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Co Top Exklusiv nabízí?
  Určení pojistné částky podle obytné plochy bez rizika nedostatečného 
krytí. Při škodě Vám UNIQA vyplatí plnění, které stačí na pořízení 
náhrady.

  V rámci jedné smlouvy pojistíte domácnost i stavbu (objekt).
  UNIQA nestanovuje s výjimkou cenností žádné limity krytí. Například 
audio- a videotechnika, starožitnosti nebo sportovní potřeby jsou kryty 
bez omezení.
  V základním krytí jsou pojištěna základní nebezpečí: živelní pohromy 
(povodeň, požár, vichřice, krupobití, atp.), krádež vloupáním 
a vodovodní škody. 

  Pojištění lze sjednat i pro vybavení a zařízení na zahradě. Vedlejší 
stavby do 35 m2 jsou automaticky pojištěny v ceně.

   Naše pojištění kryje i další časté škody: sprejerství na fasádě, klování ptáků 
do zateplení domu nebo účty za vodu v případě nezaviněného úniku.
  Budete-li investovat do zabezpečení Vašeho domova, poskytneme 
Vám slevu a pojištění bude s ohledem na rozsah krytí rázem jedno 
z nejlevnějších na trhu.
  Součástí pojištění jsou asistenční služby pro případ nouze: zámečnický 
servis, instalatérský servis nebo opravář na domácí spotřebič.

  Pojištění zahrnuje také pojištění civilní odpovědnosti členů domácnosti 
na území Evropy. 

Máte už pojištění domácnosti a rodinného domu sjednáno?
Doporučujeme aktualizaci smlouvy po každé větší rekonstrukci a vylepšení Vašeho domova. 
I bez toho prověřte přiměřenost pojistné smlouvy každé dva až tři roky. Stále se objevují nová 
užitečná krytí, která Vám mohou zjednodušit život v případě škody.

Vážená klientko, vážený kliente,

rádi bychom Vás informovali o našem novém produktu pojištění domácnosti 
a rodinných domů Top Exklusiv. Byl vyvinut v souladu s nejnovějšími trendy 
v oblasti bydlení a uspokojí i ty nejvyšší nároky klientů.

SLEVOVÝ KUPON 20 % NA POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A STAVEB
Slevu můžete uplatnit u našeho pojišťovacího poradce pro tuto lokalitu

Jana Stahlová – mobil: 606 562 621, telefon: 234 221 221, jana.stahlova@uniqa.cz

Děkujeme za důvěru. Vaše UNIQA pojišťovna. 
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ÚVODEM

Volby až do bezvědomí?
Demokracie je úžasná věc. Každý občan může při 
volbách dát svůj hlas svému kandidátovi, své straně, 
anebo taky nikomu. Hlas jedince je zdánlivě nedůle-
žitý, ale až nás půjdou (volit) miliony…
Milovníkům voleb nadcházejí tučná léta. Naše poda-
řená Poslanecká sněmovna se rozpustila a vypustila, 

abychom si toho potěšení dopřáli mimořádně už letos. A až do roku 
2020, pokud dobře počítám, budeme mít volební půst jenom v  roce 
2015 (pokud někdo nepřiloží ruku k dílu a nevyvolá zase nějaké před-
časné volby nebo referendum o čemkoli).

Posuďte sami:
2013 – předčasné volby do sněmovny
2014 –  volby do Evropského parlamentu, 1/3 senátních obvodů, volby 

do obecních zastupitelstev
2015 – ???
2016 – volby do zastupitelstev krajů, 1/3 senátních obvodů
2017 – řádné (?) volby do sněmovny
2018 –  1/3 senátních obvodů, volba prezidenta, volby do  obecních 

 zastupitelstev
2019 – volby do Evropského parlamentu
2020 – volby do zastupitelstev krajů, 1/3 senátních obvodů

Budeme tedy žít v  permanentní volební kampani, pořád nám bude 
někdo něco slibovat, aby pak své sliby postavil „na reálný základ“ a při-
způsobil je „momentálním ekonomickým možnostem“.
Divíte se, že pak volební účast klesá? Že lidé přestávají věřit slibům, 
a tím i jakékoli naději na budoucí zlepšení? Že mají pocit, jako kdyby 
nebylo koho volit?
Je tu ale přece jenom jeden zásadní rozdíl proti minulému režimu. 
Když vás někdo zklame, můžete příště hodit svůj hlas jinam, nemá své 
koryto pojištěné na  věčné časy. A  zklame-li i  druhá volba, tak zase. 
A znovu a znovu, dokud se naše politická scéna nezkultivuje. 
Občas je demokracie slabá, občas bezzubá, občas únavná a pomalá. Ale 
nic lepšího ještě nikdo nevymyslel (monarchisté prominou).
Tak na shledanou u voleb.

