěru. Tuto situaci je nutno bezodkladně napravit.
Nepovažujeme za dobrou situaci, která se naplno projevila za současného vedení radnice, kdy se úředníci cítili natolik 
krytí od vedení města, že se chovali arogantně a povýšeně viz například kauza vedoucího odboru města, který svou funkci 
dlouhou dobu zastával s požehnáním vedení města, přičemž byl po celou dobu ve střetu zájmů.
Zaměříme se na efektivní získávání a využívání dotací k dalšímu rozvoji města. Úřad města se musí stát pro občany 
otevřenou institucí. Veškeré informace vyplývající ze zákona, ale i další, pro občany potřebné, informace je potřeba 
zveřejňovat na stránkách města tak, aby byly snadno dohledatelné. Radnice by neměla tajit ani to, koho která strana 
nominovala do výborů zastupitelstva a komisí rady.

Vaše MO ČSSD Roztoky
Více informací o naší straně a kandidátech na www.cssdroztoky.wbs.cz

Zveme Vás na setkání s kandidáty pro nadcházející volby do zastupitelstva našeho města. 
Zároveň s komunálními volbami jsou i volby do Senátu České republiky. Naše pozvání přijal 
současný senátor Jiří Dienstbier, který bude v letošních podzimních volbách své křeslo v 
horní komoře Parlamentu obhajovat. Debata se staronovým kandidátem proběhne v čase 
mezi 13:00 a 15:00 hodinou. Jiří Dienstbier navštíví rovněž obyvatele domu s pečovatelskou 
službou.

Pro děti bude připravena oblíbená nafukovací skluzavka a drobné upomínkové předměty.
Pro dospělé se bude podávat předvolební guláš s chlebem. Dále bude k dispozici běžné 
občerstvení a podle počasí i dobrá Opočenská zmrzlina. Pivo: Svijanská 11°

Předem děkujeme všem voličům i nevoličům naší MO ČSSD Roztoky, že nás navštívíte a 
prožijete s námi příjemný den

začátek 11,00hod 
ukončení 17,00hod

MO ČSSD Roztoky
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Motto volebního programu MO. ČSSD Roztoky

Neusilujeme o politické funkce. Naším hlavním     cílem je další zkvalitnění života v našem městě.

Vážení občané, voliči i nevoliči,
rádi bychom Vám představili základní teze našeho volebního programu. Naše strana klade tradičně důraz na sociální - tedy 
společenský rozměr politiky. Je samozřejmé, že nebudeme prosazovat zájmy jednotlivců a jejich projektů, ale půjde nám 
hlavně o celek, o věci veřejné a společné. Jsme ochotni spolupracovat v zastupitelstvu s každým, kdo dokáže postavit 
potřeby města a jeho občanů nad své zájmy.

Stavební rozvoj a urbanizmus
Naše město má všechny předpoklady pro to, být zeleným městem, vstřícným ke svým obyvatelům. Je jenom na nás, jak se 
zachováme ke stávajícím prostranstvím i jaká pravidla stanovíme pro rozvojová území města. Jsme pro přísnější regulaci 
stavebnictví a jasné vymezení pravidel. Jsme zásadně proti vzniku dalších megalomanských projektů, jako jsou například 
komplex v Nádražní ulici či vědeckotechnické parky v Žalově.
Další hromadnou výstavbu chceme povolit teprve tehdy, až bude město schopno tuto novou výstavbu vstřebat. Zejména je 
třeba zabránit změnám v územním plánu v zájmu developerů.
Chceme, aby opravy komunikací začaly probíhat koncepčně a hlavně aby jejich životnost byla delší, než jedno volební 
období.
Přechody v Roztokách musí být zabezpečeny tak, aby byly viditelné v každém ročním období a musí být označeny 
dopravními značkami (IP6 - přechod pro chodce). Na místech, kde chybí dopravní značení např. u konců obytných zón, 
prosadíme zjednání nápravy. Jsme pro omezení parkování na chodnících a v křižovatkách.

Životní prostředí
Budeme se zasazovat o to, aby městský úřad řádně konal ve věci majitelů pozemků všeho druhu, kteří svůj majetek 
neudržují v řádném stavu. Všechny plochy v intravilánu obce, ať už jsou stavebními pozemky, či loukami musí být 
řádně sekány a zbavovány náletových dřevin tak, jak ukládá zákon, nejen z estetických důvodů, ale i kvůli alergenům a 
parazitům, které jsou zdrojem zdravotních obtíží.
Podporujeme rozvoj infrastruktury v Roztokách tak, aby se naše město stalo přívětivější pro všechny cyklisty, chodce, 
vozíčkáře i maminky s kočárky. Jsme pro navýšení parkovacích míst v ulicích, ale také pro penalizaci řidičů, kteří parkují 
na místech, kde se to nesmí.
Jsme pro zavedení kamerového systému, který by pomohl ohlídat sběrná místa a kontejnery. Slibujeme si od toho větší 
čistotu ve městě a zároveň lepší možnost dohledat ty, kteří pokládají odpadky na zem místo do kontejnerů či podnikatele, 
co chtějí ušetřit za svoz odpadu a radši ho pohazují na sběrných místech. Zasadíme se o zpřísnění dozoru nad odklízením 
psích výkalů pokutování a dodržování pořádku.

Doprava hromadná
Dnešní trasa autobusu 359, který převáží většinou pouze vzduch, by měla být změněna tak, aby nejezdil sem a tam stejnou 
ulicí, ale aby pokud možno posloužil co nejvíce občanům a obsloužil co největší část Roztok. Aby měl tento spoj vůbec 
nějaký smysl, tak se musíme zasadit o novou zastávku u Tesca a dalších zastávek po jeho nové trase. Zároveň si myslíme, 
že jeho smysl by se zvýšil tehdy, když by zajížděl až do Prahy. Chceme vyvolat nové jednáni o vzniku zastávky u Lidlu v 
Horoměřicích. A obnovíme přímé spojení se školami a nemocnicí v Bubenči. U linky 340 budeme prosazovat přidání spojů 
v době ranní špičky, kdy se naši občané do autobusů často nevejdou.

Zdravotnictví a sociální oblast
Chceme se zasadit o aktivní politiku města v oblasti zdravotnictví. V oborech, ve kterých lékařská péče v Roztokách chybí, 
nebo je problematická, bychom chtěli, aby město vycházelo aktivně vstříc vznikání nových ordinací lékařů. Situaci jaká je 
například dlouhodobě v dětském lékařství v Roztokách považujeme za neúnosnou.
Vedle stávajícího domu s pečovatelskou službou zde zcela chybí zařízení pro seniory - domov seniorů, denní stacionáře, či 
další služby pro seniory a zdravotně postižené, například tísňová péče a krizová péče.Z hlediska sociální prevence budeme 
podporovat rozšíření služby rané péče a nízkoprahových zařízení.

Občanská společnost a kultura
Je samozřejmostí, že budeme všemožně napomáhat rozvoji občanské společnosti. Jsme připraveni podporovat komunitní 
a společenský život našeho města. Současnou situaci, kdy společenské aktivity v Roztokách jsou značně monopolizované 
nepovažujeme za nejlepší. Jsme pro podporu mnohosti a různosti, kterou chceme realizovat spíše podporou menších 
spolků a sdružení na úkor stávajících, které si už své místo ve společnosti našly.

Školství
Velkým problémem našeho města je kapacita školských zařízení. Zatímco u základní školy se stávajícímu vedení podařilo 
velkou investiční akcí problém zažehnat, za což mu patří dík, tak u mateřských školek se tento problém vyřešit nedaří. Z 
toho plynou samozřejmě nepříjemnosti. Je nutné vyřešit transparentnost přijímacího řízení do MŠ tak, aby nemohlo být 
zpochybňováno. Je bezpodmínečně nutné sjednotit přijímací kritéria pro přijímání dětí do MŠ a to v mezním případě i 
sloučením všech MŠ do jednoho organizačního celku.
Po vzoru některých pražských městských částí uvažujeme o využití stávající volné kapacity školy ke vzniku předškolních 
tříd, jako nultého ročníku a tím umožnit přijetí dalších dětí do mateřských škol. V základní škole chceme stabilizovat 
kolektiv učitelů a vedení a zkvalitnit výuku. Chceme zajistit možnost výuky jazyků již od prvních tříd rodilými mluvčími.

Odraz
Navrhujeme, aby Odraz byl distribuován jen lidem, kteří o něj mají zájem. Jsme proti tomu, aby se rozdával na místech 
jako je zámeček, protože se domníváme, že diskuse v něm vedené nejsou dobrou reklamou, která by se měla šířit mezi 
turisty a návštěvníky muzea, nehledě na to, že rozdávání (či vyhazování) odrazu nerezidentům považujeme za plýtvání 
společnými penězi. Jsme proti přebírání obsahu časopisu bez souhlasu autorů, které považujeme za obohacování se na 
úkor městské kasy.
PředsedouRR by měl být opoziční zastupitel a nikoli kamarád starosty či kamarádka redaktora. Rubrika z dění městské 
policie by neměla sloužit jen pro pobavení občanů na úkor městské policie.

Bezpečnost v Roztokách
Budeme prosazovat přesun služebny Městské policie na Tyršovo náměstí a přesun strážníků do ulic města. Strážníci by 
měli intenzivně kontrolovat průjezd vozidel těžších než 18 tun serpentinou, parkování v ulicích a zajišťovat tísňovou 
linku pro seniory. Žádáme, aby město prosadilo zřízení retardérů na Lidické ulici v oblasti Tyršova náměstí a U rybníčku 
z důvodů bezpečné cesty dětí do školy.

Správa města
Považujeme za velmi nevhodnou situaci, kdy je tajemníkem městského úřadu člověk, který je svou profesní minulostí 
provázán s jedním z největších investorů v Roztokách, jež se podílel na mnohých projektech, které jsou dodnes vnímány 
obyvateli města značně rozpačitě. V očích některých občanů je tak současný tajemník se svým bývalým zaměstnavatelem 
natolik spojen, že tím k funkci tajemníka zcela ztrácejí důvěru. Tuto situaci je nutno bezodkladně napravit.
Nepovažujeme za dobrou situaci, která se naplno projevila za současného vedení radnice, kdy se úředníci cítili natolik 
krytí od vedení města, že se chovali arogantně a povýšeně viz například kauza vedoucího odboru města, který svou funkci 
dlouhou dobu zastával s požehnáním vedení města, přičemž byl po celou dobu ve střetu zájmů.
Zaměříme se na efektivní získávání a využívání dotací k dalšímu rozvoji města. Úřad města se musí stát pro občany 
otevřenou institucí. Veškeré informace vyplývající ze zákona, ale i další, pro občany potřebné, informace je potřeba 
zveřejňovat na stránkách města tak, aby byly snadno dohledatelné. Radnice by neměla tajit ani to, koho která strana 
nominovala do výborů zastupitelstva a komisí rady.

