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Pavel Hokr – hudební škola
KLAVÍR, KYTARA, FLÉTNA A DALŠÍ
¾
¾
¾
¾
¾

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

HRAJEME NAPŘÍKLAD: SKÁKAL PES, NENÍ NUTNO,
KDYŽ JDE MALÝ BOBR SPÁT, SEVERNÍ VÍTR, POKOJ V DUŠI,
SPOMAĽ, MAMMA MIA, VODA ČO MA DRŽÍ NAD VODOU, MĚLS
MĚ VŮBEC RÁD, LISTEN TO YOUR HEART, FALLING SLOWLY,
PRÍBEH NEKONČÍ, LET IT BE, KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR,
DÍVÁM SE DÍVÁM, TWENTYONE GUNS, HONKY TONKY
BLUES, HŘÍŠNÁ TĚLA KŘÍDLA MOTÝLÍ, ŽELVA

MÍSTA VÝUKY: Roztoky, Horoměřice, Libčice, Černošice, Lety,
Říčany, Jesenice, Úvaly, Hostivice, Rudná, Vinoř, Újezd nad
Lesy, Brandýs nad Labem a další obce v okolí Prahy

INFORMACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ:
e-mail: info@pavelhokr.cz
tel.: 608 745 262 (Jarka Reiserová)
Na internetových stránkách najdete ceník,
aktuální koncerty, rozvrh volných termínů,
můj názor na ZUŠ, náš přístup a další informace

www.pavelhokr.cz

10. ročník přespolního běhu

ÚNĚTICKÁ 10°
sobota 13.října 2012 v Únětickém pivovaru
start hlavního závodu v 11. 30 (zápis 9.30 – 10.00, startovné Kč 60,- Kč)
start dětské kategorie v 10.00 (zápis v 9.30, startovné 10,- Kč)
Hodnotné ceny pro všechny kategorie!
Více informací na www.unetickypivovar.cz

ÚVODEM
Zítra se bude…

OBSAH:

Tento fejetonek je psán v den uzávěrky, ve středu 26. 9. večer, uprostřed
totální ,,prohibice“, kdy se naše čacká vláda pokouší napravit věci, které
sama způsobila.
Konec srpna a celé září zaneslo na ,,veřejné hřiště“ všeliké taškařice, bylo
jich tentokrát požehnaně a vesměs duněly i v Čechách nebývalou pitomostí. Nejprve se ministryně kultury dopustila v přímém přenosu ČT výroku
o zahájení procesu vedoucího k nastolení procesů, načež odvolala ředitele
Národního divadla, aniž by dodnes věděla proč. Patrně za odměnu ovšem
ve funkci zůstává, neboť nevědomost hříchu nečiní ani u bezvěrců…
Následující cvičná vzpoura šesti poslanců ODS vůči svému předsedovi
pozastavila schválení daňových zákonů, což přimělo vládní fešandu Karolinu P. k blokaci zákona o církevních restitucích… Metanolová aféra zacloumala celou zemí a vláda, která si plošnou prohibicí zadělala na mezinárodní malér, se tváří, že za to tak docela nemůže, čemuž se smějí i malé
děti, neboť jedině vláda má právo kontroly a výběru horentních daní…
V pátek je sv. Václava, patrona této země, a tak mě v souvislosti s tzv. zítřejším ,,zúžením“ vládní prohibice vytanula na mysli slova kdysi slavné budovatelské písně kdys komunistického fanatika (dnes seriózního dramatika)
Pavla Kohouta: ,,Zítra se bude tančit (chlastat) všude“…
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Ladislav Kantor

Co přináší ODRAZ č. 10?
Ve chvíli kdy budete číst tyto řádky, nebude (doufejme) po metanolové
aféře ani vidu ani slechu a my budeme místo toho očekávat výsledky krajských voleb… A co přináší říjnový Odraz?
Jindy nudný zápis z jednání zastupitelstva obsahuje několik bodů nesoucích nezvykle dramatický náboj, což se odráží i ve zprávách z činnosti MP,
i když jde o zcela odlišné, leč vlastně příbuzné jevy nervozity společnosti…
Oblíbená rubrika ,,Polemiky a komentáře“ obsahuje odpověď p. Vavřínové
na diskuzi o jejím starostování, což patrně vyvolá další reakce, až se celá
debata ocitne nejen za hranicí volebního období, ale i za mantinely vyhrazené orgánům města… Z užitečných věcí nás čeká sběr šatstva v Husově
sboru 19. 10. a o dva dny později tamtéž i představení a výstava k 35. výročí úctyhodných let Kvítka... Obrazové zpravodajství Slavností levého a pravého břehu připomínají, že kdo tam nebyl, může jen litovat… Hotel Academic bude hostit dvě zajímavá divadelní představení, zatímco se žalovská
hospoda Na Růžku pomalu stává centrem kulturní alternativy…
Přeju všem hezké počtení a milosrdné říjnové klima.
Ladislav Kantor
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Slovo starosty
Září se v Roztokách již tradičně nese ve znamení kultury a zajímavých akcí.
Největší událostí byly bezesporu Slavnosti pravého a levého břehu, ze kterých přinášíme fotoreportáž na dalších stránkách tohoto vydání Odrazu.
Dále to byl koncert a den dětí u sokolovny, taneční zábava a dětský bazárek
U Šraněk, jiřinkové slavnosti, řemeslnické trhy Festero, loď Tajemství bratří Formanů, taneční vystoupení a divadlo Na Růžku či sportovní sokolení.
Všem organizátorům patří poděkování, protože téměř každý víkendový
den jsme v Roztokách mohli vyrazit za kulturou či zábavou.
Městský úřad a zdravotní a sociální komise uspořádala první ročník Dne
dětí a seniorů. Cílem akce bylo setkání občanů všech generací. Děti si užily
zábavné soutěže a hry se seniory, hašení „požáru“ s roztockými dobrovolnými hasiči, skákací hrad, malování obličejů, krmení zvířátek a další atrakce.

Dětské hřiště u žalovské školy, foto: Eva Maršíková

Senioři se mohli dovědět, jaké služby pro ně v Roztokách nabízíme. Díky
záchranářům jsme si mohli prohlédnout jejich nejmodernější techniku
a také jsme si mohli nechat změřit tlak, tep a glykémii. Všem, kteří se na
tomto báječném dni podíleli, velmi děkuji. V první řadě ovšem musím
poděkovat hlavní organizátorce Marii Šlancarové.
Dobrou zprávou pro děti a jejich rodiče je také rozšíření dětského hřiště
u žalovské školy. To se podařilo díky grantu od Letiště Václava Havla
Praha. Do tohoto rozšíření byla zapojena i veřejnost. Poděkování patří
paní architektce Matějkové a manželům Ratiborským. Věřím, že se dětem
bude na tomto hřišti líbit ještě víc než doposud a že si zde užijí spousty
zábavy a sportovního vyžití.

Den dětí a seniorů, foto: Vojtěch Sedláček

Jan Jakob, starosta města Roztoky

O čem jednala Rada města v září
Rada se sešla ke svému jednání dne 5. září 2012.
Po úvodní prezentaci firmy nabízející městu
komplexní, elektronický systém mapové aplikace pro potřeby MÚ rada podrobila slyšení vedoucího strážníka Městské policie Roztoky. Důvodem pozvání pana P. Vevery na jednání RM
byly některé výhrady radních k efektivitě městské policie. Vedoucí strážník odešel z tohoto
jednání s úkolem, aby zpracoval analýzu možností zlepšení a zefektivnění fungování naší MP.

Změny dopravního režimu
na některých komunikacích
Rada se pak zabývala průběhem oprav komunikací ve městě a přijala doporučení ke zlepšení
průběžné kontroly prací. V souvislosti s opravou
povrchu Školního náměstí se též připravuje
změna dopravního režimu. Školní náměstí bude
zjednosměrněno, stejně jako část ulice 17. listopadu mezi ulicí Puchmajerovou a Poděbradovou. Smyslem těchto opatření je zvýšení bezpečnosti provozu a možnosti parkování v souladu
s platnou vyhláškou o provozu na pozemních
komunikacích. Při současné úpravě (obousměrného) dopravního režimu by zde měla striktně
jednající městská policie „zlatý důl“ v ukládání
pokut za nesprávné parkování.
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Demolice staré továrny
v Nádražní ulici
RM pak projednala dopis slečny K. Pohlové
ze dne 29. 8. 2012, kterým informuje vedení
města o nutnosti vyklizení prostor divadélka
Kvítko z budovy v Nádražní č. p. 23 v souvislosti s blížící se demolicí bývalé továrny. Protože
tím vznikla pro loutkový soubor kritická situace,
město mu nabídlo k uskladnění mobiliáře své
prostory.
RM též projednala a schválila návrhy na pronájmy
malých pozemků (18 a 6 m2) ve vlastnictví města.

rogeologický průzkum pozemku eventuálního
nového hřbitova. Schválila též výsledky výběrového řízení na dodavatele stavebních prací rekonstrukce části Smetanovy ulice v Roztokách
(Na Kocandě).
Dále se RM zabývala pronájmy obecních bytů
– souhlasila s výpovědí z jednoho bytu a v případě druhého prodloužila nájemní smlouvu, ale
jen na 7 měsíců.
Na druhý pokus vzala RM na vědomí zprávu
o rozmístění odpadkových košů ve městě, spolu
s návrhem na jejich doplnění, které se bude týkat
zejména zásobníků na sáčky na psí exkrementy.

Znovu jednání o MŠ
v sokolovně

Umisťování poutačů bude
mít jasná pravidla

Důležitým bodem jednání bylo přijetí zástupců
TJ Sokol Roztoky, kteří přišli radu informovat
o podrobných podmínkách svého návrhu
na zřízení jedné třídy mateřské školy v prostorách sokolovny (dnes restaurace). Rada se
usnesla o této věci rozhodnout na příštím jednání po analýze dalších možností zajištění kapacity mateřských škol.
RM pak schválila zadávací dokumentace pro
dvě výběrová řízení – pro dodavatele tísňového
volání Domu s pečovatelskou službou a na hyd-

Rada se také rozhodla vnést pořádek do umisťování reklamních poutačů na stožáry veřejného
osvětlení. Tato možnost bude zpoplatněna
ve výši 50,- Kč/měsíc pro poutač formátu A2.
Závěrem se RM zabývala ještě některými provozními otázkami jako je např. stabilita skalního
masivu v serpentýně (a financování jeho zajištění)
a také postupem při vyklizení prostor starého
sběrného dvora, které je nutné uvolnit vlastníkovi.
Stanislav Boloňský, místostarosta

INFORMACE Z RADNICE

Zářijové zastupitelstvo
se sešlo dne 19. září 2012 nad skromnější
agendou, než je obvyklé, nicméně původní
program byl doplněn o několik aktuálních
bodů.
Na začátku požádal o vystoupení prof. M. Havelka, a to ve věci průběhu oprav komunikace
na Školním náměstí, které probíhá značně nestandardním způsobem. Na jeho dopis, který
zde byl přečten, a otázky v této věci odpoví
starosta J. Jakob.
Zajímavé bylo i projednávání zápisu z minulé schůze. Zatímco p. M. Štifter (který na ni
nebyl přítomen) prohlásil, že přijetí regulačního plánu pro Nádražní ulici bylo nešťastné
řešení, T. Novotný naopak uvedl, že pokud
by byl přítomen tomuto jednání, pro regulační plán by hlasoval.
O rozruch v sále se postarala i pí O. Vavřínová, která se do zápisu omluvila svému
kolegovi J. Kubečkovi za nevhodný výrok
vůči jeho osobě.

Převod pozemků v Čapkově
ulici – snad již definitiva

čení na tajemníka MÚ, kterému tento problém fakticky náleží.

Dalším doplněným bodem jednání bylo – snad
už konečné - schválení bezúplatného převodu
pozemků v Čapkově ulici majitelům bytových
jednotek. Předchozí souhlasné usnesení ZM
nebylo věcně a právně přesné; nové, formulované advokátní kanceláří, snad již vyhoví po všech
stránkách.
ZM pak přijalo dvě rozpočtová opatření týkající
se úhrady půdní vestavby ZUŠ a posílení paragrafu a položky komunikace o 1 mil. Kč na financování opravy Smetanovy ulice.
ZM též projednala zápis z jednání finančního
výboru, z něhož vyplývala některá důležitá doporučení.
První se týkala smluvních vztahů s firmou
Connect plus s. r. o., zajišťující úřadu provoz
ICT. Smlouva bude ve smyslu doporučení FV
a usnesení ZM upravena.
Dále se rozvinula poměrně bouřlivá debata
o kontrole docházky pracovníků MÚ. Zastupitelé si během ní ujasnili, jaké jsou jejich
kompetence v této věci, a přenesli svá doporu-

I přijetí daru má své podmínky
Poměrně dlouho se též jednalo o smlouvě
o smlouvě budoucí darovací s firmou Talora týkající se výstavby na Panenské II. ZM pak odložilo projednávání této smlouvy s tím, že do ní
budou včleněny připomínky zastupitelů.
Zastupitelé všemi hlasy schválili směnu pozemků mezi Sborem dobrovolných hasičů a městem, která je výhodná pro obě strany, a směnu
pozemku o výměře 7 m2 s panem K. V. v lokalitě
Na Panenské.
Za kupní cenu 7 tis. Kč potom ZM souhlasilo
s koupí pozemku (vodoteče) o výměře 262 m2
v k. ú. Žalov od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových.
Poté, co ještě ZM projednalo několik informačních bodů (včetně dotazu na původ dárkové
slivovice města Roztoky), bylo jednání krátce
před devátou večerní ukončeno.
Stanislav Boloňský, místostarosta

Načerpejte novou

sílu a vitalitu pro zimní období

 nově zrekonstruované prostory
 výběr ze 16 zdravotních, 14 relaxačních
masáží a procedur
 poradenství a prodej přírodních produktů
 dárkové poukazy a balíčky

“Ke zdraví a harmonii přirozenou cestou.”

Tel.: 606 336 779, 604 711 559

www.masaze-roztoky.cz
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Slavnostní
vítání dětí
Informujeme rodiče, kteří mají zájem,
aby bylo jejich děťátko narozené v období
od 1. 1. 2012 do 31. 6. 2012 slavnostně
přivítáno mezi občany města Roztoky, že
se z důvodu rekonstrukce Středočeského
muzea a zároveň i rekonstrukce prostor
MěÚ nemůže podzimní vítání dětí
uskutečnit.
Předpokládáme, že se tento slavnostní akt
bude konat v měsíci březnu 2013, proto
sledujte stránky města nebo časopis
Odraz, kde budete s dostatečným
předstihem informováni.
Odbor vnitřních věcí

První meteostanice v Roztokách
Vojtěch Sedláček spustil zkušební provoz první roztocké meteostanice, jejíž výstupy dal
městu k dispozici. Aktuální počasí v Roztokách najdete na našich webových stránkách
v důležitých odkazech. Ale nejen to. Návštěvníci stránek se mohou dovědět spoustu dalších zajímavých informací. Například chlad
větru, index horka, rosný bod, vlhkost vzduchu, poryvy větru, dobu východu a západu
slunce a mnoho dalších údajů. Součástí stránek je samozřejmě i krátkodobá a dlouhodobá předpověď počasí.
Jsem velmi rád, že si stránka hned po spuštění
získala své příznivce. Průměrně se na stránku
podívá 30 návštěvníků za den, což je přibližně
900 návštěvníků za měsíc. Jsem si jistý, že si první roztocká meteostanice získá další fanoušky.