Jaroslav Drda
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Vážení spoluobčané,
Určitě jste si všimli, že se 
po městě čile staví. Nejedná 
se jen o dostavbu školy, která 
nám již začala růst do výšky, 
či o  Haškovu ulici, která se 

dokončuje, ale i o na první pohled drobnější, 
nicméně ne nevýznamné záležitosti.

Oddechové zóny pro 
všechny generace

Předně bylo rozšířeno dětské hřiště u křižo-
vatky ulic Masarykova a Obránců míru. Děti 
zde budou moci nově používat lanovou dráhu 
a malý kolotoč. Další menší prvky a posezení 
plánujeme doplnit v příštím roce. Herní prvky 
byly umístěny i na další prostranství po městě. 
Na náměstí Jana Procházky je nové ručkova-
dlo, Pod Koláčovem houpačka. Věřím, že 
v příštím roce další (snad i tzv. „inteligentní“) 
herní prvky v našem městě přibudou.
Zkultivovali a doplnili jsme Park Tiché údo-
lí. Možná o  něm ani spousta obyvatel neví. 
Nyní je označen cedulí, takže jej při procház-
ce Tichým údolím nemůžete minout. Nalez-
nete zde prvky na posilování, dětský koutek 
a dodělává se i hřiště na pétanque.
Na  louce u  roztockého kostela za  budovou 
DPS jsme zřídili zcela nový Park pro senio-
ry. Jeho dominantou je dřevěný altán s pose-
zením. Můžete zde využít lavičky s  pedály 
pro procvičování dolních končetin a  prvku 
pro ručkování a protahování. Park je lemo-
ván kopečky, které ještě musí obrůst trávou. 
Slouží jako přírodní oddělení prostoru a ur-
čitě je ocení při společné procházce i vnou-
čata našich seniorů. Toto místo doplňuje 
nově zasazený sekvojovec obrovský, který 
městu věnoval Tomáš Ivan, za což mu patří 
poděkování.
Věřím, že tyto zóny udělají radost jak dětem, 
tak všem dospělým.

Památník na Školním 
náměstí

Zajisté budete všichni souhlasit, že památ-
ník obětem válek a utlačovaným totalitními 
režimy (voják) na  Školním náměstí si za-
slouží důstojnější okolí než to, které zde 
bylo doposud (rozpadající se a rezivějící plot, 
staré betonové dlaždice a  nevzhledný shluk 
tújí). V  těchto dnech probíhají přípravné 
práce v takové míře, aby bylo místo důstojné 
v den svátku 28. října. Poté vypukne zbývají-
cí a zároveň hlavní část prací. Bude zde opra-

ven příčný chodník, vydlážděno prostranství 
před památníkem a bude i přiznána a vytvo-
řena prošlapaná diagonální pěšina. Z  tújí 
zůstanou jen dvě, které budou symbolizovat 
svíce. Spousta další zeleně však bude v okolí 
památníku nově vysázena (hlohy, živý plot 
z hlohyní oddělující nedaleké parkoviště, še-
říky a další). Budou zde také nově umístěny 
lavičky a  informační cedule. Jak bude tento 
prostor vypadat, se můžete podívat na vizua-
lizaci. Věřím, že bude okolí památníku dů-
stojné, že se vám zde bude líbit a že příští rok 
dojde i na opravu samotného pomníku.