Vaše MO ČSSD Roztoky
Více informací o naší straně a kandidátech na www.cssdroztoky.wbs.cz

Zveme Vás na setkání s kandidáty pro nadcházející volby do zastupitelstva našeho města. 
Zároveň s komunálními volbami jsou i volby do Senátu České republiky. Naše pozvání přijal 
současný senátor Jiří Dienstbier, který bude v letošních podzimních volbách své křeslo v 
horní komoře Parlamentu obhajovat. Debata se staronovým kandidátem proběhne v čase 
mezi 13:00 a 15:00 hodinou. Jiří Dienstbier navštíví rovněž obyvatele domu s pečovatelskou 
službou.

Pro děti bude připravena oblíbená nafukovací skluzavka a drobné upomínkové předměty.
Pro dospělé se bude podávat předvolební guláš s chlebem. Dále bude k dispozici běžné 
občerstvení a podle počasí i dobrá Opočenská zmrzlina. Pivo: Svijanská 11°

Předem děkujeme všem voličům i nevoličům naší MO ČSSD Roztoky, že nás navštívíte a 
prožijete s námi příjemný den

začátek 11,00hod 
ukončení 17,00hod

MO ČSSD Roztoky
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I Roztoky a Îalov mohou kvést!

S podporou Nestraníků
Volební sdruÏení

pfiedstavuje hlavní body svého volebního
programu na období 2014 – 2018.

� Chceme Roztoky upravené a čisté. Nově vybudované chodníky a silnice, zkultivovaná veřejná prostranství
a zeleň vyžadují pravidelnou údržbu.

� Nebudeme se bát vynakládat na úklid a údržbu větší prostředky, považujeme to za dobře investované peníze.
Technické služby musí být personálně posíleny, jejich spolupráce s městským úřadem musí být výrazně pružnější.

� Vnímáme obec jako pestré společenství lidí. Pokud k tomu dostaneme šanci, zachováme a navýšíme podporu
sportovní, spolkové a kulturní činnosti. Ta dělá našemu městu dobré jméno a činí žití v něm příjemnějším.
Chceme, aby se podpora těmto aktivitám v příštím roce zvýšila – i vzhledem k tomu, že prostory v nové škole
skýtají řadu možností pro nové kroužky či oddíly.

� Budeme usilovat o to, aby alespoň jedna z historických vil v majetku města byla opravena a alespoň zčásti
využívána pro spolkové účely a volnočasové aktivity.

� Citlivě vnímáme tristní situaci, která panuje v zdravotních zařízeních pro děti. Časté střídání lékařů
a nedostatečné prostory, ve kterých by mohli zejména dětští lékaři vykonávat svou praxi, považujeme za vážnou
výzvu. Jsme připraveni tuto situaci řešit a hledat prostory jak v majetku města, tak ve spolupráci s developery.

� Chceme se zamyslet nad připravovanou rekonstrukcí hlavních silnic ve městě, které nejsou v našem
majetku.Vnímáme nutnost rekonstrukce Lidické ulice, ale budeme pro řešení, které nebude závislé na výkupu
privátních pozemků a bude citlivé k existující zeleni. Zasadíme se o vyznačení pruhu pro cyklisty.

S podporou Nestraníků

Mgr. Tomáš Novotný
48 let
lektor českého jazyka, Roztoky 
navržen pol. hn. Nestraníci

Mgr. Jaroslav Kubečka
63 let
úředník,  Roztoky
bez politické příslušnosti

Ing. Michal Hadraba
37 let
stavební inženýr,  Roztoky
bez politické příslušnosti

Mgr. Alexandra Narwa
36 let
socioložka,  Roztoky
bez politické příslušnosti

Ing. Jitka Klinkerová
49 let
stavební inženýrka,  Roztoky
bez politické příslušnosti

Ing. Milan Svoboda
46 let
manažer ICT, Roztoky
bez politické příslušnosti

MVDr. Martin Daníček
29 let
zvěrolékař,  Roztoky
bez politické příslušnosti

Ing. Otakar Veselý
62 let
IT manažer, Roztoky
bez politické příslušnosti

Mgr. Zdenka Perlíková
34 let
historička umění, Roztoky
bez politické příslušnosti

PhDr. Vojtěch Balík
67 let
vědecký pracovník,  Roztoky
bez politické příslušnosti

Jaroslav Hladílek
47 let
obchodní ředitel,  Roztoky
bez politické příslušnosti

Ivana Ryzcová
72 let
produkční,  Roztoky
bez politické příslušnosti
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S podporou Nestraníků

CHCEME
PRO VÁS
PRACOVAT

� Do přijetí regulačních plánů budeme usilovat o udržení stavební uzávěry.
S developery budeme transparentně jednat, abychom zabránili zbytečným soudním sporům, ale vždy tak, aby
nebyly opomenuty a prosazeny oprávněné zájmy Roztok.
Aktivně se zúčastníme debaty o podobě zástavby v Nádražní ulici a v lokalitě Maxmiliánka. Podpoříme jen
takové projekty, které budou respektovat ráz místa a budou pro naši obec přínosné.

� Chceme pravidelnou údržbu pozemků kolem Levého Hradce. Zachováme funkční průvodcovskou službu na
této památce. Ceníme si však komorního charakteru celého hradiště a zasadíme se, aby takový zůstal zachován.

� Jsme rádi, že roztocký zámek je otevřen nejrůznějším aktivitám roztockých spolků a sdružení. S vedením
i odbornými zaměstnanci Středočeského muzea budeme rádi spolupracovat.

� Školství zůstane trvale ve středu našeho zájmu. Vedení školy, které bude usilovat o moderní, zajímavé formy
výuky a bude smysluplně umět využívat nové školní prostory, bude mít naši podporu. Považujeme za
samozřejmost, že v Roztokách v dalším volebním období vznikne nová mateřská škola a bude vytvořen prostor
pro činnost dětských skupin.

� Stejně jako v končícím volebním období budeme i nadále prosazovat citlivou sociální politiku. Dosavadní
práce sociální komise ukázala, že Roztoky na své seniory nezapomínají. Nechystáme žádné zvyšování nájmů
v obecních bytech nižších kategorií. Naopak jsme připraveni postupně opravit ty, které byly v minulosti
zanedbány. Chceme rozpoutat debatu o výstavbě dalšího, cenově přijatelného zařízení pro seniory a navázat na
objekt, který jsme už v Roztokách v předminulém volebním období prosadili.

� Chceme, aby v Roztokách panoval klid a řád.
Přejeme si aktivnější městskou policii, která bude
problémy „hledat sama“, ne až na upozornění
občanů. Nechystáme žádnou smršť zbytečných
vyhlášek, ale nedovedeme si představit, že by nadále
nebyl citlivě zajištěn a ošetřen nedělní klid v obci.
Vážíme si pilných a pracovitých úředníků našeho
městského úřadu, ale domníváme se, že řada věcí by
šla vyřizovat pružněji a invenčněji.
Nejsme vždy srozuměni s tím, jak pracuje stavební
úřad. Přáli bychom si výraznou změnu stylu práce jeho
vedení.

� Zasadíme se o posílení autobusových spojů v ranní špičce a budeme chtít přehodnotit účelnost nově
zavedené linky 359, třebaže ta byla zavedena v dobré víře v její prospěšnost. Vyvoláme jednání o posílení
vlakové dopravy.

RNDr. Dagmar Caislová
55 let
pedagožka,  Roztoky
bez politické příslušnosti

Alena Havlínová
65 let
konzervátorka,  Roztoky
bez politické příslušnosti

Ing. Marie Dittrichová
75 let
stavební technička,  Roztoky
bez politické příslušnosti

Ing. Jan Havlíček
41 let
obchodní zástupce,  Roztoky
bez politické příslušnosti

Václav Pavlík
67 let
technik,  Roztoky
bez politické příslušnosti

Mgr. Marcela Šášinková
50 let
historička,  Roztoky
bez politické příslušnosti

Ak. mal. Zlatica Dobošová
68 let
restaurátorka,  Roztoky
bez politické příslušnosti

PhDr. Ivana Kubečková
58 let
etnografka,  Roztoky
bez politické příslušnosti

PhDr. Pavel Roubal
40 let
psycholog,  Roztoky
bez politické příslušnosti
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Ukázali jsme, že umíme plnit sliby. 
10. - 11. října nám dejte svůj hlas.

ODS pro Roztoky 2014 – 2018

V letech 2010–2014 se nám podařilo...
• Zvládli jsme opravit více chodníků a silnic než kdokoliv před námi.
• Připravili jsme rozsáhlou výstavbu kanalizace v Žalově a ulici Třebízského.
• Zajistili jsme dostavbu základní školy.
• Prosadili jsme rozsáhlé investice do městské infrastruktury.
• Zabránili jsme trojnásobnému zvýšení daně z nemovitostí.
• Zbrzdili jsme zvýšení poplatků za odpady.
• Obnovujeme městskou zeleň a staráme se o kulturní dědictví města.
• Omezili jsme mandatorní výdaje a prosadili úspory v rozpočtu.
• Zabránili jsme zadlužování města.
• Podpořili jsme e-aukci energie, díky které stovky domácností ušetřily.
• Rozšířili jsme kapacitu školek o 75 míst.
• Rekonstruovali jsme městský úřad a rozšířili jeho provozní dobu.
• Zvládli jsme povodně v roce 2013.
• Zabránili jsme přijetí absurdních vyhlášek sloužících k šikaně občanů.
• Trváme na transparentnosti – rozpočet, dokumenty a žádosti o dotace na webu.
• Prosadili jsme daňovou vratku pro rodiče dětí školkového věku.

Ve volebním období 2014-2018 budeme prosazovat
ODS je jediná roztocká pravicová síla. Jsme proti přerozdělování, hájíme nízké daně a minimální veřejný sektor. Pro Roztoky přinášíme chytrá 
řešení. Ve volebním období 2014-2018:

Zvyšování daní a poplatků je tabu

Nepřipustíme jakékoliv pokusy o zvyšování daní a městských poplat-
ků. Dokázali jsme, že lze investovat a nezadlužovat se. Kdo zvyšuje 
daně, neumí hospodařit.

Budeme dále masivně investovat do komunikací, infrastruktury 
a školek

V Roztokách je stále co zlepšovat. Během 4 let proinvestujeme 
třetinu rozpočtu, minimálně 147 mil. Kč do správy a údržby 
komunikací, vodohospodářské infrastruktury, školek, zeleně a 
veřejných prostranství.