Dovolte mi, abych za všechny, kteří již tyto
velmi zajímavé stránky navštívili, i za ty, kteří
se na ně teprve podívají, panu Sedláčkovi velmi poděkoval. Jsem velmi rád, že se i v dnešní
době najdou lidé jako on, kteří se bez jakékoli
vidiny zisku rádi se svými sousedy podělí o to,
co mají a především co dovedou. Děkujeme!
Jan Jakob, starosta města Roztoky

Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih zakoupených
do městské knihovny v průběhu měsíce září 2012.
beletrie
Kocábová N. Monarcha absint
(román mladé autorky je z prostředí teenegerů)
Meachan L. Poselství růží
(rodinná sága se odehrává v Americe v průběhu 20. století)
Wood B. Vyvolená
(dobrodružný příběh je zasazen do Říma
za vlády císaře Nera)
Lamberk J. Můj dědeček Jakub Lachs
(povídky z moravského venkova v 1. pol.
20. století)
Čechova D. Nechtěl jsem být Leninem
(povídkový soubor na téma života v Rusku)

POZVÁNKA
na literární pořad
„Pohádky
s hádankou“
podle stejnojmenné knihy L. Štíplové.
Vúterý 23. 10. od 16.00 hodin.
Pořad je určen dětem ve věku 3-6 let.
Doplněno písničkami a tvořivou mini
dílničkou.
Vstup zdarma.
za městskou knihovnu A. Urxová
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Lustig A. Miláček
(milostný příběh se odehrává v Jeruzalémě
v době izraelsko-arabské války)
detektivky
Smith T. Dítě č. 44
French T. Podoba
Ludva R. Falzum
naučná, odborná, literatura faktu
Skautské století
(100 let skautingu v Čechách od r. 1911)
Rubínková V. Šumava ještě tajemnější
(autorka přináší příběhy, které posbírala ze
starých archiválií)
pro děti
Poborák J. Tančící voda
(dva nové komiksové příběhy Čtyřlístku)

Svěrák Z. Když je pěkné počasí
(písničky – texty a noty + dvě pohádkové operky)
Kouzelný svět
(velká kniha klasických pohádek)
Brezina T. Dračí meč. Únos rytíře
(fantasy dobrodružný příběh)
Lessiter R. Zlo v krvi
(hororový příběh o podivné hře, která ohrožuje obyvatele domu a musí být dohrána)
O těchto i dalších nových knihách získáte bližší
informace na webových stránkách městské
knihovny a nebo přímo v knihovně. Registrovaní čtenáři knihovny si mohou knihy také rezervovat prostřednictvím on-line katalogu.
za městskou knihovnu A. Urxová

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok
informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 30. 8. 12 až 25. 9. 12:
– dne 2. 9. 12 ve večerních hodinách oznámeno vniknutí do kuchyně restaurace
Na Vrškách, na místě zajištěna podezřelá
osoba, která vyhrožovala nájemci této restaurace, věc si na místě i s podezřelou
osobou převzala PČR k realizaci,
– dne 3. 9. 12 ve večerních hodinách oznámeno, že v ulici Masarykova havarovalo
vozidlo tov. zn. VW Passat, tmavé barvy,
porazilo celkem čtyři stromy a z místa ujelo – provedeným pátráním nalezeno po-

škozené vozidlo v ulici Havlíčkova, toto
zajištěno, na místo PČR SDN Praha-venkov, která si na místě věc převzala k realizaci jako havárii i s podezřelými osobami,
– dne 3. 9. 12 v pozdních nočních hodinách
oznámena skupina osob pohybující se
po střeše mateřské školy v ulici Havlíčkova –
na místě zadrženy tři podezřelé osoby, vykázány z místa, věc kvalifikována a šetřena jako
Pk proti občanskému soužití dle § 49 z. č.
200/90 Sb.
– dne 4. 9. 12 oznámeno poškozené (zbořené
oplocení) domu v Lidické ulici – výjezd
na místo, na místě zjištěno, že jsou povale-

INFORMACE Z RADNICE
ny čtyři pole drátěného oplocení, zadokumentováno, kvalifikováno a šeřeno jako
podezření z Pk proti majetku dle § 50/1 a)
z. č. 200/90 Sb.,
– dne 4. 9. 12 oznámen nález tří opuštěných
koťat v papírové krabici u kontejnerů v ulici Masarykova – nalezena koťata, umístěna
do mobilní klece MP, druhého dne předány pracovnici OŽP,
– dne 6. 9. 12 ve večerních hodinách oznámen volně pobíhající pes – rasa německý
ovčák v oblasti ulice Na Panenské – výjezd
na místo, pes odchycen a umístěn do kotce
u TS v Lidické ulici (pes mírně napadal
na zadní běhy), zjištěn majitel odchyceného psa, tomuto pes vydán po předchozím
veterinárním ošetření, vyřešeno v blokovém řízení,
– dne 7. 9. 12 v rámci hlídkové činnosti zjištěna v křižovatce ulic Lidická x Opletalova
dopravní nehoda bez zranění, pouze hmotná škoda, řidiči se na místě dohodli na zavinění (PČR nevolána),
– dne 7. 9. 12 v nočních hodinách oznámeno
rušení nočního klidu hlasitou hudbou
v ulici Nad Vltavou – výjezd na místo, zjištěn zdroj hluku – rodinná oslava na pozemku jednoho z domů v této ulici, zjednána náprava (hudba vypnuta), věc vyřešena
s podezřelou osobou napomenutím,

– dne 11. 9. 12 v brzkých ranních hodinách
oznámeno, že v ulici Lederova se u novostaveb v pozdních nočních hodinách pohybuje podezřelé dodávkové vozidlo –
na místě zadržena osádka této podezřelé
dodávky, při prohlídce ložného prostoru
zjištěno, že zde mají podezřelé osoby uloženy díly haki lešení, které, jak bylo později zjištěno, odcizili na jedné z novostaveb,
věc na místě předána PČR ,
– dne 11. 9. 12 ve večerních hodinách oznámena dopravní nehoda osobního vozidla
a cyklisty na Tyršově náměstí, kdy došlo
ke zranění cyklisty, na místo rychlá lékařská pomoc, na místě si věc převzala PČR,
– dne 15. 9. 12 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu v ulici Chelčického – výjezd na místo, zjištěn zdroj hluku
a osoba, která pořádala oslavu, zjednána
náprava, věc vyřešena napomenutím,
– dne 16. 9. 12 ve večerních hodinách oznámeno, že na Tyršově náměstí neznámý
muž napadá skupinu osob sekerou – výjezd na místo, na místě již pouze skupina
osob, která měla být napadána, podezřelá
osoba se již na místě nenacházela, ta z místa utekla, údajně se domáhala se sekerou
v ruce navrácení mobilního telefonu, který
mu měl být před časem odcizen, útočník
byl skupinou osob zpacifikován a jedné

z osob se podařilo útočníka odzbrojit a sekeru mu sebrali, poté útočník z místa utekl,
na místo též PČR, která si na místě věc
převzala k realizaci,
– dne 17. 9. 12 oznámeno napadení mezi
partnery v domě v ulici Bořivojova – výjezd na místo, v době příjezdu hlídky
na místě již klid, poškozená žádala o vykázání svého partnera, se kterým se rozchází, z domu a dožadovala se PČR, věc
předána PČR,
– dne 22. 9. 12 oznámen nález peněženky
v ulici Masarykova – peněženka uložena
na MP Roztoky, zveřejněno na webových
stránkách města Roztoky a MP Roztoky.
Aktuální zprávy z činnosti MP naleznete
na webových stránkách MP Roztoky
www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci
při šetření výše uvedených událostí, obraťte se
prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení Policie ČR Libčice
(tel. 974 882 730 nebo 974 882 731) nebo
na Městskou policii Roztoky (tel. 220 910 468,
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz).
Děkujeme předem za spolupráci.
(redakčně kráceno)
Vevera Petr, ved. str. MP Roztoky

Údržba NEMOVITOSTÍ
Pavel Čermák
Nabízíme k prodeji 5 stavebních parcel,
v klidné části obce Úholičky u Roztok u Prahy
(okres Praha-západ ).
Pozemky mají jednotlivě na hranicích pozemků
připravené napojení na IS – voda, kanalizace,
plyn, elektro v již vybudovaných kapličkách.
Pozemky jsou o výměře od 949 do 1035 m2.
Cena je 2 700 Kč za m2.
K pozemkům vede asfaltová silnice, která je již
osvětlována veřejným osvětlením.
Tento projekt 5ti stavebních parcel navazuje na
výstavbu 8mi vil, o které najdete informace na
našich webových stránkách.
Prodej pozemků přímo od majitele,
možnost vyřízení stavebního povolení.
Kontakt: 602 275 043, www.xavostav.cz,
info@xavostav.cz.

– malování
– instalatérské práce
– topenářské práce
– zámečnické práce
– stavební a sádrokartonářské
práce
– veškeré drobné údržbářské
práce doma i na zaharadě
E-mail: 75cmelak@seznam.cz
tel.: 728 326 039
7
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Nový územní plán města Roztoky (2. část)
V minulém čísle Odrazu jsem zveřejnil první
část pojednání o přípravě nového územního
plánu našeho města. Shrnul jsem v něm východiska daná vývojem majetkových poměrů v obci i platným územním plánem z roku
1995 (s jeho změnami). Stručně jsem se dotknul i limitů, které vymezují další možný
rozvoj sídelního útvaru.
V době, kdy jsem psal tento text, došlo k významné legislativní změně. Novela stavebního zákona stanoví, že platnost současných
územních plánů neskončí 31. 12. 2014, jak
bylo původně stanoveno, ale až o 5 let později, tj. 31. 12. 2019. To nám na jedné straně
uvolňuje ruce, na straně druhé bychom neměli ve svém úsilí polevit, protože tvorba
nového územního plánu je skutečně „běh
na dlouhou trať“.
Do definice nového územního plánu budou
bezpochyby vstupovat různé zájmy – veřejné
i soukromé. Zejména vlastníci pozemků jistě
oživí svou snahu změnit jejich charakter
v ÚPnu z orné půdy, louky či sadu na stavební pozemky, a tak je výrazně finančně zhodnotit.

Veřejný zájem
Dominantním vlastníkem (potenciálně stavebních) pozemků v našem městě je společnost Ekospol, a. s., která je přímo koupila
od restituenta, Čechoaustralana Stanislava
Mareše (nikoliv od města, jak se někdy nesprávně traduje). Se zájmy takového vlastníka
nemusíme souhlasit, ale nelze je ignorovat.
Na straně druhé je třeba, aby soukromí vlastníci pozemků se chovali odpovědně a udržovali přiměřeně svůj majetek, včetně nezastavěných zelených ploch. To ovšem s územním
plánováním přímo nesouvisí. Ekospol je s určitou nadsázkou v pozici historického „virilníka“, jak byl nazýván většinový majitel pozemků v obci v období c. a k. monarchie
(od poloviny 19. století až do vzniku republiky
byl nevoleným členem obecního zastupitelstva) – jako jím byl např. majitel velkostatku
Roztoky Josef Leder. Prioritní ale musí být
s odkazem na § 2, odst. 2 zákona o obcích tzv.
veřejný zájem, tedy to, co je ku prospěchu
převažující většiny stávajících obyvatel obce
i státu obecně. To se snadno řekne, ale obtížně
naplňuje, neb se v tomto případě dostáváme
na pomezí hledisek odborných, urbanistických a požadavků ekonomických i politických
(či možná spíše ideologických), objektivních
i subjektivních kritérií. Tím je vložena na bedra městského zastupitelstva velká odpověd-
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nost, neboť rozhoduje o budoucnosti obce pro
další generace. Naštěstí zákon pamatuje
i na tzv. veřejné projednávání, což znamená,
že hlas veřejnosti nemůže být ignorován.

Zákonné povinnosti obce
Neoddiskutovatelné jsou povinnosti obce
vyplývající z legislativy, např. školského zákona. Ten obcím ukládá povinnost zajistit
podmínky pro zajištění povinné školní docházky pro děti s trvalým bydlištěm (§ 178,
odst. 1 a § 177, odst. 2a). Ukládá obcím
i zajistit docházku dětí do MŠ v předškolním roce – viz § 34, odst. 4 školského zákona. Docházku ostatním dětem zákon nijak
negarantuje, pokud nebereme v potaz obecné ustanovení § 2, odst. 2 zákona o obcích,
že „obec pečuje o všestranný rozvoj svého
území a potřeby svých občanů“. Toto proklamativní ustanovení má ovšem i svou
politickou váhu a záleží na konkrétní politické reprezentaci obce, do jaké míry ji
hodlá akceptovat.
Podobně jsou stanoveny povinnosti obce při
zásobování pitnou vodou (zákon o vodách
a hygienické normy) a při likvidaci tekutých
i pevných odpadů. Např. podle zákona o odpadech č. 85/2001 Sb. je původcem odpadu,
který fyzická osoba odloží na určeném místě,

obec. Obec tedy musí zajistit jeho likvidaci,
event. skládkování. Drsným důsledkem tohoto ustanovení je to, že obec musí zlikvidovat
odpadky i za obyvatele, kteří zde nemají trvalé
bydliště a nijak nepřispívají do obecního rozpočtu. V tomto směru se však již připravuje
novela zákona.
V případě odvádění a čištění odpadních
vod jsou nastaveny velmi přísné evropské
limity. Klíčová je v tomto směru funkce
městské čistírny odpadních vod. Když se
začala před více než 12 lety rekonstruovat,
byl z toho v Roztokách velký politický problém, neboť část zastupitelů považovala
ČOV o kapacitě 20 tis. EO (původně 24 tis.
EO) za předimenzovanou (a tedy zbytečně
nákladnou). Nyní stojíme před otázkou,
kdy a v jakém rozsahu přistoupíme k její
intenzifikaci na vyšší výkon.
Obec musí dbát o zajištění bezpečnosti svých
občanů, jejich zdraví a majetku. Pokud jde
o zdraví obyvatel, vstupuje do hry i dodržování limitů kvality ovzduší, což není úplně zanedbatelná kategorie s ohledem na minulá léta,
kdy existoval vážný problém se zápachem
z výroby antibiotik a biotransformací továrny
VUAB i z městské ČOV. Toto hledisko je třeba
dále sledovat, i když s vlastním územním plánováním souvisí jen okrajově. Do této oblasti
je možné zahrnout i rušivé vlivy leteckého

Územní plán jsou vlastně jen vybarvené plochy na plánu města.
Každá barva definuje využití vybrané části území.
Současné využití ploch v centru města (podle stavu v roce 2006)
se zcela nekryje s platným územním plánem.

TÉMA MĚSÍCE
Spontální urbanismus v praxi.
Každoročně se obnovující stezka pro pěší přes pole U Rybníčku.
foto: Stanislav Boloňslký

koridoru na Ruzyň. V případě, že bychom
nechali naše město zahrnout do hlukové zóny,
bude to mít dopad na územní plánování
(možná s nějakou kompenzací).
Zásadní povinností obce je též pamatovat
na plochy pro tzv. veřejné vybavení. To současný územní plán řeší vcelku uspokojivě –
ovšem s tím, že většina těchto ploch je na soukromých pozemcích. I to je jeden z pádných
důvodů, proč bude nutné s vlastníky pozemků racionálně jednat. Citlivou věcí je i vymezení tzv. podnikatelských zón. Zde platí stará
poučka, že s užitečností podnikatelů a jejich
provozoven v obci (přinášejících podíl na daních) všichni souhlasí, pokud to ovšem nebude před jejich okny. Máme v tomto směru
nedávnou zkušenost s umístěním nového
sběrného dvora v Žalově.

být již v šedesátých letech s panelákovou výstavbou a pokud ano, zda konec této vize nepřišel s „neviditelnou rukou trhu“ v devadesátých letech minulého století. Pojem
zahradního města totiž ještě nenaplňuje jen
organizovaný soubor rodinných domů, pokud kolem těchto domů nejsou skutečné zahrady (viz např. Velké Přílepy, ale bohužel
i naše Solníky). A ty mizí z našeho města
rychlostí jarního sněhu. Za zahradu nelze
považovat oplocený palouk s kvalitním trávníkem, několika okrasnými keři, grilem a bazénem. Smyslem zahrady je i vytváření příjemného mikroklimatu (díky vzrostlým
dřevinám), její různorodost z hlediska oslunění, produkční i okrasná funkce, životní prostor nejen pro člověka, ale i pro užitečný hmyz
(zejména pro včely) a ptactvo apod.