Odpovědný redaktor 
Odrazu

Na  základě výzvy drtivé většiny členů re-
dakční rady Odrazu rada města odvolala ze 
své funkce dosavadního odpovědného re-
daktora Ladislava Kantora. Mrzí mě, že čle-
nové redakční rady a  odpovědný redaktor 
k  sobě vzájemně nenašli cestu. Myslím, že 
kdyby se tak stalo, mohlo jít dohromady 
o smysluplný tvůrčí tým, jehož výsledkem by 
byl perfektní Odraz. Nezbývá mi než Ladi-
slavu Kantorovi za  dobrou práci, kterou 
odvedl, poděkovat. Zároveň přeji novému 
odpovědnému redaktorovi, jímž se stal ta-
jemník úřadu Jaroslav Drda, aby s  redakční 
radou onen rozumný tvůrčí tým vytvořil 
a aby byl Odraz minimálně tak kvalitní jako 
doposud.

Pivo se starostou

Dovoluji si vás opět pozvat na další setkání 
Pivo se starostou. Neváhejte a přijďte mi říct 
svůj názor nebo se mě přijďte na cokoliv ze-
ptat v pondělí 14. října od 18 hodin do ka-
várny Eiffel v  sokolovně. Tentokrát bude 
mým hostem Helena Langšádlová. Proto se 
můžete přijít zeptat i na celostátní témata.

Předčasné volby

Hlavním tématem tohoto Odrazu a  také 
mnoha hovorů a diskusí jsou předčasné vol-
by, které nás čekají 25. a 26. října. Ať už jste 
celostátní politikou zklamáni, či dokonce 
rozhořčeni, prosím vás o  to, abyste v  kaž-
dém případě k volbám přišli, protože jen tak 
můžete něco ovlivnit.

S přáním hezkých dní

Jan Jakob, starosta města Roztoky
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Slovo starosty

Pedály pro procvičování dolních končetin 
 v Parku pro seniory

Altán v Parku pro seniory

Lanová dráha na dětském hřišti

Vizualizace památníku na Školním náměstí

Foto: Stan Marušák

Foto: Stan Marušák

Foto: Stan Marušák
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Nad úctyhodným balíkem 
35  bodů programu se sešla 
RM 11. září 2013. Celkem 
zdatně se prokousávala agen-
dou až k bodu „Kategorizace 
nájemních bytů v  majetku 

města, navýšení nájmů a řešení neuspokojivého 
technického stavu“, kde se poněkud „zasekla“. 
Ale postupně.

Odpovědným redaktorem 
Odrazu jmenován  
Jaroslav Drda
Úvod patřil dvěma personálním věcem. 
Radní zvolili předsedou školské komise 
místostarostu Stanislava Boloňského a čle-
nem této komise vysokoškolského pedago-
ga Františka Klímu. Znovu se věnovali 
problému odpovědného redaktora Odrazu, 
neboť poté, co RM vyhověla žádosti členů 
redakční rady a  odvolala pana Kantora 
z této funkce, zastupitelstvo radu požádalo, 
aby se touto věcí znovu zabývala. Tento-
krát vyslechla nejen pana Kantora, ale 
i  pana Dolejšího, předsedu redakční rady. 
Po delší diskusi a zvážení různých variant 
se nakonec RM rozhodla ponechat své 
usnesení v platnosti a s účinností od 16. 9. 
2013 jmenovala odpovědným redaktorem 
Odrazu tajemníka MÚ pana Jaroslava 
Drdu, který ovšem není v této roli žádným 
nováčkem. Je třeba doufat, že tím bude 
odstraněno nepřijatelné napětí mezi re-
dakční radou a  odpovědným redaktorem, 
které nebylo ku prospěchu fungování to-
hoto našeho periodika.
RM pak schválilo účetní uzávěrku Technic-
kých služeb města za rok 2012 (výrok audi-
torky byl „bez výhrad“) a v návaznosti na to 
schválilo i  finanční odměnu jejich řediteli 
panu Sládkovi.