Poplatek za odpady odstupňujeme podle jejich množství

Nedává smysl, aby všichni platili stejně. Chceme, aby ten, kdo více 
třídí a vyprodukuje tak méně odpadu, zaplatil i méně za jeho odvoz. 
Většině občanů tím poplatky za odpad klesnou.

Zvýšíme dotace a granty na kulturu a spolky na 1,5 mil. Kč ročně 
– peníze k nim půjdou přes občany

Kulturní rozpočet rozdělíme mezi občany. Každý dostane cca 200 Kč. 
V Roztokách žijí kulturní lidé – rozhodnou sami lépe než politici, kdo 
si jejich peníze zaslouží.

Posílíme autobusové linky 340 a 350

Prázdný autobus 359 je nesmysl. Je lepší přesunout prostředky do 
linek, které lidé používají.

Zajistíme bezpečnost ve městě

V rámci tvorby územního plánu budeme prosazovat zřízení služebny 
Policie ČR. Aktivně podpoříme městskou policii a dobrovolné hasiče.

Nezapomeneme na seniory

Chceme Roztoky jako místo pro kvalitní a zdravý život v každé fázi 
života. 

Více odpadkových košů do ulic

Udržení čistoty ve městě je možné jen když se na něm budou podílet 
všichni občané, radnice k tomu ale musí vytvořit podmínky. Výrazně 
zvýšíme počet odpadkových košů v ulicích.

Prosadíme chytrá protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření by se neměla stavět pro slávu politiků. 
Prosadíme chytrá protipovodňová opatření, která skutečně ochrání 
občany před velkou vodou.

Budeme prosazovat parkoviště P+R v Dejvicích

Vůči Praze 6 budeme prosazovat zřízení parkoviště P+R v Dejvicích, 
aby se zmírnil dopad zavedení tamních parkovacích zón na občany 
Roztok.

Snížíme poplatky ze psů na 160 Kč

Nejenže ulevíme roztockým chovatelům psů, ale umožníme, aby do 
Roztok v souladu se zákonem formálně přehlašovali své psy jejich 
majitelé z jiných měst, čímž získáme dodatečné zdroje.

Politika nás neživí, ale baví!
Za poslední čtyři roky se v Roztokách udělal 
pořádný kus práce. Jsme rádi, že jsme mohli 
být u toho. 

Naše práce však ještě není hotova. Chceme 
Roztoky bavorského střihu – čisté, udržované, 
bezpečné a přívětivé pro občany každého 
věku. 

Jsme přesvědčeni, že smyslem města je 
občanům sloužit a neobtěžovat je. Abychom 
mohli pokračovat, na podzim budeme potře-
bovat Váš hlas.

www.odsroztoky.cz

srdečně Vás zveme na

Vítání podzimu v Roztokách
sobota 4.10.2014 od 15:00

VOLEBNÍ INZERCE



Ing. Roman Jandík
32 let, projektový manažer, 
místostarosta města

www.odsroztoky.cz

Kandidáti ODS pro komunální volby

Mgr. Tomáš Pařízek
40 let, ředitel výrobního 
závodu 2 31

Mgr. Richard Turoň
32 let, advokát 4

RNDr. Jaroslav Huk, CSc.
55 let, vysokoškolský peda-
gog, analytik 5

Simona Mádlová
36 let, pečovatelka, koordi-
nátorka mateř. centra 6

Ing. Martin Ryneš
33 let, majitel stavební 
firmy 7

Jitka Kazimourová
63 let, živnostník 8

Alice Tondrová
58 let, pracovnice Národní 
galerie 9

Roland Mádlo
18 let, student 10

Eva Maršíková
52 let, úřednice 11

Ing. Jiří Landa
70 let, stavební a dopravní inženýr, technický 
ředitel 12

Olga Charvátová
66 let, důchodce 13

Petr Caisl
22 let, IT manažer 14

Ing. Milan Veselý
69 let, důchodce, včelař 15

Ing. Jindřich Marek
31 let, IT analytik 16

Dita Walterová
32 let, úřednice 17

Mgr. Václav Majer
83 let, důchodce 18

Mgr. Olga Veselá
34 let, obchodní manažerka v oblasti stoma-
tologie 19

Iljana Hradilová
78 let, důchodce 20

Irena Zoubková
72 let, účetní, ekonomka 21

Ukázali jsme, že umíme plnit sliby. 
10. - 11. října nám dejte svůj hlas.

VOLEBNÍ INZERCE



Uskutečnit rozhovor s  Lukášem Vaculíkem 
nebylo nic snadného. Jednak poskytováním 
rozhovorů zrovna neplýtvá, jednak je pořád 
pracovně vytížen. Trvalo mi skoro rok, než si 
našel ve svém nabitém kalendáři čas na popo-
vídání. Nicméně trpělivost přináší růže, a ně-
kdy i rozhovory. Odměnou mi bylo nesmírně 
příjemné setkání s charismatickým umělcem. 
Od dob, kdy byl idolem dívek a žen, mu sice 
přibyly šediny a vrásky, ale ta okouzlující klu-
kovská jiskra v očích mu zůstala.
• Před několika lety jsem vás poprvé za-
znamenala v Roztokách, bydlel jste krátkou 
dobu vedle nás v Masarykově ulici. Jak se 
stalo, že jste se přistěhoval do Roztok?
Tenkrát nám skončil pronájem v  Praze 
a  do  nájemního bytu v  Roztokách jsem se 
dostal díky rodinným vztahům. Ale chtěli 
jsme bydlet ve svém, takže jsme si koupili náš 
současný byt v Žalově a bydlí se nám tu dobře.
• Znal jste Roztoky už předtím?
Jezdíval jsem kdysi do Koliby v Tichém údo-
lí, když ještě existovala, kamarád tam dělal 
kuchaře. Ale přiznám se, že nahoru na kopec 
jsem vlastně nikdy nevyjel.
• Popularitu jste získal jako velmi mladý 
herec. Jak se na své začátky díváte dnes, 
kdy jste překročil padesátku?
Film je v jedné věci „sviňa“. Zatímco na foto-
grafii vidíte po  letech jen svůj vzhled, svou 
fýzis, film vás ukáže celého, jaký jste byl, telecí, 
neposkvrněný. Trochu z toho na mě jde smu-
tek – tu naivitu, tu čistou duši už člověk ztratil.
• Napadá vás někdy, že byste to chtěl vrátit?
Vracet se nechci. I  když je pravda, že se 
všichni rodíme s  dobrejma věcma, ale pak 
nás prostředí začne deformovat, začnete ří-
kat něco jiného, než si myslíte, začnete dělat 
kompromisy a už je všechno jinak.
• Pořád jste hodně vytížený. Jak to zvládáte?
Musím říct, že mi zatím ta steeplechase 
v práci nevadí, pořád to dávám. I když před 
časem se mi to zrovna nějak všechno nahr-
nulo na  jednu hromadu. Měly končit Děti 
ráje, tak jsem nastudoval novou hru, začal 
účinkovat v muzikálu Lucie a pak mi najed-
nou řekli, že Děti ráje pokračují a  že je ne-
můžu nechat ve štychu. Takže jsem měl šest 
i sedm představení do týdne a věděl jsem, že 
to někde musí kleknout.  A taky že jo, odešly 
mi hlasivky, po deseti minutách představení 
jsem pokaždé začal chraptět.
Ale přežil jsem to a jedu dál. Spíš už nemám 
tolik elánu na  věci kolem, něco zařizovat 
a podobně, to už se mi nechce.
• V Dětech ráje jsem vás viděla. Byl jste 
tam obklopen velmi mladými kolegy. Jak se 
vám s nimi spolupracovalo?

Úžasně, to byla bezvadná parta. Ta děcka, jak 
sem jim říkal, do toho vnesla neuvěřitelnou 
energii, kterou jsem z  nich čerpal jako ně-
jakej upír. Hrálo se to s přestávkami pět let, 
a pořád to byla skvělá zábava.
• Čím si vysvětlujete úspěch tohoto kusu, 
který pobláznil nejen pamětníky, ale i mla-
dé publikum, že si zpívalo se zpěváky, a do-
konce se v hledišti tancovalo?
Já myslím, že to bylo víc faktorů. U těch star-
ších v tom určitě byl kus nostalgie. Určitě to 
hodně stálo na  písničkách Michala Davida. 
On jimi leckdo hlasitě pohrdá, ale na jakém-
koli mejdanu, když se po  půlnoci začnou 
hrát „davidovky“, jdou trsat a zpívat všichni. 
Taky si myslím, že se do  publika valila ta 
energie mladého souboru. V divadle jde po-
každé o chemii mezi hledištěm a jevištěm, ta 
se musí vytvořit každý večer znovu, a ne vždy 
se to musí podařit. Ale zrovna u Dětí ráje si 
nepamatuju špatné představení.
Tenhle muzikál napsal Sagvan Tofi. Dělal 
jsem si z něj srandu, že vzít Davidovy písnič-
ky a kolem nich rozvinout nějaký jednodu-
chý děj, to umí každý. Ale není to pravda. 
Vznikl jiný podobný projekt (Je třeba zabít 
Davida) a vydržel asi tak měsíc. To Děti ráje 
už měly nějakých 470 repríz. To si mě pak 
Sagvan hezky vychutnal.
• Bylo na vás vidět, že jste si Děti ráje uží-
val. Užíváte si takhle na jevišti pořád?
No, kdyby se měl někdo na jevišti trápit, tak 
by asi měl změnit povolání, ne?
• Začínal jste kdysi v Městských divadlech 
pražských. Dnes jste na volné noze?
Ano, po  revoluci jsem ještě hrál v  Divadle 
komedie, v Rokoku, dva roky v Činoherním 
klubu. Ale teď už jsem léta nájemná puška.
• Věnujete se divadlu i filmu. Dáváte ně-
čemu přednost?
Dneska už moc netočím. Doba se změnila 
a divadlem se dá docela dobře uživit.