Zahradní město či velká
vesnice?

Šetřit na komunikacích je
koncepční nesmysl

Často diskutovaná je též otázka charakteru
našeho města jako „zahradního města“. Je
ovšem otázkou značně kolizní, zda ochranu
volné krajiny a veřejného prostoru více garantuje přeměna města na plošně rozsáhlé
sídliště rodinných domů, tj. „velkou vesnici“,
nebo koncentrace bydlení do bytových domů
prostřídaných parky a dalšími klidovými zónami. Pro obě možnosti lze snést řadu silných argumentů. Jde o odbornou i politickou otázku, která bude jistě v popředí
pozornosti. O této věci proběhlo nedávno
i místní referendum, v němž se většina hlasujících vyslovila pro zástavbu rodinnými
domy. Referendum však nebylo pro malou
účast platné.
S Roztokami, coby zahradním městem, je to
vůbec složitější. Otázka je, zda jím nepřestaly

Zcela základní pro další urbanistický vývoj
našeho města bude vytyčení sítě místních
a obslužných komunikací. Jednou stanovenou šíři ulice již nezměníme a bude jasně
definovaná možná i po několik staletí. Proto
je velmi krátkozraké vytyčování minimální
uliční šíře jen podle dnešních krátkodobých
(ekonomických) hledisek, jak to lze vidět
ve většině satelitních městeček v okolí Prahy
a třeba i v našem sídlišti tzv. finských domků
(Olbrachtova ul.). Solníky jsou v tomto směru světlou výjimkou.
Této věci bude třeba věnovat velkou pozornost zejména lokalitě Na Dubečnici, kde
máme ještě jedinečnou příležitost kus krásného nového města vytvořit.
Novým fenoménem dnešní doby jsou cyklostezky, ani na ty nesmíme zapomenout. Je

např. velká škoda, že při výstavbě přeložky
silnice II/242 na Prahu nebylo pamatováno
na pruh pro cyklisty.
Původní územní plán se prakticky nezabýval
starou zástavbou. Zatímco pro tzv. rozvojové
lokality byly určeny vyhláškou regulativy,
ve staré zástavbě nerušeně probíhá postupné
zahušťování zástavby, kterou jeden kolega
radní expresivně nazval „hongkongizací“.
I této věci bude třeba se při přípravě nového
územního plánu věnovat.

Diskuse o novém územním
plánu
Je třeba počítat s tím, že diskuse o novém
územním plánu bude velmi složitá a nebude
krátká. Jde konečně o podobu našeho města
v budoucnosti. Osobně jsem skeptický
k tomu, že se podaří přijmout nový územní
plán ještě v tomto volebním období. Lze však
v tomto směru významně pokročit – i s tím
rizikem, že zastupitelstvo zvolené na podzim
roku 2014 navrženou koncepci zavrhne.
Je třeba též počítat s tím, že zpracování
územního plánu si vyžádá nejen mnoho úsilí, ale i nemalé finanční prostředky z rozpočtu města.
Stanislav Boloňský, místostarosta

P. S. Drobné upřesnění
V první části mého článku jsem uvedl, že
změnu č. 1 územního plánu iniciovala společnost Ekospol, a. s. Ve skutečnosti byl tímto
iniciátorem Dr. Šubrt, menšinový vlastník
pozemků Na Dubečnici – v těch místech,
kde se dnes dokončují řadové domy (Železná
ulice).
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Strašák církevních restitucí v Čechách (fiktivní rozhovor s čtenáři Odrazu)
Ještě před měsícem byly církevní restituce vrcholným hitem médií. Z věcného, letitého a obtížného problému se začal stávat (i uměle vytvářet) strašák církevních restitucí. Dočasně
je sice odsunul do pozadí náznak mírné vzpoury v ODS v cause daňových zákonů, a tu zas
metanolová aféra, neboť jejich atraktivnost
a srozumitelnost je nepochybně o řád vyšší. Leč
to jsou jen dočasné hrátky: pánové z ODS se
jistě a rádi dohodnou, alkohol se dílem vypije,
dílem vyleje (v jakém poměru je dnes ve hvězdách), ale problém církevních restitucí řeší
naše četné vlády a parlamenty již 22 let!
Občané tohoto státu sice chápou, že když byla
někomu ukradena např. zámečnická dílna nebo
továrna, měl by je stát vrátit, ale u majetku církví
už taková shoda nepanuje. Letitá proticírkevní
propaganda nese své neblahé poselství až
do časů nynějších, i když víme, že činnost církví
se neomezuje jen na liturgické obřady, ale provozují i školy, nemocnice, domovy seniorů atd.
Církevními restitucemi rozumíme vrácení
majetku církvím a náboženským společnostem, kterým byl státem zabaven, tzv. znárodněn po Únoru 1948.
Církve, v největší míře římskokatolická, tak
přišly asi o 2 500 budov, 175 tisíc hektarů lesa
a 25 tisíc hektarů orné půdy. Stát se (náhradou
za výnosy z tohoto majetku) zavázal v r. 1949
zákonem a začal hradit platy, sociální zabezpečení a penze duchovních a kněží, náklady
na provoz a údržbu znárodněného majetku
církví ze státního rozpočtu – dle zákona č.
218/1949 Sb. ,,O hospodářském zabezpečení
církví a náboženských společností.“
Jisté je, že jde o velmi obtížnou problematiku
zatíženou mnoha nedorozuměními, závistí,

obavou o zvýšení vlivu církve na chod státu
na úkor politických stran atd. Obtížnost řešení
si uvědomuje i stát, který se objasněním tohoto
problému nezdržuje, natož aby občanům tuto
causu dokázal pokud možno srozumitelně vysvětlit. To se za dvacet let nepodařilo příslušným ministrům kultury, premiérům vlády, natož jejich tiskovým odborům.
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Pokusím se tedy o jakousi
fiktivní hru na otázky
a odpovědi s čtenáři Odrazu.
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Je jasné, že jednání o nápravě křivd mohlo začít až po Listopadu 1989. Parlamentem i veřejností znělo jediné heslo: co bylo
ukradeno, musí být vráceno. Jaké byly první
kroky vlády a parlamentu?
Nejprve byl rychle přijat tzv. výčtový zákon,
který církvím navrátil skoro 200 budov, hlavně kláštery a řeholní domy. Byl připravován
i zákon o úplné restituci, ale ten nakonec
těsně neprošel, neboť námitky lidovců byly
tehdy považovány za směrodatné. Při tom
s tímto zákonem počítaly i jiné právní předpisy, např. zákon o půdě, který dodnes blokuje převod původně církevního majetku
na obce do doby, než bude zákon o církevní
restituci přijat.
Jaké byly další kroky vlády?
Otázce církevních restitucí se věnovala
např. vláda Miloše Zemana, která navrhla vytvoření fondu, do nějž by se zabavený majetek
převedl a z jehož výnosů by se hradil církevní
provoz. Takové řešení ale nakonec přijato nebylo, tentokrát pro odlišné stanovisko evangelíků..

2

Další pokus o nápravu křivd na sebe nechal
pár let čekat. V té době jednání mezi státem
a církvemi v podstatě uvázla na mrtvém bodě…
Druhá vláda Mirka Topolánka sice schválila
návrh, podle kterého by církvím vrátila jen
třetinu majetku, a zbylé dvě třetiny byly nahrazeny finanční částkou ve výši 83 miliard korun
vyplácenou po dobu 60 let, ale ani tento návrh
neprošel Poslaneckou sněmovnou.
To už jsme skoro v současnosti. U návrhu vlády P. Nečase předloženého v lednu
2012 Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Ten byl sice v červnu sněmovnou schválen, ale
po zamítnutí Senátem hlasy senátorů ČSSD se
ocitl opět na programu právě probíhající schůze sněmovny! Co je podstatou tohoto návrhu
a co je jeho předností oproti návrhům předchozím?
Církvím má být vráceno 56 % jejich bývalého
doložitelného majetku, především lesů a zemědělské půdy, a zbytek by měl být opět nahrazen finanční částkou ve výši 59 miliard
korun splácenou po dobu 30 let. V důsledku
takto provedené církevní restituce by též mělo
dojít k postupnému zastavení financování
církví ze státního rozpočtu…
Podle návrhu zákona, vládou předloženého
Poslanecké sněmovně 18. ledna 2012, by měl
být vracen tzv. původní majetek, který církvím,
náboženským společnostem a církevním právnickým osobám dříve patřil a o který v důsledku majetkových křivd v období od 25. února
1948 do 1. ledna 1990 přišly. Povinnými subjekty, jež mají majetek vydávat, jsou Pozemkový fond ČR, Lesy ČR a příslušné státní organizace, které v současnosti původní majetek
spravují.
Vznikají obavy, že bude vydáván i majetek, který se časem stal soukromým na základě tehdy platných zákonů, a tudíž ho současní majitelé nabyli v dobré víře. Ostatně kdo
tehdy mohl předpokládat, že státem ukradený
majetek se bude jednou vracet? Pamatuje
na tyto situace i navrhovaný zákon?
Majetek ve vlastnictví soukromých osob být
navrácen nemůže, stejně jako majetek
ve vlastnictví státu, který však byl mezitím
zastavěn, který je na území vojenských újezdů, národních parků a národních přírodních rezervací nebo který např. slouží k plnění úkolů bezpečnostních sborů či je nezbytný
pro dopravní infrastrukturu. Zákon se též
nevztahuje na katedrálu sv. Víta na Pražském hradě.
Jak bude celý proces probíhat technicky?
Vrácení má probíhat na základě výzvy
k vrácení konkrétní věci (nemovité, ale i mo-
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vité) vůči povinnému subjektu, doložení dřívějšího vlastnictví k ní ze strany žadatele, tedy
církve či náboženské společnosti, stejně jako
doložení majetkové křivdy, díky níž o danou
věc žadatel přišel. V takovém případě pak má
o vrácení povinný subjekt uzavřít s žadatelem
dohodu, v případě zemědělských nemovitostí
podmíněnou souhlasem pozemkového úřadu, pokud by k dohodě nedošlo, rozhodne soud. Výzvu k vrácení je možné uplatnit
nejpozději do jednoho roku od nabytí účinnosti předloženého zákona, jinak nárok
na vrácení zanikne.
Částka navrhovaná jako finanční vyrovnání za majetek, který vydán být z výše uvedených důvodů logicky nemůže, působí ovšem
zlověstně, zvláště když mnozí poukazují na současnou ekonomickou krizi. Přece jenom 59 mld.
Kč nejsou malé peníze …
Stát se neuměl dohodnout ani v průběhu cca
dvaceti let, kdy žádná krize nebyla. Nejblíže
tomu bylo v letech 1990-91. Oněch 59 mld. je
splatných během třiceti let, takže se jedná cca
o 1,9 mld. ročně. Když si uvědomíte, že jen
na platy kněží platí stát ročně 1,348 mld. Kč, zní
to úplně jinak.
Díky těmto smlouvám pak dojde k úplnému
vypořádání všech nároků na původní církevní majetek. Návrh zákona také počítá s tím,
že po dvou letech od jeho účinnosti bude
zrušena veškerá blokace původního majetku stanovená zákonem o půdě (§ 29) a jeho
vlastníci tak s ním už budou moci volně nakládat. Kromě toho má být také postupně
snižován státní příspěvek na provoz církví
a náboženských společností, až po 17 letech
přestane stát provoz církví financovat úplně
a tím dojde k definitivní odluce církve
od státu.
Restituce majetku a finanční odškodnění
církví a náboženských společnosti v Česku
vyvolala v masmédiích (zejména v televizi, v rádiu, ale i na billboardech a na internetu) lehké
pozdvižení a nemalé množství dezinformací,
spekulací, neinformovanosti, pomluv, ale i kon-
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ZLATNICKÝ ATELIER – ROZTOKY
JUNGMANNOVA 217
tel.: 777 282 720

krétních otázek, na které bohužel nikdo z orgánů
seriózně neodpověděl. Zeptám se tedy zcela naivně: z čeho vlastně vyplývá nárok církví na odškodnění?
Jedním ze sporných bodů je samotná existence
nároků církví. Z hlediska právního může spočívat zejména ve skutečnosti, že podle některých
výkladů nejde právně o církevní majetek, ale
o majetek, který i v minulosti měl patřit státu.
Avšak podle rakouského zákona z roku 1874
byl církevní majetek pouze pod státní ochranou a jeho zcizování nebo zatěžování podléhalo kromě státního souhlasu i souhlasu papežské kurie.
Nárok na odškodnění ovšem uplatňují i církve, které před r. 1948 vůbec neexistovaly…
Další kritika v souvislosti s církevními restitucemi naráží na možnost, že by mohla být
restituována i některá církev, přestože takový
majetek nebo finance ji odňaty nebyly. V této
souvislosti se zmínilo např. o Českobratrské
církvi evangelické, která má třetí nejvyšší nárok na odškodnění za znárodňování v průběhu komunistických vlád v Československu,
a údajně o takové vrácení ani nežádá.Tomu
ovšem má být předejito jasným paragrafem
Zákona o církevních restitucích, který nařizuje, že vlastnická práva v období mezi 25. 2.
1948 a 1. 1. 1990 musí žadatelé prokazovat.
Tento paragraf se ale týká jen žádostí o navrácení majetku. Finanční náhrada církvím je
stanovena v zákoně bez ohledu na konkrétní
žádosti o navrácení majetku.
Někteří významní komentátoři
(např. B. Pečinka v č. 36 časopisu
REFLEX) upozorňují na skutečnost, že zejména římskokatolická církev, která má během
třiceti let získat 47,2 mld. Kč, čímž se stane
významným hospodářským, a tudíž i politickým subjektem…
Kritika se vztahuje také na to, že církve, především římskokatolická církev, budou moci získat v Česku ohromnou moc a bohatství, čímž
se místo míněné sekularizace a dokončení odluky státu a církve dosáhne toho, že církve