Na Solníky bude zajíždět 
autobusová linka č. 359

Příznivou zprávou pro veřejnost je bezpo-
chyby to, že pokročila jednání o prodlouže-
ní autobusové linky č. 359 z  Únětic přes 
Solníky k  roztockému nádraží. Linka vede 
z Dejvic přes Suchdol do Únětic (dosavadní 
trasa), dále bude pokračovat na  žalovskou 
křižovatku Přílepská x Přemyslovská, u Tes-
ka odbočí ulicí Obránců míru na  Solníky, 
kde se otočí do  protisměru, vrátí se na  Li-
dickou a  poté přes Tyršovo náměstí k  roz-
tockému nádraží. Konečná stanice bude 

v Riegrově ulici, v ohbí staré silnice na Pra-
hu, v ústí ulice Bělina.  Počty spojů se bu-
dou odvíjet od cenové kalkulace, která bude 
ještě předmětem jednání starosty se Středo-
českým krajem i s Úněticemi. 
Radní potom projednali další postup při 
řešení havarijní situace kotelny žalovské 
školy, která je po  letním zaplavení vodou 
mimo provoz. Je zde snaha postupovat 
rychle, ale i  úsporně, protože nepůjde jen 
o  prostou výměnu kotlů; konečný účet 
za  rekonstrukci se ukáže až po  demontáži 
veškerých rozvodů.

MV ČR ví lépe než obec, co 
je hazard

RM též vzala na vědomí Rozhodnutí Minis-
terstva vnitra ČR, kterým povolilo umístění 
„nových koncových interaktivních a  video-
loterijních terminálů, dále jen IVT“ v herně 
v Nádražní ulici čp. 842.
Za tímto složitým názvem se skrývají automa-
ty pro hazardní hry, o  jejichž „společenské 
prospěšnosti“ není třeba diskutovat. Rada se 
usnesla, že se proti rozhodnutí odvolá.
RM pak rozhodla o  pronájmu zbytkového 
nevyužívaného pozemku v  Žalově majiteli 
přilehlé nemovitosti. Na to navazoval mate-
riál, který poměrně překvapivě odhalil pro 
město nepříjemnou skutečnost, že zahrád-
kářské osady na  obecních pozemcích exis-
tují na základě starých smluv bezplatně, což 
je v  rozporu se zákonem o  obcích (§ 38, 
odst. 1). Bude tedy nutné v  tomto směru 
zjednat nápravu, podklady budou předány 
advokátní kanceláři.

Co s nepořádkem 
u kontejnerů na separovaný 
odpad?
RM schválila výsledek výběrového řízení 
na  rekonstrukce vybraných komunikací 
v  katastru obce Roztoky – 3. etapa. Cena 
i doba realizace, nabídnutá vítěznou firmou 
IPPOS Bohemia, je velmi příznivá. Schváli-
la i  výsledek VŘ na  projekt podzemních 
stanovišť kontejnerů na  separovaný odpad. 
Vedení města tím reaguje na stížnosti obča-
nů, kteří oprávněně poukazují na nevzhled-
nost stanovišť pro tříděný odpad. Z předlo-
žené fotodokumentace je však zřejmé, že 
někteří občané odkládají odpad vedle kon-
tejnerů i  v  případě, že kontejnery nejsou 
plné. Též se někteří vymlouvají na  to, že 
objemnější papírový odpad se do kontejne-

ru nevejde. Pro tyto účely ale máme per-
fektně fungující sběrný dvůr, kam je možné 
tento typ odpadu zdarma odvést a  uložit 
(ve středu až do 18 hodin). Bylo dohodnuto, 
že městská policie bude bedlivěji dění ko-
lem kontejnerů sledovat (event. i  pomocí 
kamerového systému), a to nejen kvůli neu-
kázněným odhazovačům odpadu, ale i kvů-
li vandalům, kteří zvony na odpad ničí (za-
palují), a  způsobují tak městu velké 
materiální škody.
Radní se rozhodli též ukončit déletrvající při 
s  nabyvatelkou kusu obecního majetku 
(chodník), který je zatížen věcným břeme-
nem, a navrhli zastupitelstvu souhlasit s na-
vrženou slevou z kupní ceny pozemku. 

Opět na pořadu psí útulek 
a hotel

Opět se vrátil na  pořad jednání záměr vy-
budování „psí školky a  hotelu“ v  ulici 
Za  potokem (u  silnice II/242). Na  základě 
stanoviska komise životního prostředí RM 
vyzve rada navrhovatelku tohoto záměru 
ke  splnění podmínek formulovaných touto 
komisí (stanovisko veterinární správy, kraj-
ské hygieny, povodňové komise i  souhlas 
sousedů). 
Závěr patřil tradičně zápisům z  komisí rady 
(a  též schválení sociálních podpor vdovám/
vdovcům, sociálně potřebným a  zdravotně 
handicapovaným). Byl též projednán a schvá-
len plán investic města na rok 2014 v oblasti 
komunikací a bylo uloženo MÚ připravit ve-
řejné soutěže na  projektovou dokumentaci 
jejich rekonstrukcí.