• S divadlem ale poměrně dost cestujete. 
Neunavuje vás to?
Samozřejmě, jezdí se hodně, Barťák (Jiří Bartoš-
ka) tomu říká „orat meze“, ale mně to nevadí. 
Dřív jsem jezdil sám, ale dneska už jezdím spo-
lečně s ostatními, je to větší sranda. Ale na natá-
čení naopak jezdím vlastním vozem, abych ne-
byl na nikom závislý, nemusel čekat, až se uvolní 
někdo, kdo mě odveze. A  vůbec nejlepší je to 
poslední natáčecí den, to všichni odfrčí a  jsou 
schopni vás nechat někde uprostřed lesa. 
Když jsem s  filmem začínal, bydlel jsem 
na Hanspaulce. Sice mě tam vyzvedávali, ale 
jak jsem později zjistil, trasa se nestanovovala 
podle bydliště, ale podle věku. Takže se samo-
zřejmě brzo ráno jelo pro Vaculíka, pak se pár 
hodin jezdilo po  Praze sem a  tam, poslední 
nastoupil pan Menšík a  jelo se zpátky kolem 
mého bydliště natáčet. To jsem fakt zíral.
• Jak se na svou kariéru díváte zpětně?
Všechno, čím jsem prošel, je kus mého živo-
ta. Ale dnes není pro mne až tak důležitý 
výsledek, jako to, s jakými lidmi jsem se tam 
setkal a jestli mi s nimi bylo dobře. To je dnes 
pro mne důležitější.
Někdo řekl, snad to byl Anthony Hopkins, že 
už nemá potřebu někomu něco dokazovat. 
To se mi líbí a tím se řídím.
• Ještě máte jednu roli – otcovskou.  
Najdete si čas na svého jedenáctiletého syna?
Najdu a je to pro mě velká radost. Je v poho-
dě, spíš než „jenom“ syn je to pro mě dobrej 
parťák, který má neuvěřitelný smysl pro hu-
mor. Někdy spolu prochlámeme celej den. 
Nedávno už se mně zeptal: Tati, dá se s tebou 
vůbec mluvit vážně?
• Už vnímá, že má slavného tatínka?
Už ano, ale nemá s tím problém. 
• Máte pocit, že si roli otce užíváte víc, 
než kdybyste měl syna třeba ve dvaceti?
Jednoznačně. Ve dvaceti člověk vůbec netuší, 
o  čem to je. Navíc v  tomhle telecím věku 
bývá často manželství a rodičovství jako kou-
le na noze. Přítěž. Až po čtyřicítce jsem zjis-
til, že už mě to nikam netáhne. Oženil jsem 
se a  založil rodinu. A  to tatínkovství, to je 
pocit, který je nepopsatelný a nepřenositelný.
• Otázka na závěr: včera jste měl natáče-
ní. Co to bude za film?
Vybíjená podle Michala Viewegha.

Tak se budeme těšit na premiéru. A doufá-
me, že k dvěma představením, která jste za-
tím v Roztokách odehrál, ještě nějaké přibu-
de. A díky za příjemný rozhovor.

S Lukášem Vaculíkem hovořila Vladimíra Drdová. 
Foto: Marie Hrůzová

22

ROZHOVOR MĚSÍCE

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Už nemusím nikomu nic dokazovat
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V posledním dvojčíslí ODRAZU byla zmínka o výstavě mikrofotografií 
ze světa rostlin, chystané v roztockém zámku, jejichž autorem je Viktor 
Sýkora, vědecký pracovník 1. lékařské fakulty UK v Praze. Součástí této 
informace byla mikrofotografie Rmenu barvířského, která se následně 
objevila také na městských vývěskách. Tato fotografie má doplňující text 
„Nečekaný a fascinující náhled do světa rostlin“. Já bych k těmto dvěma 
charakterizujícím slovům přidala ještě třetí – nádherný! Na ploše velké 
výstavní síně se návštěvníkovi otevírá svět mnoha velkoformátových 
mikrofotografií semen, plodů a dalších částí rostlin, pořízených pomocí 
speciálních optických i elektronických mikroskopů. Ostatně, koho zají-
mají technické a odborné detaily, jak tyto mikrofotografie vznikají, může 
si přečíst odborný výklad na vstupním panelu výstavy.
Nejsem přírodovědec ani fotograf specialista, a tak vnímám vystavená 
díla emociálním zrakem, jako asi většina z nás, a tak se přiznám, že mě 
doslova ohromila krása barev a fantaskních tvarů. Zajímalo mne, která 
pozice byla na počátku ve Viktoru Sýkorovi silnější: zda to byl autor 
přírodovědec, nebo autor umělec. Požádala jsem proto pana Sýkoru 
o odpověď na tyto tři otázky.
• Co Vás přivedlo k vašemu zájmu o fotografování a kdy jste vytvořil 
svoji první fotografii?
V. S. Moje první fotografie vznikla tak dávno, že by dnes byla považo-
vána spíše za historický dokument. První fotoaparát jsem dostal ještě 
na základní škole, což už je několik desetiletí. 
• Kdy vás poprvé napadlo podívat se elektronickým okem do nejta-
jemnějších útrob rostlin?
V. S. Před několika lety jsem hledal možnost, jak propojit fotografii 
a vědu. Začal jsem experimentovat s objekty z nejbližšího okolí, a přitom 
jsem objevil rozmanitost rostlin pod mikroskopem. A bylo rozhodnuto.
• Kdy a  kde se poprvé výsledky tohoto vašeho přírodovědeckého 
a fotografického bádání objevily na veřejnosti jako umělecké dílo?
V. S. Posouzení odkdy a nakolik jsou moje díla uměním, raději nechám 
na ostatních. Ale ať už zařadíme mé fotografie kamkoli, budu mít ra-
dost, pokud si budou i nadále nacházet své příznivce.
Výstava fotografií Viktora Sýkory v roztockém zámku potrvá do 26. říj-
na t. r.

Krásné zážitky vám přeje Ivana Ryzcová
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Brandejsovo nám. 1219/1, Praha 6 - Suchdol
tel. 220 920 621, obchod@powerprint.cz

Ot. doba  po-čt 8-18 (pá do 17)

nejen copycentrum

Fotoknihy na počkání
(20 vzorů) od 169,-

Kalendáře z Vašich fotek
(nové atraktivní vzory) od 149,-

Trika s vlastním potiskem
(různé velikosti, barvy) od 129,-

Ztracenky pro děti
(silikonové náramky s adresou) od 149,-

Svět mikrofotografie

U PŘÍLEŽITOSTI 
EVROPSKÉHO 

SETKÁNÍ 
MLÁDEŽE 
V PRAZE 

ORGANIZOVANÉHO 
KOMUNITOU TAIZÉ 

VÁS SRDEČNĚ 
ZVEME

 NA SETKÁNÍ 
S BRATRY, KTEŘÍ 

SE NA PŘÍPRAVĚ AKCE 
PODÍLEJÍ. 

TĚŠÍME SE NA VÁS 
V PONDĚLÍ 22. 9. 2014 
OD 18.30 HOD. 
V HUSOVĚ SBORU 
V ROZTOKÁCH, 
JERONÝMOVA 515.

Uvidíte krátký film o komunitě 
a předchozích setkáních 
z evropských měst, 
bratři vám poskytnou informace 
o setkání v Praze.

Církve římskokatolická 
a československá husitská 

Roztoky



Každoroční obyčej Občanského sdružení Levý Hradec vystoupit 
21.  srpna na  bájný vrch Řivnáč, kde zúčastnění vzdají hold svým 
předkům, kteří nikdy neváhali vystoupit na vrchol tohoto legendár-
ního kopce, aby se pomodlili za trochu toho deště pro svá pole, za-
hrady i sady, byl úspěšně realizován již po osmé! 
Současníci vystupují v  tento den na  vrchol nejen proto, aby uctili 
tento bohulibý zvyk svých předků, ale také aby vzpomněli vstupu 
vojsk Varšavské smlouvy, ježto mnohým z  nich, resp. jejich otcům 
změnil či dokonce definitivně zkazil život…
Předseda OS ve svém tradičně improvizovaném projevu na vrcholu kop-
ce připomněl tehdejší přepadení armádami Varšavské smlouvy z hlediska 
jejich neblahých důsledků. Když toho rána dokončily armády ,,spřátele-
ných zemí“ za pomoci českých kolaborantů (včetně Čechů v KGB) hlad-
ké noční obsazení naší země, nikdo netušil, že ,,dočasný“ pobyt vojsk 
bude trvat předlouhých dvacet jedna let… Nikdo netušil, že bude záhy 
schváleno tehdejším Federálním shromážděním neuvěřitelným pomě-
rem hlasů – 228 hlasů PRO, 4 PROTI. Nikdo netušil, že dojde k statisíco-
vé emigraci, ani že o své pracovní místo přijdou další statisíce lidí…
Onen pěší výstup (ať už v jeho čele šel jeho nejstarší účastník dvaaosm-
desátiletý M. Košťál, či skotačící děti)byl jako vždy charakterizován roz-
vážným krokem, úsměvnou pohodou a přátelskými rozhovory. Na vr-

cholu Řivnáče se znovu otevřela krajina s  pohledem na  horu Říp 
i na (nad blízkou Podmorání) vzkvétající skládku Regiosu, výsledek to 
lidského úsilí… Setkání bylo zakončeno zpěvem vlastenecké písně Čechy 
krásné, Čechy mé…
Po sestupu se pak (jako vždy) účastníci uchýlili do restaurace Na hři-
šti k  přátelskému posezení, debatám plným jemné ironie i  vzpomí-
nek, jakož i za účelem kvalitního občerstvení. 

Za Občanské sdružení Levý Hradec Ladislav Kantor (Foto: St. Marušák)
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PLACENÁ INZERCE

Nejkrásnější dotace pana inženýra
Člověku by se chtělo nad nepřekvapivým článkem pana inženýra Šalamona 
z letního dvojčísla mávnout rukou. Nepíše tam nic nového, omílá neprav-
dy… To, že haní své kolegy komisaře a dělá z nich klientelistickou partu, je 
problém jeho svědomí. Pan inženýr dokola opakuje, že má péči o veřejné 
peníze a o to, aby daňový poplatník netrpěl. Pan inženýr nám radí. Pan in-
ženýr káže vodu, ale sám pije víno, a  to mohutnými doušky. S  obecními 
penězi má problém v první řadě on sám. Je totiž jednatelem firmy, která má 
v dlouhodobém pronájmu zdravotní středisko pro děti. Nějak se stalo, že 
firma poté, co odbydlela vložené investice, zapomněla hradit nájemné. To 
opomenutí trvalo dva roky a obec při něm mohla přijít o dvě stovky tisíc 
korun. Smlouva nesmlouva. Jak se to mohlo stát? Svůj díl viny na tom má 
bezpochyby minulý správce našeho obecního majetku, který po firmě dluh 
nevymáhal včas. Ale proč se člověk, kterému je tak jasné, jak mají ostatní 
hospodařit, jak se mají penízky v obci opatrovat, aby ani korunka neutekla, 
proč se pán tak zkušený a na všechno mající názor, nechal dotovat po dva 
roky penězi daňových poplatníků? Nepřebývalo jeho firmě náhodou něco 
v kase? Je možné, že by si toho tak dobrý počtář nevšiml? Stačilo, aby se 
na problém přišlo až za..., a dluh by byl částečně promlčen.  
Je poctivé napsat, že firma dluh nakonec uhradila. Po upozornění, poté, co 
vyšla pravda najevo. Věřme, že stejně tak uhradí i penále. Po neoprávněném 
dlouhodobém záboru veřejného prostranství, které také neplatil, je to už 
druhý renonc, kterého se náš kulturní Savonarola před svými spoluobčany 
dopustil. Dřív by se řeklo, že má z  ostudy kabát, že. Co se řekne dneska, 
nevíme. Ale něco by se říci mělo.
Závěrem dodáme, že tohle opomenutí nesnese srovnání s běžnými dlužníky, 
s bědnými lidi, kteří tu zaplatí pozdě nájemné, tu neuhradí vyvezení popelni-
ce. Proč? Inu, kdo chce být nad jinými, ukazovat jim cestu, třebas z pozice 
obecního zastupitele, trochu při tom ohýbat pravdu a mlžit, mohl by mít ales-
poň vlastní podnikání v pořádku, zvláště, když podniká s obecním majetkem.