9

10

budou svým vlivem zasahovat do politiky a veřejného dění ještě více než v současnosti, a financování veřejně prospěšných církevních institucí by ještě navíc mohlo zůstat stále
na bedrech státu.
Místopředseda Senátu Petr Pithart ke cause
církevních restitucí píše v Respektu č. 38/39:
,,…tento nešťastně vedený spor těžce poškozuje obě jeho strany, jak sociálně demokratickou
levici, tak katolickou církev… nejvíce poškozuje ty, kteří se ho neúčastní… obce s dvacet let
zablokovaným majetkem, ve skutečnosti
s dvacet let zablokovanou budoucností“.
Zdá se, že může mít nakonec pravdu…
Ladislav Kantor
P. S. Vše může být ale nakonec ,,jinak“. Ústavní soud na počátku září t. r. přijal usnesení,
kterým navázal na své usnesení předchozí
v téže věci z 1. 7. 2010, ve kterém se praví:
,,Nečinnost parlamentu ve věci církevních restitucí je protiústavní“. Nebylo by nakonec
jednodušší a v zájmu všech se vrátit k jednacímu stolu a po pořádném vysvětlení veřejnosti
zákon vbrzku schválit?
Usnesení z 3. září letošního roku znamená,
že budeme svědky stovek žalob u už tak dost
vytížených soudů. Dokud totiž parlament
neschválí celkové vyrovnání s církvemi, budou rozhodovat jednotlivé soudy. Ty nemohou jako dřív žaloby církví odmítat s ohledem na blokační paragraf zákona o půdě. ÚS
argumentoval, že kvůli dvacetiletému čekání
na zákon o církevních restitucích vznikla
protiústavní mezera, kterou musí vyplňovat
soudy, stejně jako dříve nahrazovaly chybějící deregulaci nájemného. ÚS konstatoval, že
zákonodárce se dopustil libovůle mnohaletou nečinností.
(Jelikož se církevní restituce kupodivu týkají
i Roztok, je pravděpodobné, že se ve vhodný čas
k celé problematice vrátíme).
L. K.
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POLEMIKY A KOMENTÁŘE

Veřejný nepřítel č. 1
– Vavřínová
Zářijové konfrontační volební číslo Odrazu
byla síla. Kdyby nenapsala paní Vavřínová
onen několikrát zmiňovaný článek, nebyl by
obsah zřejmě naplněn. Čtenáři se tak mohli
přesvědčit, jaká argumentační bída a hysterie
panuje v řadách těch nejvyšších představitelů
města. Pan starosta chtěl zřejmě přesvědčit veřejnost, jak je bezúhonný, tak otiskl rovnou
na ¼ strany „důkaz“ v podobě výpisu z rejstříku dlužníků. Vyplácal tak místo v Odrazu
a stačilo by toto sdělení napsat dvěma větami.
Potom se nemůžeme divit, že některé příspěvky se do vydání měsíčníku nedostanou. Přitom
vypovídající hodnota – nula. Následné slaboduché napadání bývalé starostky byla jen třešnička na dortu. Otázka zní: proč, když všichni
pisatelé o údajných nepravostech za její éry
věděli, nic nekonali?
Pan místostarosta Šefr (ODS) je větší granát.
Ve svém alibistickém vysvětlování svého majetkového oznámení voleného zastupitele
za rok 2011 nás poučil, že exekuce není vlastně dluh. To je opravdu poznatek hodný místostarosty, který má na starosti investice města. Horší je, že tyto dluhy-exekuce, které
přicházejí až po nemožnosti je vymoci, jsou
jeho vizitkou jako hospodáře. Zapomněl sdělit, že tolik exekucí nepochází z nějakého
špatně ukončeného pronájmu, ale že pochází
z několikrát nezaplaceného odvodu na zdravotní a sociální pojištění za své zaměstnance,
čili opakovaně neplnil své povinnosti jako
podnikatel. Dojemné přiznání o záchraně
střechy nad hlavou mě dostalo úplně. Zřejmě
spoléhal na to, že se Roztoky rozrůstají, a noví
„Roztočáci“ nemohou vědět, že již několik let
bydlí v podnájmu zcela jinde. V místě trvalého bydliště má pouze sídlo svého podnikání,
a proto je exekuce vedena na majetek právě
tam. Pokud má pan místostarosta tak čisté
svědomí, proč neuvedl vše ve svém majetkovém oznámení? Vyhnul by se trapnostem,
které následovaly. Bylo by to čestnější, než
následné „upřímné“ a neúplné pokání. Jeho
rodná ODS si jistě vše důkladně prověří, neboť to celé vrhá i špatné světlo na ni.
Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů jasně
ukládá veřejným funkcionářům podávat oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech
a závazcích za uplynulý rok. V zákoně se také
hovoří o sankcích za neúplné a nepravdivě uvedené skutečnosti. Pevně věřím, že celá aféra
bude důsledně prošetřena a to nejen kvůli nám
občanům, ale proto, že to ukládá zákon.
Jaroslav Bláha
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Šalamounský web
Byl jednou jeden šikovný občánek, který si
koupil doménu s názvem města, ve kterém
žije. Počkal, až uzrál čas, a díky svým autorským eskapádám v místním měsíčníku
se nesmazatelně vryje do paměti čtenářů
a zahájil IT činnost.
Neuvádím onu doménu proto, neboť by se
jednalo o skrytou reklamu, kterou tak nerada Redakční rada Odrazu vidí. Zaráží mě
však skutečnost, že onen subjekt si osvojil
právo psát v záhlaví hlavní strany – web
občanů města Roztoky. Měl by si raději napsat web občana Roztok, protože to tak je.
Ještě s větším podivem sleduji, jak město rezignovalo na svoji doménu www.roztoky.cz/
odraz, a následně nechává otiskovat příspěvky z Odrazu na soukromém webu. Samozřejmě, protože diskuse na webu města je
nepřehledně zpracovávána, a tak všichni,
kdo se chtějí vyjádřit k něčemu, píší své reakce tam, kde to žije a to byl skrytý záměr – být

v obraze. Šikovná strategie, jak ovlivňovat
veřejné mínění a to hned, ne až za měsíc
jedním kontroverzním článkem.
Volby do zastupitelstva města se pomalu
ale jistě blíží, a tak proč si nedělat zadarmo, s velkou pomocí města, pozici na nějaké kandidátce? Věřím, že radnice má
s tímto šikulou, který již podle obchodního rejstříku ve web spravující firmě nefiguruje, nějakou smlouvu. Pokud nějaký
smluvní vztah neexistuje, tak to je docela
problém. Rovněž sídlo této firmy není
na adrese v Roztokách, jak je uvedeno
na webu, ale na Praze 10.
Takže občané Roztok, kteří jste zdatní v IT
technice, kupte a spravujte si také doménu
s názvem města. Variant je dost, radnice
vám určitě také pomůže to rozjet!

Jiří Bělohradský

Jak se Vám líbí?
Po přečtení minulého čísla Odrazu mne
napadlo: jak se Vám líbí věčné osočování
a pomluvy, napadání a polopravdy? Manipulace veřejným míněním vždycky patřila
k politice, tu s menší, tu s větší mírou vkusu. Její živnou půdou je a bude neinformovanost veřejnosti a její nezájem o věci veřejné. Vždycky nabývá na síle s blížícími se
volbami (a je jedno jakými) a automaticky
vyvolává potřebu kandidátů se vyjádřit
k čemukoli, nejlépe k opozici. Nevadí, že
používá stokrát opakované nepodložené
argumenty, protože pravda přece nikoho
nezajímá. Tedy většina manipulátorů je
o tom přesvědčena. Jejich překvapivá
úspěšnost je ovšem ve značné míře závislá
na podpoře jejich bezvýhradně oddaných
spolustraníků. Někdy toto absolutní splynutí duší vede až ke ztrátě osobní identity
a 100% shodě názorů na cokoli, tedy
i na podněty, na které by jedinec sám reagoval evidentně jinak. Je asi těžké rozeznat
hranici, kde se ze samostatně myslícího
tvora stává disciplinovaný politicky organizovaný jedinec. Manipulátory a jejich
organizovaná společenství charakterizují
stejné znaky, které jsou tu od nepaměti:
• Stokrát opakovaná lež se stává pravdou.
• Budeme říkat lidem to, co chtějí slyšet,
a oni nebudou soudit naše skutečné jedná-

ní. Nebudou mít na nás čas. I když jde
o jejich obec, jejich děti, životní prostředí...
• Poukazováním na chyby ostatních se výborně zakrývají ty vlastní.
• Nikdy nejsem ten, kdo by uznal svá vlastní pochybení.
• Nemám strach se pochlubit cizím peřím:
když jsem třeba realizoval investici s pomocí dotace získané současnou opozicí,
proč bych to rozmazával. Zásluhy se nedělí.
• Byl bych mnohem dál, kdyby ti přede
mnou neudělali tolik chyb.
• I když po dobu několika let svého působení v zastupitelstvu nebo v jiné funkci
nevyjádří jasně stanovisko k zásadním
věcem týkajícím se obce, nevadí. Jsou tu
od toho, aby se jejich osobní názor ze
100% kryl s názorem jejich stranického
guru. Nevadí jim to, jejich hrdost to nesnižuje. Stejně na zastupitelstvo nikdo
nechodí.
• Příslušnost k rozhodující většině je činí
neomylnými a neodpovědnými za jejich
rozhodnutí.
• Vědí, že v mnoha případech hlasují proti
zájmům těch, kteří je zvolili, a proto se
nejvíc bojí jejich přítomnosti na jednáních – v Roztokách mohou být opravdu
v klidu...
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• Dnes nepřišli naplněni nápady po prostudování podkladů s cílem odvést práci
pro obec. Dnes přišli pobít oponenty.
Nevadí, že oponenti asi mají v mnohém
pravdu. Bylo by potupné to přiznat. Pocit
moci je opojný, a tak snadno získává převahu nad svědomím a zodpovědností.
• Co to vlastně bylo za přísahu, kterou
jsme jako zastupitelé kdysi složili? Bere
to vůbec někdo vážně? Vždyť to stejně
nikdo nekontroluje...
• Ta občasná malá pozornost za jejich loajalitu? Jen se odvažte to pouze naznačit...
• Ambice mladých politiků, kteří si snaží
své ostruhy dobýt arogantně, bez skrupulí a elementární snahy používat ověřené
informace, jsou v této době asi běžné.

A ta stálá snaha obrátit pozornost veřejnosti někam dál od podstaty problému:
například tím míním to, že není potupné
čelit exekuci na majetku. To se skutečně
může stát dnes téměř každému. U politika
jde ovšem o další rozměr tohoto problému:
pokud nepřiznám své finanční problémy
při vstupu do politiky, stávám se nevěrohodným. Jak máme věřit v neovlivnitelnost těch, kteří rozhodují o veřejných financích, a jejich funkce přitom není ničím
jiným něž jinou formou zaměstnaneckého
poměru? To platí zejména o tzv. uvolněných funkcích, kterými jsou starosta
a místostarostové.
Za sebe chci říci, že tento stav v naší politice
se mi nelíbí. Někteří zastupitelé si myslí, že

v politice je vše dovoleno, a zejména před
volbami se snaží dokázat své předpoklady
pro vyšší politiku za každou cenu. Ti, kteří
do ní míří touto cestou, nechť naplní své
politické ambice a odejdou co nejdříve.
Kamkoli.
P.S. Tento článek se samozřejmě netýká
těch, kteří svou politickou funkci vykonávají nezištně, s využitím vlastního rozumu
a se vší odpovědností. Do jaké skupiny jste
zařadili toho svého kandidáta, souseda,
kamaráda? Co vůbec víte o jeho působení
ve veřejné funkci? Nemáte chuť se na něj
přijít občas podívat?
Jiří Blažek, zastupitel za DOST

Je dobré konat, ovšem s rozmyslem
Ve svém článku „Je kozel dobrý zahradník?“ jsem uvedla fakta dostupná komukoli z veřejně přístupných listin. Že jsou tato
fakta pro někoho nelichotivá a ti někteří
jsou zrovna ve vedení našeho města, s tím
těžko něco udělám. Zřejmě jsem si dovolila příliš a nekontrolovaný emocionální
přetlak potrefených se zhmotnil v člán-

cích, které mne obrazně zadupaly několik
sáhů pod zem.
K odvedení pozornosti od oněch nelichotivých
skutečností slouží seznam úspěchů současného
vedení města v kontrastu se seznamem akcí,
které byly provedeny za minulého volebního
období. Pojďme si jich pár projít a uvést aspoň
několik skutečností na pravou míru.

Nejdříve tedy úspěchy a cituji starostu:
za necelé dva roky, kdy jsme se vedení města
chopili my.
Nová kontejnerová MŠ v ulici Havlíčkova
pro 50 dětí.
To je bezesporu záslužný čin, který nikdo
nezpochybňuje. Co zpochybňuji, je příprava
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celé akce. Začalo to zadáním pro jediného
vyzvaného, aby připravil výběrové řízení
za necelých 150 tisíc (porušena směrnice
pro zadávání zakázek, nad 100 tisíc bylo
nutné vyzvat alespoň 3 zájemce). Výběrové
řízení na zakázku za 11 miliónů Kč bylo šito
pro konkrétního dodavatele, který již měl
připraven projekt a mohl nabídnout nejkratší termín realizace (1. 9. 2011), proto
zvítězil, ač cena nebyla nejnižší. Nakonec se
KMŠ otevírala až v polovině prosince 2011.
Druhá nejlepší nabídka měla termín otevření KMŠ až 22. 12. 2011 a cenu o 1,6 miliónu
Kč nižší. Ten rozdíl zhruba 10 dnů při otevření KMŠ stál daňové poplatníky o 1,6 miliónu Kč z rozpočtu města víc.
Oprava Masarykovy a Jungmannovy ulice.
Obě ulice si to opravdu zasloužily a je dobře, že se tak stalo. Za koordinaci rekonstrukce těchto ulic a rekonstrukci přilehlých chodníků ovšem městu pochvala
nenáleží. To, že po dobu mnoha měsíců
byly chodníky neschůdné a chodci mohli
chodit jen po vyasfaltované ulici a proplétat se mezi jedoucími a zaparkovanými
auty, opravdu nesvědčí o kvalitní přípravě
akcí. U opravy Jungmannovy ulice je zvlášť
zřetelné, že připravovat zakázku takového
rozsahu podle katastrální mapy, není nejšťastnější. Zvolené řešení s širokými chodníky s vysokými obrubníky neumožňuje
v ulici zaparkovat tak, aby stojící automobil buď bránil chodcům, nebo plynulému
provozu. Jako třešnička na dortu se vyjímá
dotvoření prostoru před ZUŠ s chodníčkem před plakátovací plochou a dvěma lavičkami. To je opravdu vrchol bezradnosti
a beznaděje, jak prostor, který mohl smysluplně sloužit, zcela zničit.
Jsem přesvědčena o tom, že kdyby se udělala alespoň nějaká forma projektové dokumentace na opravu Jungmannovy ulice,
pravděpodobně by někoho napadlo řešit

vhodným způsobem prostor před ZUŠ,
ostatně na to už projekt existuje. Oprava
komunikace je ovšem o tom, že žádnou
projektovou dokumentaci nepotřebuji (tedy
šetřím) a lze vesele asfaltovat podle mapy.
Nový sběrný dvůr. Byl vybudován za dotaci,
kterou město získalo za minulého volebního období.
Pan starosta uvádí, že se tedy nemusí platit
nesmyslně vysoký pronájem, který se platil
za starý SBD. To není pravda. Aby to pravda
byla, musel by někdo vypovědět nájemní
smlouvu, což se dosud nestalo. Tím pádem
opravdu platíme a ještě nějakou dobu platit
budeme pronájem za starý SBD zcela zbytečně, protože někdo včas nekonal.
Zateplila se budova školní jídelny. Ano,
ovšem je třeba uvést, že za dotaci, kterou
město získalo za minulého volebního období.
Asfaltuje se Školní náměstí. Bohužel se tak
opravdu děje. Problém spočívá v tom, že
asfaltování podle mapy je v rozporu s vydanými správními rozhodnutími, takže se
tak děje „na černo“. To „na černo“ znamená, že se sice asfaltuje, ale neřeší se ani
parkování, ani dešťová kanalizace. Neřešení dešťové kanalizace podle platného projektu a generelu odvodnění města Roztoky
znamená, že v budoucnu (někdy určitě)
bude vážně poškozená splašková kanalizace, kam se všechny ty deště po průtržích
spláchnout prostě musí. To ale bude určitě
až po volbách a tento průšvih se zcela jistě
časem projeví, protože fyzikální zákony
platí bez ohledu na přání a budování Potěmkinových vesnic.
Přestavba MÚ. Přestavba MÚ měla proběhnout již v roce 2011 za 1 045 tisíc Kč.
Nestalo se tak. Z rozpočtu města na letošní