Zlatý hřeb programu – 
bytová politika města

Na závěr schůze si radní ponechali ústřední 
bod tohoto jednání, otázku bytové politiky 
města.
Nejprve radní schválili dva obecní byty jako 
byty sociální a souhlasili s pronájmem těchto 
bytů konkrétním dvěma žadatelkám, které se 
nacházejí ve složité životní situaci. Současně 
stanovili výši nájemného v  těchto bytech 
(45 Kč/m2), která je výrazně nižší než běžné 
nájemné. 
Potom došlo na několikrát odložený materiál 
o  obecních bytech, který interně rozděluje 
obecní byty do čtyř (resp. pěti – viz sociální 
byty) interních kategorií (nezaměňovat s dří-
vějšími kategoriemi bytů) a  stanovuje v nich 
novou výši nájemného. Cílem úpravy nájem-

O čem jednala rada města v září



Zastupitelé se sešli na  své zářijové schůzi 
ve  středu 25. 9. 2013. Poměrně střídmý ná-
vrh programu jednání sliboval včasný návrat 
k rodinnému krbu, leč jako již mnohokrát se 
ukázalo, že když se začnou řešit „ideje“, je to 
na dlouho…

Novým radním zvolen 
Michal Černý

Jako již tradičně patřil úvod procedurálním 
otázkám kolem zápisu z minulé schůze i zá-
pisů z jednání obecně. Dopad této diskuse se 
patrně promítne do návrhu úpravy jednací-
ho řádu ZM, kterou připraví pan tajemník 
Drda. Potom následoval světlejší okamžik, 
kdy všech 18 přítomných zastupitelů zvolilo 
jednomyslně novým členem rady města pana 
Michala Černého (Netřesk).
V  rámci předřazeného informačního bodu 
vzalo ZM na vědomí změnu na pozici odpo-
vědného redaktora Odrazu, kde pana L. Kan-
tora nahradil pan J. Drda.
Po  drobných úpravách pak byla schválena 
smlouva o poskytování technické pomoci při 
dostavbě Základní školy v  Roztokách s  fir-
mou ArchDesing s. r. o., když neprošel proti-
návrh na  zcela odlišnou metodiku rozpisu 
ceny díla. S dostavbou školy souvisel i poža-
davek kontrolního výboru, aby se jeho členo-
vé mohli zúčastňovat pravidelných kontrol-
ních dnů, a to ve dvouměsíčních intervalech, 
což ZM akceptovalo.
S provozem školy souvisel i další bod – infor-
mace o  průběhu řešení havarijní situace 
v  kotelně žalovské školy. Místostarosta St. 
Boloňský zastupitele informoval, že ani 
po dodatečné poptávce několika firem nedo-
chází k  posunu termínu dokončení opravy, 
a naopak došlo ke značné finanční úspoře.
 

Autorský zákon nelze 
obcházet

Potom vypukla „válka idejí“, neboť na hodi-
nu se zastupitelé pustili do sporu o tom, jaká 
má být praxe při přebírání autorských článků 
a  dalších obrazových materiálů z  časopisu 