Tomáš Novotný, zastupitel za Sakuru; Jaroslav Kubečka, zastupitel za Sakuru

Po osmé na Řivnáči!

Pro zájemce ze Středočeského kraje nabízíme možnost studia e-learningu na rozvoj podnikatelských dovedností. E-learningový kurz mohou 
zájemci absolvovat ZDARMA v rámci pilotního ověřování kdekoli online na PC – doba studia cca 40 hodin v době od 24. 9. do 14. 11. 2014. 
E-learning vzniká v rámci projektu, který je financován z ESF a státního rozpočtu ČR. Zájemci o přihlášení či podrobnější informace kontak-
tujte prosím Michaelu Vránovou, tel. 774 711 672, e-mail: michaela.vranova@bitcz.cz. Veškeré informace o projektu na www.podnikatelem.cz

Máte doma nepotřebné věci?
Sháníte něco s duší a příběhem? 
Přijďte prodat, koupit nebo vyměnit! 

·· nezbytné i zbytné věci · umění ·· 
····· řemesla · dětské výrobky ····· 
· občerstvení · aktivity pro děti ·

KDE: Park na Tyršově náměstí, Roztoky u Prahy 
KDY: sobota   4.10. 2014  od 9  h  do 15  h 
Počet prodejních míst omezen      rezervace nutná 

www.blesak-roztoky.cz        777 852 195

za pár korun do klobouku hraje výtečná kapela 
original alva vinariko orchestra

Bleší trh podpořilo město Roztoky, Sdružení Roztoč

• ••
•

••••••••••••••••••••••••••
desátý bleší trh v roztokách

Zhruba polovina účastníků výstupu, která byla tentokrát na vrcholu první. 
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Je to už přibližně šest let, co Divadlo Na tahu 
během dvou sezon sehrálo v sále restaurace 
Na Růžku tři aktovky z pera Václava Havla: 
Audienci, Vernisáž a Protest, v režii autorova 
dlouholetého, přítele a  souseda z  Hrádečku 
Andreje Kroba. Poté se uvádění divadelních 
kusů v  restauraci Na  Růžku chopilo Studio 
mladých a již pátým rokem se snaží podpo-
rovat žalovskou, potažmo roztockou kulturu 
svými autorskými počiny. Jelikož my, všichni 
tři členové Studia mladých (Radek Bár, Voj-
těch Efler a  Tomáš Zámečník), jsme prošli 
a stále procházíme i Divadlem Na tahu, roz-
hodli jsme se pro toto logické propojení 
obou divadelních subjektů. 
Jelikož se nám blíží (už zas)předvolební čas 
a jelikož se rádi angažujeme pro dobrou věc, 
chceme jedním divadelním večerem přispět 
k  podpoře kandidátů, kteří sebrali odvahu 
(možná někteří i zbytky sil) a jdou do komu-
nálních voleb! 

Proto bude moci vážený divák zhlédnout 
3.  10. Havlovu (dnes už světoznámou) jed-
noaktovku Audience v  podání Divadla 
Na  tahu, v  režii již zmiňovaného A. Kroba, 
tentokrát za jeho osobní účasti!
Po  přestávce pak uvidíte krátké vystoupení 
s několika písněmi a stejně veselými scénkami 
Studia mladých. Pokud byste si snad chtěli 

připomenout havlovskou poetiku umístěnou 
do trutnovského pivovaru nebo třeba poprvé 
v životě vidět životní trable místního sládka, 
rádi vás tam všechny uvidíme.
Takže: pátek 3. října, v 19.30 hod., restau-
race Na Růžku!
Vstupné je pochopitelně dobrovolné, ale šet-
řit na něm opravdu nemusíte.
Navíc jsme se rozhodli, že při naší obvyklé návš-
těvnosti cca 50–72 diváků, dostane stý a  stý 
první divák od nás předvolební guláš zdarma! 
(Ostatně o ničem jiném než o guláši ani volby 
nejsou.) V případě ještě větší účasti jsme připra-
veni vylosovat i  třetího diváka, který si rovněž 
bude moct dát gulášek. Pokud se dostaví méně 
diváků, sníme si ten guláš sami (když už hrajeme 
zadarmo) a s tím zas tak velký problém mít ne-
budeme. Přijďte, bude sranda!

Za Studio mladých a Divadlo Na tahu  
Radek Bár (Foto: Stan. Marušák)

Dnes už nás je přes čtyřicet. Dvacet pět se nás 
zúčastnilo letního soustředění. Zpívali jsme, 
tancovali jsme, hráli na flétny, vyráběli krásné 
věci, jezdili na kolech a sportovali. Snad nej-
větším zážitkem pro nás byla hra na bicí.Dě-
kujeme všem, co se nám věnovali: Vlaďce Drdo-
vé (zpěv, flétny, základy herectví), Petře Drdové 

(zpěv, taneční a  pohybová průprava), Markétě 
Hrůzové (výtvarná dílna), Dáše Cozlové (cyklis-
tika, turistika, pohybové hry), Michalu Jiráňovi 
(rytmika, bicí) a  Filipu Drdovi (jídelní servis). 
Bylo nám fajn a příští rok to dáme zase.

Roztocké děti

Podpořili nás: Monika Maixnerová – Papírnictví 
Cyrani, Martina Vacková – Maso uzeniny Bla-
žek, Helena Chvojková – Paspartování, rámová-
ní, Dana Švihálková – Finanční účetnictví, Lidl

ROZTOCKÁ DĚŤÁTKA 
Pátek 9–14 hodin. Pro děti cca od 3 let.
Hudební, pohybový a  výtvarný program.
Program je určen pro děti, které mají chuť zpívat 

a tvořit. Učíme se zpívat, správné dýchání, into-
naci, vnímání rytmu, základy hry na  zobcové 
flétničky. Důraz klademe na správný rozvoj řeči, 
dramatickou výchovu včetně pohybového roz-
voje – základy tance a rehabilitační (zdravotní) 
cvičení, relaxaci. Výtvarná část je s angličtinou 
a je zaměřena na rozvoj jemné motoriky a tvůrčí 
dětské fantazie. Vždy si něco krásného vyrobí-
me. Naše hesla jsou: „Všichni jsme jedničky!“ 
„Nás to baví!“
Všechny děti mají možnost být zařazeny 
do dětského pěveckého sboru Roztocké děti 
a účastnit se všech vystoupení.

Přihlášky a informace: Vlaďka Drdová, 
tel. 606 893 292, e-mail: v.drdova@volny.cz

Václav Havel opět Na Růžku

Roztocké děti – letní prázdninové soustředění

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – září, říjen
Pá 20. 6. Otevření nové stálé expozice – Jak se jezdilo do Roztok na letní byt Středočeské muzeum, Roztoky 
Pá 6. 6.–5. 11. Od bezu k šafránu / barvířské rostliny – výstava Středočeské muzeum, Roztoky
So 14. 6.–31. 10. Letní keramická plastika – výstava Středočeské muzeum, Roztoky
Út 5. 8.–26. 10. Tajemství rostlin – výstava fotografií Viktora Sýkory Středočeské muzeum, Roztoky
So 13. 9. Slavnosti pravého a levého břehu – tradiční festival u Vltavy. Od: 10.00 hod. Přívoz Roztoky
Ne 14. 9. Sokolení – přijďte si s dětmi zasportovat Od: 10.00 do 12.00 hod. TJ Sokol, Tyršovo nám., Roztoky
So 13. 9.–4. 10. Festival Předivo 14 – centrum obce, divadélko Vysmáto, dům U Korychů. www.premyslovci.cz Velké Přílepy
Ne 21. 9. Svatoludmilská pouť za účasti pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky Levý Hradec
So 27. 9. Dudácké odpoledne – ohňová show, irské tance. Od: 16.00 hod. Občerstvení U Šraněk, Roztoky
Pá 3. 10. Podzimní slavnost s Beruška Bandem Od: 15.30 hod. Rožálek
Pá 3. 10. V. Havel – Audience – hraje Divadlo Na tahu. Vstupné dobrovolné. Od: 19.30 hod. Restaurace Na Růžku, Žalov
So 4.10. Blešák Od: 9.00 do 15.00 hod. Park Tyršovo náměstí, Roztoky
Ne 12. 10. Divadélko Romaneto – Krkonošská pohádka. Vstupné 80 Kč Od: 15.00 hod. Hotel Academic
Ne 12. 10. Pod střechami Paříže – francouzské šansony. Vstupné 100 Kč. Od 19.30 hod. www.kriz-lifkova.cz Hotel Academic
So 18. 10. Country bál se skupinou Klikaři Od: 20.00 hod. Restaurace Na Růžku



V sobotu 20. září od 10 do 18 hodin se koná 
9.  ročník Roztockých řemeslnických trhů 
 FESTERO. V parku na Tyršově náměstí opět 
přivítáme řemeslníky nejen z Roztok a blíz-
kého okolí, ale i hosty ze vzdálenějších koutů 
Čech a Moravy. Těšit se můžete na řezbáře, 
originální oděvy, šperky nebo keramiku 
a mnoho dalšího. Pro milovníky dobrot zde 
bude výběr koření či výrobků z  medu, pro 
milovníky vůní stánek plný dárků z levandu-
le a  i  tentokrát se děti (a nejen ony) budou 

moci vyřádit ve výtvarných dílnách, ze kterých si 
pak odnesou vlastní originální výrobek.
Při prohlídce si pak můžete pochutnat na medov-
níku či muffinech a  chybět nebudou ani další 
dobroty a občerstvení, a samozřejmě i víno a me-
dovina. Během dne je připraven pestrý program 
pro celou rodinu. Tance, divadlo pro děti i dospě-
lé, kejklíři, šermíři a  muzikanti vás budou bavit 
během celého dne. 