rok koalice odsouhlasila na přestavbu MÚ
částku přesahující 2 milióny Kč a dosud se
nic moc nezrealizovalo.
Na moji adresu směřované prohřešky už
moc místa nezbývá, takže okomentuji ty
nejzávažnější:
Oprava stoky v Nádražní ulici bez výběrového řízení za 8 miliónů Kč. Šlo o havarijní
stav, což jsem řešila v souladu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek v režimu
havarijního stavu. Za tento postup mne
udal zastupitel Matas i koaliční zastupitelé
Huk a Majer a koalice za ODS ústy tehdejšího předsedy místní ODS a radního
ing. Landy vypověděla koaliční smlouvu.
Ač jsem byla udána u všech myslitelných
orgánů činných nejen v trestním řízení,
byla městu Roztoky na opravu havarijního
stavu dešťové stoky v Nádražní ulici přiznána dotace ve výši 4 miliónů Kč.
Moje angažmá v zemníku Žalov. Jde o oblíbenou kauzu místní ODS, původně v režii pánů Suvajžiče a Hanslíka. Vzhledem
k tomu, že v území nevlastním osobně, ani
zprostředkovaně ani jediný m2, což lze několika kliky ověřit na katastru nemovitostí,
považuji toto obvinění za bezpředmětné
a zcela účelové.
Uveřejněná bezdlužnost pana starosty je
fajn, ale ať se na mě nezlobí, ještě před
odesláním svého článku jsem několikrát
klikla a na jeho nemovitosti je stále uvedeno nařízení exekuce – Jakob Jan.
Přeji všem našim koaličním kandidátům
hodně úspěchů v krajských volbách, neboť
i v tak krátké době svého působení v zastupitelstvu města Roztoky prokázali dostatek
talentu pro vyšší politiku a tudíž je jich pro
komunální politiku v Roztokách škoda.
Olga Vavřínová, zastupitelka za DOST

Co slibuje KSČM v krajských volbách?
Ač nepokládám předvolební průzkumy
volebních preferencí za směrodatné,
s údivem pozoruji narůstající preference
levicových stran, zvláště KSČM.
Zajímalo mě, jak to ta geniální KSČM dělá,
tak jsem se jal zkoumat její program. V zásadě je rozdělen do dvou částí, v první
části říkají proti čemu jsou, což většinou
nemá s krajskou politikou nic společného,
a v té druhé naopak slibují všechno možné
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i nemožné, nicméně bez konkrétních způsobů řešení. Pevně doufám, že si jejich
program přečte co nejvíce voličů, protože
i středně intelektuálně vyvinutý jedinec
musí přijít na to, že je to jen pozlátko, které v jádru nic nepřináší. Laicky řečeno,
jsou to jen kecy.
Hned jako první mě vystrašil nadpis
„Ve službě občanům chceme pokračovat.
Máme na co navázat.“ Nechci ani tak ar-

gumentovat spoluprací komunistů s hejtmanem Rathem, spíše mě utkvěla v hlavě
věta ze stanov KSČM. Zde se píše, že program a charakter strany vychází z „marxistické teorie otevřeného dialogu“. KSČM
má tedy rozhodně na co navázat, připomeňme si, že tato teorie, ke které se strana
stále hlásí, otevřeně podporuje třídní boj
mezi jednotlivými skupinami obyvatel, což
všichni doufám i po letech víme, co v praxi
znamená.
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Dále si vezměme dvě ideové
libůstky z programu KSČM:

1

Usilujeme o snižování nezaměstnanosti, a proto podporujeme zadávání krajských zakázek firmám, které mají
sídlo ve středních Čechách.
Tento bod mě opravdu zaujal. Jak toho
soudruzi chcete dosáhnout? Fakticky vzato
není možné vypsat výběrové řízení na jakoukoliv veřejnou zakázku s hodnotícím
kritériem „sídlo firmy ve středních Čechách“. Co když umějí firmy například
ve východních Čechách stavět silnice levněji a kvalitněji? To je z výběrových řízení
vyřadíme? Tento bod programu defacto
říká, při výběrových řízeních nechtějí postupovat transparentně.
Přiznejme si, že kraje nemají na zaměstnanost příliš velký vliv, a spíše než co jiné by
se úředníci neměli zaměstnavatelům plést
pod nohy. Jediné, co může kraj dělat, je
omezovat byrokracii a podporovat mobilitu pracovní síly, což jsem ovšem v programu komunistů nenašel.

2

KSČM podporuje účelné a promyšlené vynakládání prostředků zejmé-

na v oblasti investic a služeb pro občany.
Požadujeme průhledná výběrová řízení,
antikorupční opatření a důslednou i veřejnou kontrolu řízení, včetně kontroly
oprávněnosti výše finančních příspěvků
pomocí tabulek prací a zpětného vyhodnocení projektů. Proto usilujeme o hospodárnou, efektivní, výkonnou a při tom
optimální krajskou samosprávu a veřejnou kontrolu krajských výdajů.
Na tomto programovém bodu je vidět,
z čeho těží KSČM. Fakticky se jedná o stranu, která za posledních dvacet let neměla
za nic odpovědnost, a tudíž si hraje na čistou. Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Ve středních Čechách je tomu ale jinak. V posledních čtyřech letech byla KSČM součástí
krajské koalice a otevřeně podpořila všechny kontroverzní projekty ČSSD. Ohánět se
čistotou není rozhodně na místě. Zajímalo
by mě, jaká antikorupční opatření mají
soudruzi na mysli? Kterak jim kontroly
v uplynulých letech fungovaly? Moc to vidět není. Pravdou je, že když někdo chce
výběrovým řízením manipulovat, cestu si
najde, žádné tabulky tomu nezabrání. Jediným možným řešením je celkově omezit
objem výběrových řízení a krajské agendy

jako celku. Služby delegovat na soukromý
sektor a v ideálním případě bychom kraje
mohli úplně zrušit, a tudíž bychom snížili
korupci o 100 %.
Roman Jandík,
předseda ODS Roztoky
a kandidát do Zastupitelstva
Středočeského kraje.

U Sádla
Kdysi to byl vzorný obchod a sehnali jste tu
z potravin kdeco.
Pak nastala chvíle, kdy prodejna T. Sádla
byla pronajata Vietnamcům. Prodávají tam
od bačkor, vody, instalace až po lokomotivu
vše. Ale nic pořádného. Teklo nám něco
u vany, a tak to manželka koupila. Ale točili
se kolem ní Vietnamci, kteří jí nedokázali
česky odpovědět. Jeden jako druhý.
Podobně je to i u druhého krámu. Ptám se
tedy těch, co obchod povolují, zda to vědí,
a co činí??
Jsme přeci v Česku!!
M. Janský

ODĚVY • TEXTIL

Roztoky, Masarykova 964
Poznávací znamení: zelená vývěsní tabule
Kdy:
pondělí až pátek
1000 – 1800
sobota
830 – 1130

Dámské
• elastické džíny • saka • halenky
• společenské šaty • prádlo

Pánské
• mikiny • svetry • trika (zn. Maple)

Nadměrné dámské a pánské
• noční košile • pyžama • trika • kalhoty
• pánské společenské košile
• dámské halenky

Sezónní nabídka
• šály a čepice
• luxusní dárek pro ženy - saténové noční košilky a pyžama
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ŽIVOT V OBCI

Slavnosti levého a pravého břehu

Levý břeh, foto: Eva Jirková

V sobotu 15. září se uskutečnil druhý ročník Slavností pravého
a levého břehu. Po roce jsme tak navázali na první „zkušební“
ročník. Podle ohlasů i vysoké návštěvy se zdá, že se podařilo
založit hezkou tradici. Hlavní myšlenkou těchto slavností je
skutečnost, že nás řeka nejen odděluje, ale zároveň i spojuje.
Proto má setkání u Vltavy víc než symbolický smysl.
Program probíhal opět na obou březích, na levém roztockém
a na pravém klecanském. Mezi břehy jezdili nepřetržitě převozníci. Návštěvníci si mohli užít i výletní plavbu na lodi Tajemství bratří Formanů. Na obou březích bylo připraveno
sportovní i kulturní vyžití jak pro dospělé, tak pro děti. Mezi
hlavní hvězdy patřila rocková legenda Radim Hladík se skupinou Blue Efect, baladická Asonance, heavymetalový Láďa
Křížek s Vitacitem či legendární Ivan Hlas se svým triem.
Velký zájem upoutal i seskok parašutistů, kteří ladně přistávali přímo do Vltavy. Po setmění zaujala ohnivá show nad hladinou řeky.
Velké poděkování patří všem organizátorům.
Příjemnou atmosféru slavností dokreslují fotografie.
Příští rok se na Slavnostech pravého a levého břehu těším opět
na viděnou.
Seskok parašutistů do Vltavy, foto: Eva Jirková
Jan Jakob, starosta města Roztoky

Vystoupení Rybiček z Únětic, foto: Tomáš Noll
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Taneční představení Po špičkách a na patě, foto: Bětka Noll

Ohňostroj, foto: Tomáš Starý

Loď Tajemství bratří Formanů, foto: Tomáš Starý

foto: Bětka Noll

Část Promenádního tria
Diváci na levém břehu, foto: Bětka Noll

foto:Tomáš Starý

Lakomé barky + Petr Nikl a hosté, foto: Eva Jirková

Ohnivá show, foto: Eva Jirková
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Nádražní
Kolega Jaroslav Drda přičinil do minulého
Odrazu poznámku v tom smyslu, že by si přál,
aby se jednání mezi investorem, takto slečnou
Pohlovou, a naší obcí vyvíjelo ku zdaru věci.
Tedy aby zmizely věkovité oprýskané kulisy
Nádražní ulice a místo ožilo obchody.
To první se Jaroslavovi jistě brzy splní: za pár
týdnů půjde významná část Nádražní ulice
k zemi a dolní Roztoky se tak nenávratně
promění.
Netajím se jistou nostalgií kvůli tomu, že se tak
stane. Nejcennější a nejzajímavější část celého
souboru průmyslových budov, totiž Wohankova továrna, nepříliš známý (protože frontou
domů cloněný) industriální objekt z minulého
století je od května pryč, zbourán.
Je to ohromná škoda, o které psal v květnovém
Odrazu už kolega Stanislav Boloňský. Při troše
invence mohla být tahle fabrika chloubou Roztok a investora samého.V civilizovanějších částech Evropy dovedou přeměnit někdejší objekty továren v luxusní byty, zajímavé galerie či
administrativní centra. V Česku se to tu a tam
také povede, naposledy třeba v Ostravě, jen
do Roztok to ještě nedorazilo.
Spolu se zbylými domy v Nádražní půjde
dolů kus roztocké historie, pravda, notně
pošramocený a roky nevyužívaný soukromý
majetek.
Musím nicméně napsat, že kdyby mne pracovní povinnosti nedovedly v den srpnového
zastupitelstva daleko od Roztok, byl by můj

Sbírka šatstva
v Husově sboru
Církev československá
husitská, Husitská diakonie
organizuje sbírku šatstva
v pátek 19. října 2012
od 15–17 hod. v Husově sboru.
Čisté šatstvo noste, prosím,
v pytlích nebo krabicích.
Děkujeme, že myslíte i na ty,
kterým se v dnešní době
nedaří dobře a jsou vděčni
za jakoukoli pomoc.
J.Kučerová, farářka
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hlas dvanáctým, který by podpořil přijetí regulačního plánu v Nádražní.
Byl jsem přítomen tomu, když pan Pohl představoval svůj projekt městské radě. V podobě,
v jaké byl před několika měsíci předložen,
jsem v něm neshledal žádnou „přidanou hodnotu“ pro město. Apelativní dopis, který zastupitelům před několika týdny v zastoupení
investora rozeslal architekt Holub, znamenal
jistý posun. Pan architekt vypočetl, v čem
všem investor ustoupil (uliční čára umožňující rozšíření Nádražní, vybudování velkokapacitního podzemního parkoviště, zbudování
privátní mateřské školky, vyšší podíl nebytových prostor a – a to opravdu kvituji – minimalizaci přerušení provozu Kvítka).
Potud radostné zprávy, jakkoliv pro mne
bylo možná trochu překvapivé, že jsou prezentovány jako ústupky – oč lépe by se vyjednávalo, kdyby s nimi přišel developer jaksi
sám, v původním návrhu.
Sporným bodem tedy zůstává výška budov,
ve stanovisku architekta zvaná ohavným slovem podlažnost. Sedm pater v lokalitě, kde
jsou okolní domy nejvýš třípatrové, mi stále
přijde jako poněkud přepálený požadavek.
Sedm pater a stovka bytů... Výška domů je
prostě pro Nádražní nepřiměřená. Co se týká
Kvítka, myslím, že není dosud dořešen jeho
osud po stránce ekonomické – či jak to nazvat. Pokud by totiž investor tuto tradiční
loutkovou scénu, v minulých letech i dnes

hojně užívanou mladými lidmi k nejrůznějším kulturním podnikům, zachoval, stavebně upravil a poté komerčně pronajímal nebo
nabídl za dlouhé peníze obci, mohl by být
efekt stejný, jako před několika lety u sálu
hotelu Academic.Tamní sálek je pro pravidelnější činnost spolků cenově nedostupný...
Než mne začnou (odhadnutelní) zastánci
svátosti privátního majetku a podnikání
okřikovat, co si dovoluji intervenovat stran
nakládání se soukromým majetkem, odtuším předem, že ano, ano… Vím, o čem píší
a co budou chtít říci oni. Ale čas drobně
oponou trhnul: nestaví se ve vzduchoprázdnu. Je přirozenou povinností zastupitelů
a vedení obce „vytěžit“ z developera co nejvíce výhod pro město. V minulosti jsme v tom
byli úspěšní se střídavým úspěchem – vzpomínám ale třeba na to, jak tvrdé byly bitky
s Ekospolem, aby na Solníkách nebyly uzoulinké uličky pro jedno auto, ale přiměřeně
široké ulice…
Developer, který chce stavět v Nádražní, se
pohybuje ve své mateřské obci, ve městě, kde
roky podporuje nejrůznější spolky a podniky sportovní a kulturní – za to mu budiž díky
– ale také ve městě, od něhož měl řadu nemalých zakázek a kde svou firmu zbudoval.
V dohodu bych rád věřil.
Tomáš Novotný,
zastupitel za sdružení Sakura

Den dětí a seniorů v Roztokách
Druhé sobotní zářijové odpoledne se na louce
před Městským úřadem prozářilo slunečními
paprsky a úsměvy dětí. Naši malí návštěvníci
si užívali společné zábavy ve skákacích hradech i při zdolávání dobrodružných soutěží
a her. Po trpělivém vyčkání fronty na malování obličejů běhali po louce princezny a kouzelné víly, pestrobarevní motýli i pavoučí
muži. Po kamenech skákaly žáby, do berušky
se trefili ti nejsoustředěnější střelci. Hořící
domeček uhasili zdatní hasiči a profesionální
akci záchranářů přihlížel každý s kapkou odvahy i potřebné zvídavosti. Záchranáři všem
zájemcům změřili tlak, tep i glykémii a zodpověděli spoustu zajímavých otázek. Dvanáctidenní oslík a kůzlátka se vyhřívali na sluníčku a snad i před neutichajícím úžasem
dospělých i dětských zraků. Palačinka od mistra Radka Vlasáka a mnoho dalších dobrot
byly sladkou odměnou všem zúčastněným.