Odraz na soukromý web Roztoky.com. Sou-
časná praxe je velmi liberální a zřejmě v roz-
poru s autorským zákonem, neb není vyža-
dován souhlas autora s převzetím materiálu, 
ale naopak jeho výslovný nesouhlas s  tímto 
krokem, jinak dochází k automatickému pře-
vzetí na web. Do diskuse se přihlásili téměř 
všichni přítomní zastupitelé, někteří dokon-
ce několikrát. Výsledkem je podnět radě 
města, aby tuto praxi změnila a navrhla po-
stup, který autorskému zákonu vyhoví. Sou-
časně budou o této změně informováni i čte-
náři a přispěvatelé našeho měsíčníku. 
Dosti emotivní průběh mělo i  projednávání 
dalšího bodu, na  půdě ZM letos podruhé – 
žádost občana T. Š. o  souhlas se zřízením 
věcného břemene vodovodní přípojky a  vo-
doměrné šachty na obecním pozemku, přilé-
hajícímu k  jeho nemovitosti. Délka diskuse 
poněkud neodpovídala finančním nákladům 
na  zřízení šachty na  vlastním pozemku, vý-
sledkem bylo trochu kuriózní usnesení o tom, 
že ZM souhlasí s právem vodovodní přípojky 
(to ani ze zákona nelze odmítnout), ale sedmi 
ku sedmi hlasům nesouhlasilo ZM s  vodo-
měrnou šachtou na obecním pozemku.

TS zakoupí s dotací SFŽP 
nový zametací vůz

ZM pak vzalo na  vědomí čerpání rozpočtu 
ke  konci srpna a  přistoupilo ke  schvalování 
rozpočtových změn. Jednou z nich je i pod-
pora vybavení strojního vybavení Technic-
kých služeb nákupem nového zametacího 
vozu. Na  tuto investici získaly TS dotaci ze 
Státního fondu životního prostředí ve  výši 
cca 3,65 mil. Kč, 10 % je však třeba „dotlačit“ 
z rozpočtu města.   Schváleno bylo jednomy-
slně 14 přítomnými zastupiteli.  Zde je třeba 
poznamenat, že se opakoval scénář minulého 
jednání, kdy se jednotliví zastupitelé začali 
v průběhu schůze omlouvat z dalšího jedná-
ní a odcházet. Celkem jich odešlo šest, takže 
na konci už byl trochu problém s hlasováním 
i s tím, aby náhodou dva zastupitelé neodešli 
současně na WC, neboť by ZM přestalo být 
usnášeníschopné. 

Závěr schůze patřil ještě několika důležitým 
bodům.

Pravidla pro prodej 
obecního majetku opět 
neschválena
Předně to byla již dvakrát odložená novela 
směrnice pro prodej a pronájem nemovitého 
majetku města, resp. její část týkající se pro-
deje a  koupě (o  pronájmech rozhodla již 
rada, do  jejíž výlučné pravomoci pronájmy 
náleží). Nejprve sice odsouhlasili několik 
formulačních změn, následně však směrnici 
jako takovou neschválili, když jeden hlas 
chyběl. (10 pro, 4 se zdrželi).
I v dalším bodu museli zastupitelé kousnout 
do  kyselého jablka, a  totiž vyřešit již téměř 
roční spor s  nabyvatelkou 45 m2 obecního 
pozemku, který, jak se ukázalo až po pode-
psání smlouvy, je zatížen věcným břemenem 
sítí PRE. V zájmu mimosoudního vyrovnání 
souhlasili zastupitelé se slevou ve  výši 50 % 
kupní ceny pozemku. 
Zajímavý byl materiál shrnující výsledek vý-
běrového řízení na  poskytnutí případného 
bankovního úvěru na dostavbu základní ško-
ly. Nabídka vítězné banky je skutečně velmi 
výhodná, je však otázka, zda jí vůbec, či 
v  jakém rozsahu při získané státní dotaci 
využijeme.

Územní plán nelze měnit 
„salámovou metodou“

Téměř jednomyslně ZM zamítlo žádost ob-
čana o  dílčí změnu územního plánu v  ulici 
Nad Vinicemi, aby zde mohl stavět rodinný 
dům. V  současném územním plánu je toto 
území vymezeno pro veřejnou zeleň. 
Po rychlém projednání informačního bloku 
bylo jednání krátce po 23. hodině starostou 
ukončeno. Důležitá je informace, že se z dů-
vodu onemocnění M. Rottrové mění termín 
benefičního koncertu ve  prospěch ZŠ 
na 20. října 2013.