David Král

Nabízíme vám výběr z nových knih
• Beletrie: Čapek Chod, K. M. Větrník (Novela srovnatelná s Vanču-
rovým Rozmarným létem, jeden z prvních postmoderních textů) 
Schmidtová, Š. Žabák z Bali (Erotické hříčky s překvapivým koncem 
nejen z Bali. Ostrov jako stvořený pro romantické lásky i roztodivná 
dobrodružství, která byste jinde nezažili.)
Weisberger, L. Ďábel nosí Pradu (Knižní předloha známého filmu 
z krutého módního světa.)
• Detektivky: Kimmel, J. Jr. Soud padlých andělů (Působivý příběh 
o spravedlnosti a odpuštění.)
Pirincci, A. Felidae: Kočičí detektivka
Nykänen, H. Cesta černých ovcí (Profesionální zločinec Nygren je 
nevyléčitelně nemocný a zbývá mu pár týdnů života, proto se rozhod-
ne zúčtovat se svým pestrým životem.)
• Historické romány: Plaidy, J. Prokletý rod Medici 1.–3. (Románo-
vá trilogie představuje Kateřinu Medicejskou, která přichází na fran-
couzský dvůr, kde se stává nemilovanou ženou Jindřicha Orleánské-
ho, druhého syna francouzského krále.)
Navrátil, J. Sirotci z války (Příběh o hledání domova a citového útoči-
ště dvou čerstvě dospělých chlapců v kulisách Československa pade-
sátých až šedesátých let.)
• Pro děti: Brycz, P.  Neberte nám ptáka loskutáka (Veselá knížka 
o báječném tatínkovi a obětavé mamince, kteří mají dvojí velké trápe-
ní. Jejich holčička Klárka neumí vyslovit hlásky r a ř.)
Cowell, C. Jak vycvičit draka (První díl vzpomínek Škyťáka Strašného 
Tresky III., což byl skutečně skvělý a obávaný vikinský bojovník.)
Vladislav, J. ProPánaKrále! (Třicet strašidelných pohádek, při jejichž 
čtení běhá příjemný mráz po zádech.)
• Pro mládež: Erikson, S. Příběhy z  malazské knihy padlých 1.–3. 
(Fantazy série, proti které jsou všechny ostatní příliš jednoduché) 
Flanagan, J. Bratrstvo 1.–3. (Nová řada knih od populárního autora)
Martin, G. R. R. Hra o  trůny. Píseň ledu a  ohně. (První kniha série. 
Úvodní část epického fantasy eposu odehrávajícího se ve světě temného 
středověku, mezi statečnými rytíři, mocnými čaroději, draky, zlovlky 
a čarostromy)
• Naučná: Estés, C. P. Ženy, které běhaly s vlky (Kniha se snaží za po-
moci analytické psychologie znovunalézt ženskou přirozenost, její 
původní typické rysy, založené na zdravých instinktech a intuici)
Ruiz, Don M. Pátá dohoda (Pátá dohoda chce přinést lidem na celém 
světě svobodu být sami sebou.)

Nové otvírací hodiny: Pondělí: 12.00–18.00, úterý: 09.00–18.00,
středa: 12.00–18.00, čtvrtek 12.00–18.00, pátek: zavřeno

Program v září:
9. 9. Feng Shui mýty a fakta, 18.00
11. 9. Bazaar - téma: děti od narození po 1. třídu, 18.00
17. 9. Hravé čtení – děti z Bullerbynu pro děti od 3–6 let, 16.15–17.15  
18. 9. Smích, 18.00
24.9. Klub deskových her, 18.00

Za městskou knihovnu Mgr. Michal Špaček
(knihovna.roztoky.cz – www.facebook.com/MKRoztoky)
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Festero                       Roztocké řemeslnické trhy 20. 9. 2014                            

Městská knihovna informuje
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Tel. 233  029  011, fax 233  029  033, e-mail: 
muzeum@muzeum-roztoky.cz 
Otevřeno: st–ne 10–18 hod.
Vstupné: výstavy – základní 50  Kč, snížené 
30  Kč, rodinné 130  Kč; zámek – základní 
50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 130 Kč
Nabídka školám: Objednávky pro školní 
kolektivy na tel. 233 029 042, 
e-mail: propagace@muzeum-roztoky

Navštivte nové stálé 
expozice na zámku

Jak se jezdilo do Roztok na letní byt / Život 
v  letovisku. Prostřednictvím instalovaných 
vilových interiérů poznáme životní styl „luf-
ťáků“ druhé poloviny devatenáctého století, 
a to včetně prezentované dobové módy. Roz-
tocké Tiché údolí bylo totiž první lokalitou, 
kterou pro své letní pobyty využívali pražští 
obchodníci a továrníci.
Jak bydlel a  úřadoval pan správce / Vrch-
nostenská správa panství. Obytné prostory 
a  kancelář vrchnostenského úředníka Lich-
tenštejnského panství na  konci 18. století. 
Nahlédnutí do  dobově vybavených privát-
ních pokojů úředníka včetně kuchyně a spi-
žírny se zásobami, a  zejména kanceláří vel-
kostatku.

Zveme na kace v září

• OD BEZu K ŠAFRÁNu / BARVířSKé 
ROSTLINY – trvá do 9. listopadu 2014
V prostorách Galerie/Kabinetu stále probíhá 
výstava z říše rostlin. Návštěvníci zde získají 
celou řadu zajímavých informací o  historii 
barvení rostlinnými barvivy i o jednotlivých 
rostlinách a jejich použití, a to včetně ukázek 
vzorků barvených tkanin. Výstava je to 
vskutku pestrobarevná a nechybí na ní hravý 
koutek pro děti!

V  rámci výstavy BARVířSKé ROSTLINY 
pořádá muzeum BARVířSKé DíLNY – 
nejbližší již v sobotu 13. září a další 4. října 
od  10 hodin – nutná rezervace na  tel. 
233  029  060 nebo na  pokladna@muzeum-
-roztoky.cz. Zbývají poslední místa! Přijďte 
se ponořit do tajů a krás barvení rostlinnými 
barvivy. V ceně 120 Kč jsou zahrnuty náklady 
na materiál a komentovaná prohlídka výstavy.

• TAJEMSTVí ROSTLIN / FOTOGRAFIE 
VIKTORA SýKORY – trvá do 26. října 
2014
Velká výstavní síň nás zavádí do nečekané-
ho a  fascinujícího světa rostlin, a  to pro-
střednictvím fotografií, které vznikly dvěma 
technicky diametrálně odlišnými přístupy: 
světelnou mikroskopií a  skenovací elektro-
novou mikroskopií. Autor v  nás dokáže 
vzbudit zájem o neznámou krásu a vyvolat 
v nás úctu k zázrakům přírody…
Výstavu doplní workshopy o  technikách 
fotografování vedené autorem výstavy – 
sledujte www.muzeum-roztoky.cz – nutná 
rezervace na  tel. 233  029  060 nebo na  po-
kladna@muzeum-roztoky.cz. Přijďte v  sobě 
odhalit schopnost vidět a zachytit. Není ur-
čeno pro profesionální fotografy – ale i  ti 
získají spoustu zajímavých podnětů…

• LETNí KERAMICKÁ PLASTIKA  
– trvá do 31. října 2014
Tvorba padesátky osvědčených tvůrců i začí-
najících autorů z domova i zahraničí „obsa-
dila“ areál muzea…

• PřIPRAVuJEME:
28. 10. 2014: Den Středočeského kraje
Od 28. 11. 2014: Betlémy, tentokrát tištěné

Marcela Uhlíková

Středočeské muzeum v Roztokách

TAJEMSTVí ROSTLIN
Středočeské muzeum v Roztokách zve na výstavu fotografií Vikto-
ra Sýkory TAJEMSTVí ROSTLIN, které nám dovolí nahlédnout 
do nečekaného a fascinujícího světa rostlin. Výstava se koná v ter-
mínu  1. srpen – 26. říjen 2014, otevřena je od  středy do  neděle 
10–18 hodin. 
Fotografie vznikaly dvěma technicky diametrálně odlišnými přístupy: 
světelnou mikroskopií a skenovací elektronovou mikroskopií. Ukazují 
podrobnosti, které naše oko nedokáže v reálném životě zachytit. Na fo-
tografiích, které nám výstava nabízí, jsou zachyceny semena, květy 
i plody. Mnohé z nich známe, viděli jsme je, ale naše oko nedokáže 
v reálném životě zachytit podrobnosti. Díky technice se i my podílíme 
na pozorování pod mikroskopem, kam nás autor pozval.

Z fotografií Viktora Sýkory je patrno, že je nevytvořil amatér, který 
se „jen nadchl“ krásou. Autor v nás dokáže vzbudit zájem o nezná-
mou krásu a vyvolat v nás úctu k zázrakům přírody…

VIKTOR SýKORA
* Fotograf a vědecký pracovník, vystudoval Přírodovědeckou fakul-
tu Univerzity Karlovy v  Praze. Pracuje na  1. lékařské fakultě UK 
v Praze. Věnuje se volné fotografické tvorbě, především mikrofoto-
grafii. Několik let působil jako hostující fotograf Divadla pod Pal-
movkou. Jeho práce byly publikovány doma i v zahraničí… 
Více na webových stránkách autora: www.viktorphoto.eu 

Marcela Uhlíková

Na výstavě Tajemství rostlin, 
foto: SMR – M. Uhlíková

Z výstavy Barvířské rostliny, 
foto: SMR – A. Hůlka

Ze srpnové Barvířské dílny, 
foto: SMR – M. Uhlíková



Vážení rodiče,
nový školní rok 2014/2015 je tu a  letos spolu 
s  ním i  spousta dalších školních záležitostí 
označených slůvkem „nový“. Ale „Školní okén-
ko“, kde Vás budeme pravidelně každý měsíc 
jako vždy informovat o dění ve škole, zůstává 
postaru v časopise Odraz a za to jsme moc rádi.
A  jak je to tedy s  těmi novinkami? Kromě 
nových prvňáčků (6 tříd), pedagogů a  dal-
ších pracovníků školy tu máme především 
nového pana ředitele Mgr.  Petra Bezděku, 
kterému tímto přeji za všechny zaměstnance 
školy, a doufám i za rodiče, mnoho úspěchů, 
pracovního elánu, pedagogického nadhledu 
i optimismu v jeho nelehké práci. 
Novotou voní i  nová přístavba – levé křídlo 
školní budovy na  Školním náměstí. Kromě 
10 nových učeben a knihovny naleznete na no-
vých místech v budově i ředitelnu (v přízemí), 
nové sborovny, „zástupcovnu“, pracovnu spe-
ciálního pedagoga i  místnost paní sekretářky. 
Hlavně se novotou blýská podlaha v naší velké, 
vytoužené tělocvičně i multifunkčním/gymnas-
tickém sále. Nejlepší by ale bylo vidět vše 
na  vlastní oči. Věřím, že se mnozí z  Vás přišli 
do  školy podívat v  den slavnostního otevření 
nové budovy, školu si sami prošli, „očichali 
a ohmatali“ a nyní už vědí, o čem mluvím. Jestli 

jste to ale nestihli, máte šanci ještě koncem roku, 
kdy tradičně proběhne Den otevřených dveří. 
Informace o  výuce, Dnu otevřených dveří, 
kroužcích, prázdninách během roku, nabíd-
kách školy, projektech, výletech i  fotografie 
tříd z  různých akcí opět naleznete na  webu 
školy – www.zsroztoky.cz, který bude během 
září aktualizován. 
Pohodový rozjezd v práci všem po dovolené či 
prázdninách přeje a na čtenou za měsíc se těší 