Největší dík však patří našim roztockým babičkám, které společně se zdravotní a sociální
komisí města pro děti celé odpoledne nachystaly. Jejich bezprostřední zájem, trpělivost,
laskavost a pomoc naplnily radostí a štěstím
nejen naše děti. Dovolte mi prosím tímto poděkovat za velkorysou pomoc paní Jaroslavě
Čerychové, Jarmile Hrubé, Zdeně Kozlerové,
Janě Linhartové, Heleně Menhartové, Marii
Štěpánkové a Marii Dittrichové.
Ráda bych také poděkovala za pomoc mateřskému centru Rožálek, Sboru dobrovolných hasičů Roztoky, Zoologické zahradě
hl. m. Prahy, Záchranné službě ASČR,
manželům Laštovkovým, Vojtěchu Sedláčkovi, Markétě Líznerové, Miroslavě Kalinové a Evě Skalníkové.
Marie Šlancarová,
předsedkyně zdravotní a sociální komise
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Podzimní bazárek
V sobotu 22. září se zaplnilo Sportovně-vzdělávací centrum prodejci. Protože se
akce vydařila, plánujeme i předvánoční bazárek v tělocvičně – sledujte stránky Sokola
www.sokroz.cz, kde budeme o dalším Bazárku informovat.

Sokolení 2012
Již čtvrtým rokem jsme uspořádali akci Sokolení, sportovní den pro veřejnost a to v našem
areálu TJ SOKOL. Dopoledne na děti čekala
stanoviště s úkoly a odpoledne jsme připravili
sportoviště k odehrání turnajů příchozích.
V neděli 23. září přišlo na letošní Sokolení
70 dětí s rodiči. V celém areálu bylo rozestavěno 9 pohádkových postaviček, u kterých
děti plnily úkoly. Po nalepení startovních čísel si děti vyzkoušely hody pylovými koulemi, přenášení včelích miminek, skákání
v pytlích, převážení cihel v kolečku, také nosily krtince, proběhly si překážkovou dráhu
a u dalších stanovišť byli i rozhodčí, kteří jim
změřili skok do dálky a běh na 40 m. Za splněné úkoly si děti tiskly na diplomy razítka.
S potištěnými diplomy utíkaly k Mance, která měla pro všechny děti připravené medajle
a bublifuky. Zde si děti mohly vysoutěžit
ještě další 4 odměny. Největší radost určitě
dělaly metrové nafukovací housenky. A pak
už byl čas na dětský aerobik. Cvičitelka Radka roztancovala nejen dětičky, ale i rodiče.
Pro hladové a vyprahlé sportovce jsme připravili domácí občerstvení. O občerstvení
dospělých se postaral Únětický pivovar.

Ráda bych poděkovala za pomoc během Sokolení: JARDOVI Prokešovi, HONZOVI Smilovskému,
ŠTĚPÁNCE Bayerové, RENÁTĚ Kolářové, ALICI Kyselové, BLAŽENĚ Šmídlové a cvičitelkám
RADCE Kubánkové, ŠÁRCE Čížkové a VERONICE Brzicové.
MARTINA Sasková, cvičitelka R+D, PD Sokol Roztoky, www.sokroz.cz

S pomocí Obecního úřadu Únětice, za přispění Sokolovny Únětice
se pro Občanské sdružení Diakonie Broumov uskuteční

HUMANITÁRNÍ
SBÍRKA
VĚCI, KTERÝMI MŮŽETE POMOCI:
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, větší látky
Domácí potřeby - nádobí, hrnky, skleničky/NEROZBITNĚ ZABALENÉ!!/
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou, nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ, PROSÍM, NENOSTE:
Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé :-(
Elektrospotřebiče, ledničky, televize, počítače
Nábytek, jízdní kola, lyže, matrace, koberce
Dětské kočárky /transportem se znehodnotí.../

/Náklady na likvidaci těchto věcí výrazně snižují hodnotu sbírky
a především Vašeho dobrého úmyslu./

Sbírka se uskuteční v sobotu
13.října od 9 do 12 hodin,
v únětické Sokolovně!
( Školní 2, naproti MŠ, zadní vchod!!)

Věci musí být zabalené do pevných igelitových pytlů
či krabic. Jinak je nelze přijmout.
Předem děkujeme
všem dárcům!
Více na www. diakoniebroumov.org
tel. : 224 316 800, 224 317 203

nebo

Eva Lišková, tel.:721 420 270
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM – Říjen
Pá 5. 10.–28. 10.

Výstava obrazů Josefa Ryzce

Středočeské muzeum, Roztoky

Pá 12. 10.

Rockstock – Bros n Beasts (Rock/pop), Bonebroke (Punk/rock), Mimo realitu (Punk/rock),
vstup – 70,- Kč, od 20:00

Hostinec Na Růžku, Roztoky

So 13. 10.

Únětická desítka – přespolní běh. Startovné 60 Kč. Zápis od 9:30–10:00. Start od 11:30, délka 7 km

Únětický pivovar, Únětice

Ne 14. 10.

Cesta kolem světa – pohádkové představení pro děti, od 15 hod.

Hotel Academic, Roztoky

Ne 14. 10.

Divadelní představení Když ty, tak já taky, miláčku. V hlavních rolích Ivana Andrlová a Ladislav
Beneš nebo Marcel Vašinka. Pořádá Roztoky – město pro život. Od 19:30

Hotel Academic, Roztoky

Pá 19. 10.

Sbírka šatstva v Husově sboru. Od 15–17 hod.

Husův sbor, Roztoky

Ne 21. 10.

Divadélko Kvítko – představení od 15 hod.

Husův sbor, Roztoky

So 22. 9.

Podzimní bazárek – přijďte si prodat nebo koupit oblečení, hračky, dárky a další.
Od 15:00–18:00 hod

TJ Sokol Roztoky, Tyršovo náměstí

Ne 21. 10.

Vernisáž výstavy 35 let loutkařského spolku Kvítko, od 16 hod.

Husův sbor, Roztoky

Pá 26. 10.

Kabaret jak Brno aneb tajemství sprchového kótečku – Studio mladých, Od 19:30 hod, vstupné 130,- Kč

Hostinec Na Růžku, Roztoky

Čt 1. 11.

Podzimní slavnost s Beruška bandem, od 15 hod.

Rožálek, Roztoky

Ne 4. 11.

Jak pan Mysliveček k elektrické kytaře pod stromečkem přišel – pohádka divadélka
Romaneto, od 15 hod.

Hotel Academic, Roztoky

Ne 4. 11.

Kapsy plný šutrů – divadelní představení s Miroslavem Vladykou a Radkem
Holubem, od 19:30

Hotel Academic, Roztoky

Pá 9. 11.

Rytmy Rovníku vol. II – Blabuburo (Hudba inspirovaná západní Afrikou), Ancient groove
(Tradiční Malijské bubny), vstup - 70,-, od 20:00

Hostinec Na Růžku, Roztoky

So 10. 11.

Country bál s kapelou Přehmat, od 20 hod.

Hostinec Na Růžku, Roztoky

Braunerová bude mít
medaili.
Roztoč slavil
narozeniny
Září bylo bohaté na kulturní podniky v naší obci
– ale vlastně – který měsíc není, že?
Sdružení Salon Zdenky Braunerové uspořádalo
zkraje září u ateliéru Z. Braunerové již devátý
ročník slavností téhož jména, jinak Jiřinkových
slavností.
Ušlechtilá akce měla tentokrát pozoruhodnou
hlavní myšlenku, a to seznámit přítomné se
vznikající pamětní medaili Zdenky Braunerové. To se bezpochyby podařilo: energická
moderátorka Marcela Šášinková představila
auditoriu autora medaile, mladého výtvarníka Pavla Brožka, devatenáctiletého studenta
Střední umělecko-průmyslové školy v Turnově. Ten se za mikrofonem drobně ošíval – více
informací nám naopak sdělil jeho učitel Filip
Bartoň.
Medaile je připravena k ražbě, je jen otázkou
času a dostatku finančních prostředků, aby spatřila světlo světa ve více exemplářích.
Strhující byla dražba jiřin věnovaných pěstitelským ústavem Silva Taroucy a ve voničky i obří
kytice upravených manželi Hlaváčovými a Dá-
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šou Caislovou. Přítomní chutě přihazovali, vydražily se kytice jiřin nejrozmanitějších tvarů
a velikostí. Odborným slovem dražbu doprovázela Jarmila Skružná.
Výtěžek akce šel ve prospěch umělecké činnosti
již zmíněného výtvarníka.
Nelze opomenout hudební a pěvecký doprovod
akce, totiž přednes Dvořákových Moravských
dvojzpěvů. Bravurně se ho zhostila předsedkyně
Salonu Zdenky Braunerové paní Zdena Kloubová doprovázena sourozeneckým duem studentek AMU.
O týden později si přátelé a členové sdružení
Roztoč připomněli patnácté narozeniny tohoto
nepřehlédnutelného spolku. Stylově, na lodi
Tajemství bratří Formanů.
Ten večer bylo na lodi ke zhlédnutí originální
představení francouzského tria Gramoulinophone, vonělo to tam dorty, šampaňským
a dobrou náladou. A taky se tančilo. Bože, jak
tam se tančilo! Nastojte: rozjuchané roztočky a
dovádiví roztoči přeukrutně rozhoupali všechny ty tuny po Vltavě se plavící neziskové oceli.
Způsobili nemalé vlnobití, v Roztokách nevídané, které se hnalo až k mostu Inteligence,
proti toku, proti všem! Jedna z vln, říkají očití
svědkové, spláchnula bez náhrady náhodně
přecházejícího inženýra Š. mudrce a znalce
školek, neziskovek a vůbec všeho roztockého,
evropského a světového taky. Děsuplný, osudový moment!

Zpět ale na loď a k Roztoči zejména. K patnáctinám se sluší blahopřát. Nápady, energie, vytrvalost, soudržnost a tvrdohlavost někdy vyvolaná
nepřejícníky, to jsou slova, která mě v souvislosti
s nimi napadají. Vagony a lodě nápadů, kulturních podniků a veselí třeba při masopustech,
odborných přednáškách, tanečních přehlídkách,
vánočních koncertech…
Někdy v zimě se Roztoč postěhuje do nového,
kontejnerového bydlení za knihovnou. Alespoň
že tak… a raději ještě jednou vše dobré.
Tomáš Novotný, zastupitel za sdružení Sakura,
předseda kulturní komise Roztok

Kvítko se loučilo...
ale nekončí
Neděle 23. září 2012 se zapsala do historie loutkařského spolku Kvítko. Poslední představení.
Trochu smutku, trochu smíchu. Poslední představení v prostorách, které na nás dýchaly svým
osobitým kouzlem, svou historií, která byla vidět
i na vlhkých zdech... Toto vše Kvítku dávalo
zvláštní atmosféru. Éra divadélka pro děti v Nádražní ulici končí. Zde je na místě poděkovat
panu Petru Pohlovi, který po dlouhá léta poskytoval Kvítku nezištně prostory, které všem při-
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rostly k srdci, a tím podporoval kulturní život
našeho města. Na to by se nemělo zapomínat.
Je možná až symbolické, že Kvítko v listopadu
letošního roku oslaví 35. výročí svého založení.
A tak bychom měli všichni popřát Kvítku vše
nejlepší. Vše nejlepší do nového života. Protože
Kvítko hraje dál. Přijďte všichni, děti, rodiče,
přijďte i radní a zastupitelé, kteří jste se nepřišli se
starým Kvítkem rozloučit, přijďte podpořit a přivítat Kvítko v novém životě.
Vlaďka Drdová

Král je mrtev, ať žije
král aneb malé loučení
s divadélkem Kvítko
V neděli 23. září 2012 proběhlo v divadélku Kvítko od 15:00 představení pro děti. Poté
od 17:00 bylo divadélko otevřeno všem bývalým i současným členům spolku, přátelům
loutkového divadla, sympatizantům divadélka
nebo prostě jen těm, co šli okolo a měli chuť
nahlédnout. Čím se toto nedělní odpoledne lišilo od jiných?
Kvůli probíhajícím stavebním pracím nebude
možné v letošním roce prostory divadélka využívat. Proto jsme se v neděli sešli, abychom se,
alespoň symbolicky, rozloučili a zavzpomínali,
co vše nás v nich potkalo.

Dovolte nám malé ohlédnutí do historie. Loutkářský spolek Kvítko existuje v Roztokách
od roku 1977, prostory divadla byly oficiálně
otevřeny v listopadu roku 1985. S historií spolku a také divadla je neodmyslitelně spjato
mnoho jmen a osobností. V posledních letech
divadélko, kromě loutkářské činnosti, spolupracovalo i s několika začínajícími kapelami,
probíhal zde filmový klub pro mládež.
Pokud dobře počítáte letopočty, dojdete k číslu
35. Je to 35 let existence divadelního spolku
v Roztokách. Nedělní setkání bylo tedy plné
veselí, vzpomínek, ale také smutku, to pro ty,
kteří tu s námi již nemohou být.
Děkujeme panu Pohlovi za poskytnutí nádherného prostoru jen tak, na dobré slovo. Ať už
bude budoucnost jakákoliv, nikdy mu jeho
laskavost nebudeme moci dostatečně oplatit.
Děkujeme Městskému úřadu Roztoky za poskytnutí náhradních prostor pro všechny rekvizity a loutky z divadélka a také za vstřícnost
a ochotu, se kterou vždy k našemu spolku přistupovali.
Děkujeme divadelnímu souboru Loutky bez
hranic, který pro nás odehrál první a zároveň
poslední představení této sezóny – Bramborovou pohádku.
Děkujeme skupině Off line, která všechny návštěvníky potěšila krátkým hudebním vystoupením.
Děkujeme paní Lídě Císařové, která sehrála
krátké divadelní představení z historie divadla
pro dospělé návštěvníky.
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Děkujeme všem, kteří si našli čas a přišli.
Král je tedy mrtev – jedna éra divadelnictví
v Roztokách, alespoň pro tento rok, končí.
Mnoho z těch, kteří nás navštívili, nám ale vlilo
naději do žil, to když se k nám ze všech stran
nesly rady, jak dál pokračovat v činnosti, kam
bychom se mohli uchýlit. A my pokračovat
budeme, tedy – ať žije král.
K. Čížková, divadelní spolek Kvítko

POZVÁNKA
Zveme Vás v neděli 21. října 2012
do Husova sboru CČSH (Husovo
nám., Roztoky) na vernisáž výstavy.
Vedle fotografií a kroniky spolku
budete moci zhlédnout i loutky
a rekvizity, které provázely a provázejí
Kvítko na cestě za svými diváky.
Na své si zde přijdou jak pamětníci,
tak i ti nejmenší, pro které je
připravena malá loutkařská dílnička.
Začínáme:
v 15h – divadelní představení pro děti
v 16h – vernisáž výstavy a krátké
divadelní představení
o historii Kvítka
Těšíme se na Vás
Loutkařský divadelní spolek Kvítko
Husův sbor CČSH
Výstava potrvá v prostorách Husova
sboru do 18. listopadu 2012.