Stanislav Boloňský, místostarosta

ného bylo zejména vyladit bezdůvodné rozdí-
ly v  nájemném ve  srovnatelných bytech, což 
bylo dáno různým obdobím uzavírání nájem-
ních smluv i přiměřené navýšení nájemného, 
které by mělo reflektovat situaci na trhu s byty 
i výši nájemného v místě obvyklé a umožnilo 
by městu i  více investovat do  údržby těchto 

bytů. Při diskusi nad čtyřmi variantami úpra-
vy nájemného se ukázalo, že pohled radních 
na  tuto problematiku není zdaleka jednotný. 
Nejnutnější většinou pak byl přijat kompro-
misní návrh starosty, který u některých bytů 
horší kvality nájem o něco snižuje, u většiny 
bytů však nájemné zvyšuje. U bytů s nejvyš-

ším standardem (v ulicích Braunerova a Ma-
sarykova) půjde o zvýšení v rozsahu 32–41 %. 
Znamená to, že v  průběhu podzimu osloví 
společnost RealSprom obyvatele těchto bytů 
a předloží jim návrh nových nájemních smluv.

Stanislav Boloňský, místostarosta
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Zajištění hromadné dopravy v posledních dnech přineslo dvě dobré 
zprávy a jednu špatnou.
Dobrá zpráva:
Nové autobusy na lince 340
Od 19. září začaly na lince 340 jezdit dva nové autobusy, které jsou 
nízkopodlažní a  šetrnější k  životnímu prostředí. Díky tomu bude 
na  této lince 55 % spojů bezbariérových, což zajisté ocení senioři 
i rodiče s kočárky. Děkuji Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, který 
tyto dva nové vozy pořídil v rámci dotace z Regionálního operační-
ho programu regionu soudružnosti Střední Čechy 2007–2013.
Špatná zpráva:
Vlaky soukromé společnosti v Roztokách nezastavují
Na  konci září zavedla soukromá společnost Arriva nový vlakový 
spoj mezi Prahou-Masarykovým nádražím a  Kralupami nad Vlta-
vou. Těchto nových osm párů spojů však nezastavuje v Roztokách. 
To považuji za nešťastné jak pro roztocké občany, tak vlastně i pro 
tuto společnost. I proto jsem představitele společnosti oslovil a jsem 
přesvědčen, že naše jednání povedou ke  zdárnému konci, tedy že 
i my Roztočtí budeme moci brzo služeb společnosti Arriva využívat.
Dobrá zpráva: Schválena trasa linky na Solníky a do Únětic
Proběhla zkušební jízda snad již brzy prodloužené linky 359 z Únětic 
k roztockému nádraží. Následně rada města schválila její trasu a nové 
zastávky (u dětského hřiště na Masarykově ulici ve směru na Solníky, 
na  Masarykově ulici za  křižovatkou s  ulicí Čáslavského směrem 

k Tyršovu nám. a konečná zastávka u křižovatky Riegrovy ulice a Bě-
liny). V tuto chvíli vyjednávám o spolufinancování se Středočeským 
krajem a se sousedními Úněticemi. Podle toho, jak tato jednání do-
padnou, bude stanoven počet spojů a upraveny jízdní řády. Půjde-li 
všechno, jak má, dočkáme se této linky v prosinci.

Jan Jakob, starosta města Roztoky

Dobré a špatné zprávy o hromadné dopravě

Ing. Jan Skopeček

méně regulací,
více svobody

méně plýtvání,
více adresnosti

Volte číslo 6

Změna
je možná

�

�kandidát č.