Věra Zelenková

Déšť nás neodradil
Těsně před koncem školního roku se už tradičně 
odehrála školní Sportovní olympiáda pro 1. a 2.
stupeň. Druhý stupeň nám ukradl sluníčko o den 
dříve a na nás, 1. stupeň, zbyl déšť a chlad.
Tým paní Cozlové, která je už tradičně organi-
zátorkou her pro 1. stupeň, díky za to :), se ale 
nezalekl, nic nevzdal a zaimprovizoval. Uspo-
řádali jsme „Olympiádu“ v  prostorách nové 
školy, konkrétně v přízemní široké chodbě.
Všechny děti měly možnost užít si různorodé 
disciplíny, třída střídala třídu, děti skákaly 
v pytlích, přetahovaly se o lano, třídily odpady 
na čas, lovily rybičky a účastnily se dalších ak-
tivit s velkým nadšením. Menší prostor niko-

mu nevadil, moc jsme si to užili a byli rádi, že 
jsme to nevzdali a nezklamali těšící se soutěživé 
týmy. Samozřejmě byl někdo nejrychlejší, ale to 
už dnes není důležité, vítězové byli  zkrátka 
všichni.

Za „Olympijský tým“ Petra Zwinz

ulevte své domácnosti 
Milí roztočtí, nejprve mnohokrát děkujeme 
vám všem, díky nimž se naše nová škola zelená 
od rostlinek vámi darovaných :). Je jim u nás 
moc dobře. A  protože jste se tak osvědčili, 
zkoušíme vás tímto znovu požádat o podporu. 
S novým školním rokem vás znovu oslovujeme 
s prosbou o případné darování již nepoužívané-
ho, nicméně stále funkčního, pokud možno 
kufříkového, šicího stroje/strojů :). Máme krásný 
ateliér v nové budově školy, dost velký na to, aby 
pojal  šicí dílničku. Proto máte-li, nepoužíváte již 
a  překáží vám, zavolejte prosím 602  799  266, 
rádi si dojedeme a  odvezeme. Dětem uděláte 
radost a vašemu přístroji prodloužíte život. Jaká-
koli krejčovská panna, bude také velmi vítána. 
Zbytky látek, knoflíky, nitě... – sem s  tím. Pře-
dem velmi děkujeme za podporu. 

Za pedagogický sbor a nadšence šití Petra Zwinz
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Krok za KrokemKrok za Krokem

ČÁSTEČNÁ VÝUKA 
V ANGLICKÉM JAZYCE, 

FORMOU HRY

PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ,
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 

A PRIMA KOLEKTIV

FINANČNĚ DOSTUPNÉ, 
MOŽNOST VÝBĚRU

Z NĚKOLIKA PROGRAMŮ
(CELODENNÍ, DOPOLEDNÍ, ODPOLEDNÍ, 

VYBRANÉ DNY V TÝDNU)

STÁLE PROBÍHÁ ZÁPIS DĚTÍ

ŠKOLIČKA - ROZTOKY

WWW.KROK-ZA-KROKEM.CZ

EVA LEŠNEROVÁ

Školní okénko
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Koncem srpna jsme měli příležitost v  rámci 
projektu Prevence specifických poruch učení 
pro dobrý start do školy prezentovat naše vý-
sledky médiím na  velké tiskové konferenci 
v  Praze. O  naši práci projevila velký zájem 
nejen tisková média, ale i rozhlas, Česká tele-
vize (ČT1) a  televize Prima, kde jsme byli 
v hlavních zpravodajských relacích. Koho by 
výstupy z médií zajímaly, najde některé repor-
táže a články na našem webu v sekci O nás – 
Napsali o nás.

Semináře pro rodiče  
a další aktivity
1. a 7. října 2014 proběhnou dva semináře pro 
rodiče k tématu Jak pracovat s dítětem, které 
má potíže s  učením. Sledujte plakátovací 
plochy a náš web. Semináře povede naše reno-
movaná specialistka a prezidentka společnosti 
Dyslexie paní docentka Olga Zelinková.
Hola, hola, škola volá a Lexik se hlásí o slovo 
v novém školním roce. Jako každý rok jsme 
pro Vás a  Vaše ratolesti připravili tradičně 
bohatou nabídku vzdělávacích aktivit. Na své 
si přijdou u  nás všechny věkové kategorie 
od  předškoláků až po  seniory. Pro ty nej-
menší jsme připravili úspěšné pokračování 
Malého objevitele a Tvořivé angličtinky, kur-

zy Grafomotoriky pro předškoláky i  malé 
školáky. 
Naše pedagogicko-psychologické poraden-
ství probíhá v přátelském prostředí pro Vaše 
děti, nabízí řešení partnerských problémů 
i  životních krizí s  erudovanými odborníky. 
Naši specialisté jsou připraveni pomoci v ne-
snázích při poruchách soustředěnosti, cho-
vání, podezření či diagnostice SPU.
Během léta jsme navázali spolupráci s organi-
zací Business  & Professional Women Praha, 
která bude 23. října pořádat v Roztokách semi-
nář Jak promítnout své vášně a talenty do své 
práce a jak na tom postavit vlastní prosperující 
podnikání. Pro zájemce jsme připraveni otevřít 
kurzy cizích jazyků Návrat do práce.

Soutěž o jazykový kurz zdarma
Jazykové kurzy pro jednotlivce i pro skupiny, 
kondiční i doučovací hodiny v celém spektru 
předmětů vyučovaných na  ZŠ a  SŠ včetně 
přípravy na jazykové certifikáty a státní ma-
turitní zkoušky odstartují v týdnu od 15. září. 
Zajistíme také firemní výuku pro Vaše za-
městnance s docházením lektora.
A  v  neposlední řadě nezapomínáme na  do-
spěláky. Pro ně je určeno jak jazykové vzdělá-
vání, tak i počítačové kurzy, mediální výchova 

a  další. Vyhlašujeme soutěž o  JAZYKOVý 
KuRZ ZDARMA pro naše stávající či minulé 
studenty, kteří přivedou do  Lexiku nového 
účastníka, včetně 10% slevy pro nováčka sa-
motného. Bližší podrobnosti a podmínky pro 
účast v této soutěži se dozvíte na našem webu 
www.lexik.cz. 
V  projektu Cizí jazyky pro život aneb jak se 
neztratit ve světě pro děti od 10 do 14 let může-
me zařadit ještě několik nových dětí do bezplat-
né výuky konverzačních kurzů (AJ, FJ, ŠJ, NJ), 
které začnou současně s ostatní výukou v Lexi-
ku. Prosíme o urychlené přihlášení na info@le-
xik.cz, zájemci budou zařazeni podle data při-
hlášení a do naplnění kapacity programu.
Pro všechny, kteří si u nás rádi dávají kávu či 
čaj, dobrá zpráva – od září je každá 6. KÁVA 
nebo ČAJ ZDARMA. Přijďte tedy ochutnat 
jak z  naší pestré nabídky vzdělávání, tak 
i z lahodného občerstvení. Těšíme se na Vás 
a přejeme krásný zbytek léta!

 
Za kolektiv Lexiku 

Mgr. Lenka Červenková, ředitelka

Slunečný svit slábne, dny se zkracují, vítr je chladnější, častěji prší a my všichni 
cítíme, že další prázdniny jsou minulostí a podzim nezadržitelně klepe na dveře. 
Přesto jsme se ani v létě my z tenisové školy nenudili. Příměstské letní intenziv-
ní kurzy tenisu na Žalově přilákaly množství dětí různých věkových kategorií 
a věřím, že všichni si čas strávený s námi užili, něco zajímavého se naučili a hlav-
ně udělali něco pro své zdraví. Kromě kurzů jsme uspořádali i  dva oficiální 
turnaje baby tenisu, na které se můžete těšit i v nadcházející sezoně.
Největší každoroční akcí je tenisový kemp v  Rakovníku. Rekordnímu počtu 
65 účastníků ve věku 6 až 17 let se věnovalo 8 trenérů a instruktorů. Tréninky tenisu 
a odpolední sparingy (cvičné zápasy) byly proložené cyklistikou a běsněním na švi-
hadle, kde se nováčci nestačili divit alternativu, dvoušvihům a  dalším závodním 
disciplínám. Pro zpestření byla večer zařazená utkání ve fotbale a volejbale/přehazo-
vané, jednou byli diváci svědky i napínavého utkání v beach ragby, kde nabyla nouze 
o  tvrdé zákroky v  rámci pravidel. Ve  středu večer napadly tábor oživlé mrtvoly 
zombie a děti se musely pod dozorem zkušených mariňáků protlouct cestou plnou 
nástrah, aby získaly potřebnou vakcínu a mohly se vrátit zpět do svých pelíšků – tato 
zombie apokalypsa se po většinou setkala s velkým úspěchem.
Léto nám skončilo a opět jsme zpět v realitě všedních dnů. Výhodou ovšem je, že se 
můžeme znovu naplno věnovat všem našim koníčkům. Jedním z nich je samozřejmě 
tenis – děti i dospělí již začali s pravidelnými tréninky v TENISOVÉM AREÁLU 
ŽALOV, ale v případě zájmu může tenis přijít vyzkoušet každý. Po hře plné nasazení 
osvěží chlazený nápoj, zmrzlina nebo točené pivko. Na  listopad pro vás chystáme 
rozšířený obchod se sportovními potřebami. Připomínám našim věrným i  novým 
hráčům, že halu stavíme 5. 10., takže je nejvyšší čas si rezervovat svůj termín.
Závěrem bych rád popřál všem bezproblémový vstup do nového školního roku 
a podzim plný nezapomenutelných, nejen sportovních, zážitků!