VÝZVA – VÁNOČNÍ VÝSTAVA
V HUSOVĚ SBORU CČSH
Ač se nám to zdá téměř neuvěřitelné,
máme tu podzim a pomalu klepou
na dveře Vánoce.
Na první adventní neděli 2. prosince 2012
v Husově sboru CČSH v Roztokách
proběhne vernisáž vánoční výstavy

„MY TŘI KRÁLOVÉ
JDEME K VÁM“.
Proto již tradičně vyzýváme všechny
šikovné děti, školy, školky, mateřská centra,
rodiny i dospělé k aktivní účasti a k tvorbě
výtvarných výrobků na toto téma.Tentokrát
od Vás očekáváme především díla a dílka
kolektivní, protože Vánoce jsou o setkávání
se, o porozumění a lásce, o přátelství.
Téma: Tři králové – šli společně
za Betlémskou hvězdou.
(více na: http://ccsh-roztoky.webnode.cz)
Uzávěrka přijímání výrobků je v pondělí
26. listopadu 2012
Přihlášky a informace: Vlaďka Drdová,
tel: 606 893 292, v.drdova@volny.cz
Jarmila Kučerová, farářka
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Letní soustředění družstva volejbalu žákyň
18. 8. 2012–25. 8. 2012 Hrachov
Týden, který jsme společně strávili v Hrachově, byl nad naše očekávání. Naše představy se odehrávaly v celodenních trénincích, které by nás úplně unavily, se
špatným jídelníčkem a s tím, že to bude
otrava a jenom dřina. Naše předtucha se
ale nevyplnila.
Soustředění bylo úžasné, plné pohybu, sluníčka, při kterém jsme se mohli koupat,
dobré jídlo, pití i trenéři.. A jak vypadal
náš den? Ráno budíček v 8 hodin. Poté
odchod na snídani, dopolední trénink,
o poledním klidu kdo chtěl bazén, poté
odpolední trénink, večeře a další trénink.
Ve středu jsme šli na celodenní výlet
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do Váchova špejcharu v Drážkově, kde
jsme viděli ukázky lidové architektury
z 15. století a dobový nábytek. Večer jsme
zakončili táborákem s buřty a domácím
ostružinovým koláčem a byla sranda.
Věřte, nebo nevěřte, ale zahráli jsme si
opravdový turnaj s tanečníky ,,Dancing
Crackers". Byli ubytovaní v táboře kousek
od našeho a nikdy volejbal nehráli. Když
jsme hrály, tak jsme se i snažily, a proto to
nemohlo dopadnout jinak než výhrou.
I když prohráli, pozvali nás na vystoupení
DJ ROCKSTARA. Moc se nám to líbilo,
tancovali jsme a do postele jsme se dostali
až ve 12 hodin. Další den už jsme se smut-

kem ve tváři balili a odjížděli domů. Myslíme si, že každý, kdo toto soustředění absolvoval, by se tam hned vrátil.
Nakonec jedna věta od trenérů, vlastně
dvě: celý týden byl dobrým nácvikem pro
začínající volejbalovou soutěž, holky byly
bezvadné, ale hlavně vytvořily bezva partu.
A proto chceme poděkovat i rodičům, kteří děvčatům umožnili se soustředění zúčastnit a pomohli nám s dopravou na soustředění i zpět.
Hanka Mráčková,
Valča Sasková
a Lucka Tůmová
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Školní okénko
Vážení rodiče a příznivci našeho „okénka“,
prázdniny utekly jako voda a my jsme tu opět
s naší pravidelnou rubrikou o aktivitách základní školy. Do prázdninového dvojčísla se
naše zaslané „okénko“ bohužel nevešlo, ale najdete ho na webu města. Školní výuka má
za sebou teprve tři týdny, přesto jsme ale již
podnikli několik exkurzí, někteří dokonce stihli školu v přírodě i spaní ve škole a poslední
týden v září odjely děti do Polska. Podle zájmu
dětí chystáme i jazykový pobyt v Anglii.
Stejně jako loni jsme i letos otevřeli čtyři
první třídy, tak doufáme, že se našim novým
žáčkům bude u nás líbit. Přestože se celé
prázdniny ve škole mohutně budovalo, bouralo a přistavovalo (dvě nové učebny), byla
škola perfektně připravena, vyzdobena a výuka probíhá podle plánu.
Pro první i druhý stupeň naše škola nabízí
mnoho zájmových kroužků a volitelných předmětů (viz předchozí číslo). Nově jsme letos
nabídli i německý jazyk jako volitelný předmět
(od 7. třídy) a málem se na některé děti nedostalo. V prosinci bude opět Den otevřených
dveří a po celý rok i celoškolní soutěže, olympiády, sportovní kurzy, výlety, exkurze, návštěvy
divadélek či výstav a školy v přírodě. Na škole
působí výchovní poradci (jeden pro volbu povolání) i speciální pedagog pro děti s individuálním vzdělávacím plánem.

Kontakt na školu, informace o kroužcích,
aktuálním dění, fotografie z akcí a možnost
posílání svých námětů a připomínek hledejte
i letos na našich webových stránkách „zsroztoky.cz“ – buďte prosím trpěliví, připravují se
úplně nové webové stránky.
Prvňáčkům i ostatním dětem přeji za všechny pedagogy hodně pěkných zážitků a studijních úspěchů. Na čtenou příště se těší
Věra Zelenková

Válečný příběh
v anglickém jazyce
Ráda bych se s Vámi podělila o zážitek z četby válečného příběhu žáka Tomáše Hegera,
který svůj příběh nazval:

1956
A long time ago one man thought of getting
the whole world. The other man thought the
same thing. They met in Berlin on a conference and after that they started the biggest
war of the world just 11 years after WW2,
just 11 years of break. But this time both
USA and USSR had an army of millions. One
after another, the cities of Europe fell under
the heavy USSR foot.

Then the second battle of Berlin started by the
biggest battle in the world ever thought 10 million Americans vs. 10 million of Russians.
Imagine who won!
By Tomáš Heger, M. Černá

Divadelní loď
Tajemství bratří
Formanů
V úterý 12. června jsme měli možnost zhlédnout představení Pytlákova schovanka 2010
aneb šlechetný milionář divadla Aqualung
a koncert The Spankers s T. Krippnerovou.
Atmosféra na lodi byla velmi příjemná, každý
z nás dostal teplou přikrývku a při návštěvě
baru si mohl odnést s sebou sklenici džusu ozdobenou čerstvou jahodou (v baru měli i alkoholické nápoje, které vypadaly slibně, ale na ty
si žáci „mohli nechat zajít chuť“). Po vyplutí se
spustil silný déšť, ale my jsme byli skryti v útulných útrobách lodi, kde jsme sledovali divadelní představení, které bylo podbarveno příjemnou hudbou a zpěvem. Obecenstvo reagovalo
přívaly smíchu, a tak čas rychle plynul a loď už
kotvila u přívozu. Žáci i my učitelé jsme odcházeli s krásným zážitkem.
M. Černá

Václavka mezi mravenci
Ve čtvrtek 20.září jsme se po dvojím odloženém
startu kvůli dešti konečně vypravili s dětmi
do Středočeského muzea. Svítilo sluníčko, cesta
tam je příjemně z kopce, chvíli jsme v zámeckém
parku počkali na desátou hodinu a pak jsme
vstoupili do říše ilustrací Ondřeje Sekory. Výstava
„Je Ferda nejlepší mravenec?“ je moc pěkně koncipovaná. Nejdřív jsme si prohlédli ilustrace, které děti znají z knížek. Zajímalo je nad každým
obrázkem povídat, co všechno se tam děje. Nás
dospělé překvapilo, do jakých všech jazyků byl
Sekora přeložený. Ve spodní částí byly instalovány loutky Ferdy, brouka Pytlíka, Berušky a dalších zapůjčených z divadelního spolku Zvoneček.
Poté jsme se posadili ke dvěma filmům se známými postavičkami. Děti to velmi bavilo a pěkně si
odpočinuly. Pak jsme pokračovali k velkým fotografiím, které je také zaujaly – jak mravenci jí, pijí,
bojují vše v makrofotografiích. Prostudovali jsme
živé mraveniště pod sklem, kde se krásně dala
vidět všechna vývojová stadia. U stolu jsme ma-

lovali, vybarvovali, skládali puzzle a kostky. Venku se děti na sluníčku nasvačily a proběhly - měli
jsme moc pěkné dopoledne. Těšíme se na další
výstavy, které budou pamatovat i na nejmenší!
V září zvykáme nové děti na školkový režim, byli
jsme už dvakrát u koní v Holubicích, dvakrát
na plavání ve Via Vestře, začalo Flétnohraní,
ve středu proběhly ukázkové hodiny Yamaha
class. Maminky se sešly na zářijovém Scrapbookingovém kurzu - dělala se fotoalba z dovolených. Příští středu se chystáme do Mořského
světa v Holešovicích v rámci 14denního projektu
„V moři je místa dost“. Povídáme si o moři a mořských živočiších, prohlížíme si knížky a encyklopedie, každý den si děti něco mořského vyrobí.
Vše završíme v pondělí 1.10. Seznamovací mořskou dílničkou pro rodiče s dětmi, kde předvedeme všechny výrobky a písničky, které jsme o životě v moři nacvičili.
Irena Čermáková, Hlídání Václavka
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Pŉispėním jakékoliv Āástky se mśžete spolupodílet na jedné
z nejzásadnėjších investic, která je ku prospėchu celému mėstu.
Dostavba by mėla stát pŉibližnė 100 milionś KĀ.
Vėŉíme, že se najde mnoho z vás, kteŉí budete mít zájem pomoci
mėstu Roztoky s Ànancováním dostavby školy, která bude sloužit
ještė dlouhá léta budoucím generacím.
Na aktuální vybranou celkovou Āástku a na pŉehled dvaceti
nejštėdŉejších dárcś se mśžete podívat na webových stránkách
mėsta. Tento seznam bude zveŉejnėn také v samotné dostavbė
školy, po jejím otevŉení.
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Podzimní mozaika na ZUŠ
Po prázdninách a tradičně hektickém začátku
školního roku si chod školy začíná pomalu sedat do normálních kolejí. Děti už znají rozvrhy
ve škole a uvykly opět pracovnímu tempu.
I pro rodiče je září spojeno se starostmi.
V letošním roce jsme byli nuceni po několika letech zvýšit úplatu za vzdělávání (školné)
a tak na těch starostech máme trošku podíl.
Zvýšení však není nijak dramatické a nám
pomůže ufinancovat neustále se zdražující
provoz. S konkrétními částkami se můžete
seznámit na webových stránkách ZUŠ.

Přes prázdniny se v naší škole udála jedna
podstatná změna. Na půdě hlavní budovy
začala výstavba hudebního studia (zkušebny
pro elektrické nástroje). Máme postavenou
technologicky náročnou odhlučněnou spodní část a doufáme, že se nám podaří zajistit
finanční prostředky na dokončení celého
projektu. Co výstavba studia přinese? Především zvukové oddělení třídy elektrických
nástrojů, možnost nahrávání zvukových
snímků a získání dalších prostor pro výuku
například komorní hry. Tím se celý vzdělá-

vací proces v prostorově napjaté budově nepochybně zkvalitní.
Koncertní sezonu zahajujeme již tradičně
hudebním festivalem Roztocký podzim, jehož sedmý ročník bychom rádi situovali
do Síně Zd. Braunerové. Avšak v době, kdy je
psán tento článek, ještě vůbec není jasné,
jestli vzhledem k probíhajícím dokončovacím pracím na zámku to bude reálné.

MgA. Bohumír Šlégl

Jazykové kurzy a přednášky

První zářijovou neděli proběhl v nové budově
vzdělávacího centra Lexik v ulici Obránců
míru den otevřených dveří s prvním zápisem
na jazykové kurzy.

Zájemci o kurzy se osobně seznámili s lektory angličtiny, němčiny, ruštiny, italštiny, španělštiny a francouzštiny, napsali si rozřazovací testy a zamluvili si pro sebe vhodné
termíny jazykové výuky. Malí návštěvníci si
vyzkoušeli pokus s lektorkou kroužku Malého objevitele a odnesli si jako dárek balónek.
Všichni se podívali do nových prostor a učeben, prohlédli si pěkně vybavenou počítačovou učebnu, poseděli na recepci a na terase

před budovou Lexiku, popili kávu a vychutnali si příjemný konec léta.

Podzimní přednášky
17. října od 18:00 pořádáme přednášku Jak
nakládat se svými penězi, aby vydělávaly pro
vás, ne pro finanční instituce. Seminář je pro
neekonomy a všechny, které tato problematika zajímá. Například se dozvíte na čem vydě-
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lávají finanční instituce, kam uložit bezpečně
peníze, co je to důchodová reforma…
Nejen pro seniory je určena zajímavá přednáška Jak kontrolovat svoje finance ve zralém věku, která bude 14. listopadu od 17:30.
Seznámíte se se základními pravidly, jak se
nenechat oklamat na „výhodných akcích“,
nekoupit nevýhodné zboží, jak nepodepsat
smlouvu, která nás zruinuje. Koho se týká
důchodová reforma a jak se postarat o své
úspory. Jak spořit ve zralém věku, jak se
vyznat v nabídce úvěrů, půjček, leasingů,
úrokových sazeb, RPSN a vůbec investič-

ních produktech… Připravené otázky jsou
vítány.
Pro bližší informace volejte na 739 035 000
a pište na info@lexik.cz.
Další naleznete na našich webových stránkách www.lexik.cz.
Věříme, že se vám Lexik v nové lokalitě v blízkosti dětského hřiště na Solníkách ještě více
přiblíží a pokud zrovna nebudete účastníky
některého jazykového kurzu nebo kroužku
pro děti, tak se u nás zastavíte jen tak na čaj,

kávu nebo na malé občerstvení třeba na cestě
z dětského hřiště či z práce.
Těšíme se na vás, v Lexiku jste srdečně vítáni,
stále je možnost přistoupit k již zahájené výuce. Neváhejte se zeptat na otevření nového
kurzu a přijďte si zlepšit svoji jazykovou vybavenost s našimi rodilými mluvčími a dalšími výtečnými lektory.
Všem přejeme krásné babí léto se vzděláváním v novém Lexiku.
Mgr. Lenka Červenková, ředitelka

Podzim ve
Stavíme společně dům

Volná místa
v kroužcích
Věříme, že jste úspěšně zvládli shon spojený
se začátkem školního roku a každý si našel
svůj kroužek nebo kurz.
Během září se postupně začaly kroužky
a kurzy rozbíhat. Zájemců z řad dětí i dospělých je dosti, což nás moc těší.

Zbývá jen pár míst
v následujících kurzech:
Žonglování – pro děti od 9 let, čtvrtek
19–20, sokolovna Únětice
Malí muzikanti – pro děti 4–5 let, které mají
chuť zpívat a hrát na nejrůznější rytmické
nástroje, středa 15–16 hod, ateliér Roztoč
Housle – pro děti od 6 let, výuka dle domluvy, ateliér Roztoč
Včelařství – pro děti od 6 let, úterý
od 16 hodin na Levém Hradci
Ateliér Semišová myš – výtvarný ateliér pro
děti 7-18 let, čtvrtek 18.20-19.50, ateliér Havlíčkova
Více informací na www.roztoc.cz nebo tel.:
775 889 940.
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Rádi bychom vás informovali o postupu
prací a poděkovali za dosavadní podporu.
V minulém čísle jsme vás žádali o podporu
finanční i materiální. Za všechny dosavadní dary děkujeme, na našem webu najdete
aktualizovaná čísla o výši darů a seznam
toho, co je ještě potřeba.
Byla vybrána firma, která vybuduje základy a přípojky. Modulová stavba je ve výrobě, předpokládaný termín instalace modulu je první půlka listopadu.
Velice se na nový dům těšíme. Jelikož se
jedná o jednoduchou modulovou stavbu,
rádi bychom si ho společně s vámi zkrášlili. Chystáme tvořivá setkání pro malé i velké. Přejeme si, aby dům byl naším společným dílem.