Jan Šrámek

Ohlédnutí za tenisovým létem

Zájem médií o naši práci v Lexiku

Přestože Herna roztockého mateřského centra zůstala letošní 
letní prázdniny zavřená, přivítali jsme nejmenší návštěvníky 
na několika jednorázových akcích. Jednou z nich byl i Týden 
prázdninových aktivit na  téma řemesla, během kterého se 
děti seznámily zábavnou formou s mnoha řemeslnými a vý-
tvarnými technikami. První den nás počasí donutilo zůstat 
pod střechou, čehož jsme využili a  vyzkoušeli hned dvě 
techniky – keramiku a odlévání mýdel do formiček. V násle-
dujících dnech jsme se pak vydali za včelařem, do smaltova-
cí a barvířské dílny a v neposlední řadě jsme navštívili řeme-
slnou vesničku Botanicus. Ve většině případů jsme cestovali 
vláčkem, takže i samotná cesta byla pro děti milým zážitkem. 
Doufáme, že si děti kromě spousty krásných výrobků – na-
příklad vlastnoručně „osmaltovaného“ hrnečku – odnesly 
i nové informace o řemeslech, se kterými se běžně setkává-
me. Akci jsme realizovali za laskavé podpory města Roztoky 
a Malého přemyslovskeho měšce. Poděkování patří také tr-
pělivým řemeslníkům a panu Holému. 
Od  září se na  vás budeme opět těšit při pravidelných 
kroužcích v herně mateřského centra nebo jednorázových 
akcích Podzimní bazárek či Podzimní slavnost s Beruška 
Bandem (pátek 3. 10.).
Více informací naleznete na webových stránkách 
www.rozalek.cz

Vendula Bromovská, Eva Tluková  
a Simona Mádlová za tým MC Rožálek

Rožálek
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



Odešel  
fotograf 
Vladimír 
Fyman
Dne 29. července 
2014 zemřel v po-
žehnaném věku 
nedožitých 91 let pan Vladimír Fyman, profe-
sionální fotograf a roztocký patriot.
Neprosadil se sice ve  sféře volné tvůrčí foto-
grafie, byl však špičkovým specialistou zamě-
řeným na fotografie uměleckých děl. Začínal 
jako fotograf Státního ústavu památkové péče, 
kde dokumentoval historickou architekturu, 
tři desetiletí pak pracoval jako fotograf Ná-
rodní galerie v Praze, kde fotografické odděle-
ní přivedl na  špičkovou úroveň. Jako absol-
vent Státní grafické školy a  žák Jaromíra 
Funkeho a  Josefa Ehma, s  nímž ho pojilo 
i  osobní přátelství, byl vyznavačem velkého 
formátu negativu a diapozitivu. Prostředí Ná-
rodní galerie ho kultivovalo i ve směru k vý-
tvarnému umění a  životnímu stylu obecně. 
Pokud na  to fyzicky stačil, byl ve svém živlu 

na  své roztocké zahradě, kde si vytvořil svůj 
malý soukromý ráj s  obdivovaným „anglic-
kým“ trávníkem a okrasnými dřevinami.
Do Roztok přišla rodina Fymanů v roce 1939 
po  rozpadu zbytku Československa, neboť 
jeho otec František Fyman musel narychlo 
opustit fotografickou živnost ve Vyšných Há-
gách pod Vysokými Tatrami. Usídlili se 
na úpatí Kroupky v č. p. 64, kde si F. Fyman 
zřídil fotoateliér. Byl tak prostorově stísněný, 
že při fotografování skupiny svatebčanů musel 
fotograf vybíhat až na ulici, aby měl náležitý 
odstup. V tomto ateliéru také Vladimír, čerst-
vý absolvent elitní pražské grafické školy, při-
čichl k tvrdému řemeslu. Znárodnění otcovy 
živnosti ho paradoxně osvobodilo a nastarto-
valo k  vyšším cílům, když se začal věnovat 
uměnovědné fotografii. Předtím se ještě za-
psal do historie dokumentu tím, že zazname-
nal příjezd takzvaného transportu smrti 
na roztocké nádraží v dubnu roku 1945. 
Vladimír Fyman měl šťastný osud i v tom, že 
ho obklopovala milující rodina, byl pyšný 
na svou profesi, které se věnoval již jeho otec, 
byl rád, že toto řemeslo úspěšně provozoval 
i jeho syn Vladimír Fyman mladší. Až do pozd-

ního stáří byl fyzicky fit a netrpěl žádnou boles-
tivou nemocí.
S panem Vladimírem Fymanem jsme se v kru-
hu početné rodiny rozloučili na Levém Hradci 
v úterý 5. srpna 2014.

Stanislav Boloňský

• Prodám byt 3 + kk, 80 m2 ve 2. patře byto-
vého domu s výtahem, v odlehlém rohu Tyr-
šova náměstí s výhledem na tři světové strany 
(Z, S, V). Jde o prostorný a světlý byt s výbor-
nými izolačními schopnostmi a s novými pro-
tihlukovými okny. Obývací pokoj s  kuchyní 
a jídelním koutem 31 m2, ložnice 18 m2, pokoj 
10m2, koupelna 5,8 m2 a  samostatné WC. 
V ložnici a na chodbě vestavné skříně (350 cm 
a 145 cm). V bytě je spíž a komora. Cena do-
hodou. Volejte 776 809 325
• Prodám nebo za menší RD či byt + dopla-
tek vyměním dvougenerační RD v  Rozto-
kách. Tel. 604 458 629
• Prodám stavební pozemek v Roztokách-
-Žalově. Tel. 736 674 553
• Prodám OV 2 + 1, 91m2, tzv. „finský dům“, 
ve druhém NP, v ul. Haškova, Roztoky. Byt je 
v zachovalém stavu, náklady na energie (voda, 
elektřina do 3000 Kč měs.), plynová přípojka je 
přivedena, ale není využita. Cena 2 399 000 Kč. 
Nabídku je možné rozšířit o  dva pozemky, 
včetně dvou staveb – garáží. Marcel Peter, tel. 
722 000 000, e-mail: marcel@peter.cz
• Hledáme zodpovědnou, pečlivou a milou 
paní na  výpomoc v  domě v  Roztokách  – 
úklid, údržba domácnosti, hlídání dětí. Práce 
4–5x týdně dopoledne (4–5 hodin denně), 
někdy i víkend. Potřebujeme časově flexibil-
ní paní, ideálně s  již dospělými dětmi nebo 
bez závazků. Prosím kontaktujte mě na:z34@
seznam.cz

• Prodám zděnou garáž v zástavbě finských 
domků, Olbrachtova 821, Roztoky u  Prahy. 
Zastavěná plocha garáže 20 m2, plocha před 
garáží 19 m2, plocha celkem činí 39 m2. Cena 
240 000 Kč. Tel. 737 278 565
• Pěkný byt po rekonstrukci 1 + 1, 49 m2, 
v  činžovním domě ve  3. p., nájem 7500  Kč 
bez poplatků. Tel. 728 701 133
• Přenechám dvojzahrádku naproti žalov-
ské škole. Odstupné dohodou (náklady). 
Tel. 723 468 481
• Angličtina na  míru, základní, praktická 
i  odborná. Časová flexibilita, individuální 
přístup. Mám mezinárodní certifikát z UCLA 
a 12 let praxe v USA. Tel. 220 911 266
• Tanečně-kondiční cvičení pro ženy kaž-
dého věku. Rozhýbání celého těla na světové 
melodie. Tel. 605 047 643
• Vyměním lekce angličtiny za lekce na po-
čítači. Tel. 737 937 643
• Hledám kamarádku na  rekreační jízdy 
na  kole, turistiku a  ev. procházky Prahou. 
Tel. 605 047 643
• Prodám RD Roztoky-Žalov, zahrada 
1700 m2, velké tech. prostory. Tel. 602 374 413
• Nabízím výuku AJ – gramatika a konver-
zace v  Roztokách. Také doučování AJ pro 
žáky základní školy. Tel. 775 937 144
• Pronajmu řadovou garáž Nad Čakovem. 
Volejte prosím na tel. 728 527 211
• Student OA nabízí doučování anglického 
jazyka pro 1. a 2. stupeň základní školy. Mís-

to a čas doučování dle dohody, 150 Kč/hod 
(60 min). Tel. 732 270 127
• Pronájem bytu v  RD po  celkové rekon-
strukci, velký a  prostorný 2 + 1, zahrada, 
garáž v  Roztokách, Palackého ulice. Cena 
12 000 Kč + poplatky. Tel. 603 300 077
• Pronajmeme garážové stání v  bytovém 
domě na  Tyršově náměstí. Cena 1500 Kč/
měsíc. Tel. 608 331 111
• Pronájem bytu 1 + kk, 42 m2, od  září 
2014, balkon. Cena 9400 Kč včetně poplatků. 
Tel 736 202 305, byt-roztoky@volny.cz
• Nabízím k pronajmutí dvě místnosti s pří-
slušenstvím (sprchový kout, WC) v  rodin-
ném domě. Samostatný vchod, dohoda mož-
ná. Tel. 604 734 601
• Hledám paní na úklid dvou bytových jedno-
tek v RD, frekvence 1x týdně. Tel. 732 860 079
• Nabízím lekce klavíru, bicích nástrojů 
a angličtiny pro děti formou konverzace. Jsem 
absolvent konzervatoře J. Ježka a  jazykové 
a obchodní školy v Austrálii, kde jsem 3,5 roku 
studoval. Vyučuji v domě vedle Lexíku nebo 
přímo u studenta doma. Tel. 777 867 706 
• Prodám postel 140 x 200 s úložným pro-
storem, včetně orig. podlouhlého polštáře, 
velmi atraktivní design, 2,5 roku používaná. 
Původní cena 9500  Kč, nyní 3500  Kč. 
Tel. 777 867 706 
• Nabízím k pronájmu prostory k podnikání 
na adrese Havlíčkova 618 (bývalá cukrárna Rů-
žový Slon, vedle ZŠ Roztoky). Tel. 603 233 547
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• Touto cestou chci velmi poděkovat paní 
Vlaďce Drdové a jejímu kolektivu 
za bezchybnou organizaci letního 
soustředění Roztockých dětí. 
Vše se vydařilo, celý týden byl zaplněn 
všemožnými aktivitami všech dětí a všichni 
byli nadšení, rodiče i děti.

Ing. Jaroslava Kozinková
 

• Chtěla bych tímto způsobem poděkovat 
občanům Roztok za pomoc. 
Dne 25. 8. 2014 ve 12.20 hod. jsem omdlela 
v autobuse č. 340 a občané mi pomohli 
a přivolali záchranku. 
Ještě jednou děkuji všem.

Kristýna Pospíšilová
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PŘIPRAVTE SE NA ZIMU 2014

Přílepská 1233, Roztoky 

PNEUSERVIS: +420 220 911 128
AUTOSERVIS:   +420 233 910 042

PRODEJNA: +420 220 515 853

www.superpneu.cz www.autohouser.cz
Prodej pneu a disků za internetové ceny!

Využijte služeb našeho pneuservisu.

Pneu, disky, alu. disky, příslušenství

Konfigurátor kol pro váš vůz

On-line objednání do pneuservisu

Uskladnění pneu

Certifikované prodejní a servisní místo
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