Hudební setkání
s finskou kantelou
Ve dnech od 2. do 4. listopadu proběhnou
v ateliéru sdružení Roztoč hudební dílny určené rodičům s dětmi. Setkání povedou lektorky z finské hudební školy. Seznámíte se
s kantelou, tradičním finským drnkacím nástrojem, na který zvládne hrát každý z vás.
Nástroj se výborně hodí právě pro muzicírování s dětmi.
Kantely budou na místě k zapůjčení. Tlumočení zajištěno. Časový harmonogram
víkendových dílen bude upřesněn. Na sobotu večer je plánován koncert finských,
francouzských a českých muzikantů.
Setkání je pořádáno v rámci projektu
Grundtvig Partnerství (mezinárodní projekt
podporující vzdělávání dospělých v oblasti
hudby). Cílem projektu je sdílení různých

přístupů v hudebním vzdělávání, utváření
nových hudebních situací a vzájemná výměna zkušeností. Dalšími partnery projektu
jsou hudební škola v Joigny/Francie, Vzdělávací institut pro dospělé v Iisalmi/Finsko
a Kulturní centrum v Ogre/Lotyšsko.

Pozvánka od Tichého Jelena
Divadlo Tichý Jelen připravuje společný
projekt s finským uskupením Tip Connection Company. Premiéra přestavení je plánovaná na léto 2013.
Malou ochutnávku však můžete zhlédnout
již v říjnu v rámci festivalu současného
umění Praha – TINA B. 2012: ART &
HAPPINESS. Sedmý ročník festivalu si stanovil vysoký cíl pozitivně naladit obyvatele
Prahy i její turisty. Účinkující se budou snažit
svými díly vzbudit v divácích pozitivní emoce, úsměv a pocit štěstí. Společným představením Tichého Jelena a finského Tactil:
Popelka se můžete potěšit 18. 10. 2012
od 18:00 v K4 Klubu v Celetné 20, Praha 1.
Více informací na www.k4klub.org.
Za sdružení Roztoč Jitka Čechová

Kafemlejnek
na lodi Tajemství
Seděli jste někdy v obřím kafemlejnku? A vaši
vstupenkou do něj byly oříšky nebo korálky?
A předváděli tam tři ošuntělí pantátové v buřinkách (z třicátejch) kombinaci groteskní
ekvilibristiky, poetiky, muziky a další taškařice? A někdy i na vééélikém gramofonu?
A měli jste chvílemi pocit, že se zjevil Laurel,
Fernandel a Tarantino? Jestli ano, tak jsme si
pravděpodobně společně užili báječné před-

ŠKOLY, ŠKOLKY Etc.

Představení Gramoulinophone (francouzská společnost 2 rien merci)

stavení Gramoulinophone, francouzské společnosti 2 rien merci.
A můžeme za to poděkovat Roztoči, který je
přivezl na formanovské lodi Tajemství. A jestli jste to neviděli, tak na ně někdy někam

běžte, neb je to vzrušující, tajemné i komické
zároveň. A to je pravda přátelé, protože to
říká sám T. Texas Taylor.
Martin Čech

Mateřská škola Spěšného – Doma je doma!
A ve školce? Tam je jako doma!
Začátek tohoto školního roku byl věnován
především vzájemné spolupráci mezi dětmi
a to nejen dětmi na třídě, ale i mezi dětmi
v rámci celé MŠ. Mateřská škola totiž opět
přivítala několik nově příchozích dětí a to
napříč všemi odděleními. Práce na třídách
tedy byla soustředěna na adaptaci nových
dětí, seznámení s budovou a provozem naší
MŠ, spolupráci mezi dětmi a učitelkou
na třídě, dalším pedagogickým i nepedagogickým personálem. Úkolem všech pí učitelek bylo společně s dětmi vytvořit vstřícnou
atmosféru plnou empatie, tvořivosti, bezpečí
a kamarádství. Vzhledem k rodinné atmosféře, kterou se naše MŠ snaží udržet, byl
kladen důraz na přijetí sourozenců dětí, které naší MŠ již navštěvují. Toto opatření se
nám velice osvědčuje a pomáhá jak při adaptaci mladších sourozenců, tak dobrému psychickému vývoji sourozenců starších.
Aby se nám společně hezky začínalo, přijelo
nám zpříjemnit začátek školního roku divadélko Romaneto se svou Krkonošskou pohádkou a veselými písničkami.
Naše MŠ také obnovila program ozdravných
pobytů v solné jeskyni, pro který tentokrát
zvolila solnou jeskyni v Berouně. Každé pon-

dělí tedy odjíždí autobus plný nadšených dětí,
na které v solné jeskyni vždy čeká bohatý
program, pohádka a nějaké překvapení.
Také jsme podnikli náš první společný výlet
do Zoologické zahrady v Praze, který jsme si
opravdu užili. Počasí nám přálo, podařilo se
nám vidět velkou spoustu zvířátek, svézt se
vláčkem i nakrmit zvířátka v domácím dětském koutku. Do školky jsme se vraceli nadšení a plní zážitků.
I v tomto školním roce pokračujeme s bohatou nabídkou kroužků pro děti, ve spolupráci s klinickou logopedkou, která dochází
do naší MŠ jak na skupinovou, tak individuální logopedii, plánujeme další výlety, společné akce a dílny pro rodiče. Začátkem
příštího měsíce nás čeká oblíbený barevný
týden, v rámci kterého se společně s dětmi
budeme učit o významu ovoce a zeleniny pro
zdravý vývoj člověka.
Závěrem bychom rády popřály všem našim
dětem a jejich rodičům, aby se jim v naší
mateřské škole líbilo, aby k nám rádi chodili
a bylo jim s námi dobře.
kolektiv MŠ

První pololetí nového školního roku je již
v plném proudu a také v herničce mateřského centra nezahálíme. Kromě pravidelných
programů pro děti nabízíme i kurzy s rodilými mluvčími (nejen) pro maminky, které
si tak mohou zpestřit rodičovskou dovolenou, rozšířit jazykové znalosti či "protáhnout" tělo.
Kurzy němčiny (středa) a angličtiny (pátek) v Rožálku probíhají v dopoledních
hodinách a během výuky můžete využít
programu pro děti v přilehlé herničce. Oba
kurzy začínají v měsíci říjnu, pokud byste
měli chuť se přidat, neváhejte nás kontaktovat na centrumrozalek@seznam.cz či telefonicky na čísle 773 245 147. Každou
středu ve večerních hodinách pak probíhají kurzy italštiny pro začátečníky a pokročilé. Všechny jazykové kurzy vedou rodilí
mluvčí.
V pondělí odpoledne se do Rožálku
po prázdninách vrátila i oblíbená ZUMBA
s instruktory Zdeňkem Kodešem a Janem
Petrovickým, v pátek dopoledne cvičíme
AEROBIK s Martinou Matasovou. Během
těchto akcí opět nabízíme v herničce program pro děti.
Každý měsíc je pro maminky připravena
také večerní tvořivá dílna na různá témata
a z různých materiálů.
Děti se začátkem listopadu mohou těšit
na setkání s BERUŠKA BANDEM při Podzimní slavnosti v Rožálku. Kromě zpívání
a tancování bude program již tradičně doplněn o výtvarnou dílnu a soutěže, na doprovod čeká drobné občerstvení.
Novinkou v Rožálku jsou hudební kurzy
Yamaha, které probíhají v úterý dopoledne.
Pro více informací o akcích v MC Rožálek
sledujte naše webové stránky www.rozalek.cz
či městské nástěnky.
Krásný a barevný podzim Vám přejí
Vendula Bromovská, Simona Mádlová
a Eva Tluková za celý tým MC Rožálek
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Srdečné
blahopřání
Mirek Košťál, zakladatel roztocké turistiky
(kolik dětí se v našich turistických
oddílech za ta dlouhá léta učilo, že Miki
založil TOM, takto turistický oddíl
mládeže, v březnu 1970 na hůrce Babka
u Řevnic!) oslavil v půli září v plném
zdraví a svěžesti osmdesátku.

Vysíláme k němu rádi upřímné
blahopřání, přejeme jemu i ženě Radce
hodně zdraví, setrvalou radost
z vnoučat, ještě spoustu našlapaných
kilometrů třeba na milovaném
Domažlicku a věříme, že nejen my
v Roztokách rádi vzpomínáme
na výpravy a tábory s Mikim prožité.
Tomáš Novotný
Klára Sehnalová

Poděkování
Husův sbor CČSH děkuje panu
Michalu Štancovi, který sponzorsky
pozlatil nápis nad oltářem v modlitebně
Husova sboru.
Děkujeme také Letišti Václava Havla
Praha, z jehož daru jsme mohli
zrekonstruovat podlahu a pořídit
novou sedací soupravu pro naše
komunitní centrum.
Děkujeme upřímně všem, kteří nás
podporují a pomáhají nám v naší
činnosti duchovní i sociální.
(http://ccsh-roztoky.webnode.cz)
Jarmila Kučerová, farářka
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• Do dobrých rukou daruji hezkého mourovatého kocourka, který se nám narodil před
2 měsíci. Tel. kontakt: 777 781 042.
• Hlídání předškoláků 3–7 let v malé skupince dětí, zaměření na sportovní vyžití i kompletní příprava na úspěšný vstup do MŠ
i základní školy. Tel: 734 385 974
• Husí peří drané, čištěné s dokladem prodám. Celkem 6 kg. Cena dohodou jistá.
Tel.: 773 529 773
• Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou v Roztokách ve dne 16.–18. listopadu. Přihlášky na tel. 603 752 229, nebo
lautnerova@volny.cz
• Kvalitní výuka angličtiny a francouzštiny.
Tel. 608 633 319
• Nabízím kompletní sadu kartiček (60 ks )
HRÁTKY SE ZVIŘÁTKY, kompletní kufřík s 24 ks kuliček DOBA LEDOVÁ, sadu
kartiček (60 ks ) MLUVENÍ SE ZVIŘÁTKY + mluvítko + album. CENA – dohodou. Kontakt – jim.face@seznam.cz
• Pomůže a slituje se nad námi někdo. Je mi
47 let, mám dospělé děti. Manžel nás vyhazuje, nemáme babičku ani dědečka. Pomůžeme,
postaráme se. Předem moc děkujeme.
731 316 457.
• Prodám dětské odrážedlo Dino červené
po 1 dítěti, cena 400,- (PC kolem 1400,-),
bezvadný stav a dětský počítač Hello Kitty
růžový (vhodný věk 3–6, dcera se na něm
naučila první písmenka, čísla, teď již dostala normální netbook). Cena 300,- (PC kolem 750,-). Tel. 605 717 378
• Prodám dvougenerační rodinný dům
v Solníkách, moderní architektura, vysoký
standard. Tel. 604 280 452
• Prodám hrací deku Babypoint 120x100 cm,
měkká s různými hracími motivy, cena
600 Kč. Tel: 737 477 737
• Prodám chlapecké boty Adidas – šněrovací,
kožené, modro-červené, velikost č. 27. Nošené 1 měsíc, původní cena 850,- Kč, nyní
300,- Kč. Tel: 777 282 720.
• Prodám DB 2 + kk Teplice Šanov – top lokalita.
Cena dohodou. Tel. 737 645 955
• Prodám dětskou rostoucí postel IKEA.
Materiál borovice. Rozměry: délka
190/165/130 cm, šířka 80 cm, výška
30 cm. Včetně rostoucí matrace. Vše
ve velmi dobrém stavu, bez závad. Cena:
1.500 Kč. Telefon: 603 404 205.
• Prodám polohovací lehátko Babypoint pro
děti od narození do 9 kg, cena 400 Kč. Tel:
737 477 737
• Prodám skládací přebalovací pult Cam
s vaničkou, s vyklápěcí přebalovací podložkou, vaničkou s výpustí, držátky na hygienické pomůcky, úložným prostorem. Pult
lze složit do sebe a nezabírá žádné místo.
Cena 650 Kč. Tel: 737 477 737

SOUKROMÁ INZERCE
• Prodej RD 4+1 o CP 160 m2, s pěknou zahradou o velikosti 921 m2. V přízemí předsíň,
chodba, koupelna, WC, obývací pokoj, pokoj,
ložnice, kuchyň. V prvním patře pokoj, koupelna s WC a prostorná hala. Vše po celkové
rekonstrukci. Vytápění elektrické a plynové,
dům částečně podsklepený. K pozemku patří
zkolaudovaná dílna o CP 66 m2, možno pronajmout nebo využít jako garáž. Při rychlém
jednání dohoda možná. Tel. 608 026 162
• Pronajmeme byt 1KK/B v Roztokách lokalita Solníky. Byt zařízen vestavěnými skříněmi, kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči, ledničkou a pračkou. V koupelně
sprchový kout. Plovoucí podlahy a dlažba.
K bytu náleží prostorný sklep. Světlý s balkónem a volným výhledem v prvním patře.
Domácí mazlíčkové ani cizí státní příslušníci
nejsou pro nás problém. Cena 6000/měs. +
zúčtovatelné poplatky podle skutečné spotřeby. Kontakt 733 342 310 nebo e-mail:
michaela.ruzkova@ukzuz.cz
• Pronajmu byt 3+kk, 58 m2 v bytovém domě
v lokalitě Sv. Jan v Úněticích. Jedná se o dva
samostatné pokoje a obývací pokoj spojený
s kuchyňským koutem. Byt se nachází v 1. patře, v dosahu pražské MHD, linek 355 a 359.
Cena 11 000,- Kč + poplatky. Volný od listopadu 2012. Tel. 608 810 494
• Pronajmu byt 1+kk v Solníkách, 2. p., orientace JZ, částečně vybavený (šatní skříně, pračka, vybavená kuchyň), sklep a parkovací stání
k dispozici. Volný ihned, nájem 7500 + 2000
záloha na poplatky. Zájemci volejte
773 636 730 nebo 606 751 944.
• Pronajmu byt 1+1 v Roztokách za 6.000,-Kč +
poplatky. WC na chodbě. Tel: 602 377 266
volat po 16. hodině.
• Pro sběratele historických faktů nabízím 6 ks
čb. diapásů o historii KSČ 1918–1971. Cenu
nabídněte. Kontakt – jim.face@seznam.cz
• Prostorný rodinný dům v Roztokách prodám
nebo vyměním za byt a doplatek. Dispozice
RD: 2+6, 2x B, 1xT, OP 41 m2, 4x koup.,
5x WC, + nebyt. prostory, které lze využít
jako další byt 2+1. Pozemek 577 m2, užit.pl.
421 m2, obytná 210 m2. Telefon: 602 656 487
• Velmi pěkné a zpracované DVD s vojenskou
tématikou z produkce IMP. Letadlové lodě
USA, Super stíhačky, Ponorky, Letecká válka
ve Vietnamu. Téměř nepoužité – jen všechny
společně za cenu – 250 Kč. Kontakt – jim.
face@seznam.cz
• Různé, pro mne již nepotřebné, věci na
http://prodam-vymenim.webnode.cz
• Včelí med přímo od včelaře obdržíte na adrese Vidimova 607, Roztoky. Vhodné předem
zavolat, tel. 220 911 665
• VÝUKA / DOUČOVÁNÍ – ANGLICKÝ
JAZYK pro žáky základních škol již od 2. třídy. Tel.: 604 914 799 (po 18 hod. )
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