6

@Jan_Skopecek

ekonom,
vysokoškolský
pedagog

Inzerat180x125Roztoky:Sestava 1  30.9.2013  15:24  Stránka 1



V  této rubrice bychom rádi občany Roztok 
 informovali o činnosti Městské policie  Roztoky, 
a to za období od 29. 8. až 25. 9. 13:
• dne 28. 8. 13 oznámen nález peněženky 
v  autobusu linky 350 – věci uloženy na  MP 
Roztoky, zjištěna majitelka, tato vyrozuměna, 
nalezené věci si osobně převzala, majitelka 
nalezených věcí by touto cestou chtěla poctivé-
mu nálezci poděkovat,
• dne 29. 8. v  nočních hodinách v  rámci 
hlídkové činnosti zjištěna v serpentině v ulici 
Lidická havárie vozidla, osoba nezraněna, při 
kontrole zjištěno, že řidič vozidla před jízdou 
požil alkohol, přivoláni na  místo policisté 
skupiny dopravních nehod, kteří si na  místě 
havárii převzali, 
• dne 30. 8. oznámeno odcizení šperků 
z uzamčeného bytu v domě pečovatelské služby 
v Jungmannově ulici – výjezd na místo, na místě 
zjištěno, že ke krádeži došlo z uzamčeného po-
koje bez zjevného násilného vniknutí do bytu, 
na místo přivoláni policisté PČR, policejní tech-
nik, věc kvalifikována jako podezření z přečinu 
krádeže a porušování domovní svobody,
• dne 30. 8. oznámena krádež motocyklu – 
skútr před domem v ulici Chelčického, ke kte-
ré došlo v noci z 29. na 30. 8. – předáno PČR 
jako podezření z tr. činu, 
• dne 30. 8. v rámci hlídkové činnosti zjištěn 
spadlý strom přes komunikaci ulice Šebkova 
– oznámeno MÚ, zajištěno, aby došlo k  od-
stranění spadlého stromu z komunikace,  
• dne 31. 8. oznámen nález kola zn. Speeder 
Mountainbike v  místě U Křížku – výjezd 
na  místo, nalezené kolo zajištěno a  uloženo 
na  MP Roztoky, zveřejněno na  webových 
stránkách města Roztoky a MP Roztoky, 
• dne 3. 9. oznámeno vloupání do dodávko-
vého vozidla na Tyršově náměstí, kdy pacha-
tel odcizil z vozidla peněženku s doklady a fi-
nančním obnosem, na místě věc šetřila PČR 
jako podezření z přečinu krádeže vloupáním, 
• dne 5. 9. odcizené doklady nalezeny v ka-
nalizační vpusti v ulici Přílepská v areálu BČS 
Pap oil, nalezené doklady zajištěny, provede-
nou lustrací zjištěno, že pocházejí z  krádeže 
peněženky z vozidla ze dne 3. 9. v Roztokách 
– nalezené věci předány PČR Libčice, 
• dne 5. 9. oznámeno odcizení registrační 
značky z vozidla Opel Corsa v ulici Obránců 
míru v Roztokách, věc kvalifikována a šetřena 
jako podezření z přestupku proti majetku, 
• dne 5. 9. oznámen volně pobíhající pes 
v ulici Tiché údolí – výjezd na místo, pes od-
chycen a umístěn do kotce MP Roztoky, ná-
sledující den zjištěn majitel tohoto psa, věc 
s odkazem na znění OZV č. 8/2011 vyřešena 
v blokovém řízení, 

• dne 7. 9. oznámeno odcizení jízdního hor-
ského kola z pozemku zahrady domu v ulici 
U  Háje – vzhledem k  výši způsobené škody 
věc předána k realizaci PČR, provedeno míst-
ní pátrání po  odcizeném horském kole dle 
zjištěného popisu, 
• dne 10. 9. oznámeno, že v  serpentině se 
nachází vozidlo Peugeot 206, které cestou 
z Prahy svou jízdou málem způsobilo opako-
vaně dopravní nehodu, a  že u  vozidla je za-
parkovaný i  sanitní vůz s  osádkou – výjezd 
na místo, na místě zjištěno, že osádka sanitní-
ho vozu má v  péči řidičku vozidla Peugeot, 
která měla diabetický záchvat za  volantem 
vozidla, jak bylo provedeným šetřením zjiště-
no, k žádné nehodě nedošlo, pouze k ohrože-
ní ostatních účastníků silničního provozu, 
byla provedena orientační dechová zkouška 
u  řidičky s  negativním výsledkem, vozidlo 
odstraněno z komunikace a uzamčeno, řidič-
ka vozidla sanitním vozem převezena do ne-
mocničního zařízení FN Motol,
• dne 12. 9. oznámen nález peněženky s ob-
sahem dokladů, zjištěn majitel, tomuto nale-
zená peněženka s  doklady předána, majitel 
nalezené věci by chtěl poctivému nálezci touto 
cestou poděkovat, 
• dne 13. 9. v nočních hodinách oznámeno 
rušení nočního klidu u  restaurace EMKO 
v Havlíčkově ulici – výjezd na místo, na místě 
zjednána náprava, vyřešeno na  místě napo-
menutím, 
• dne 14. 9. oznámen volně pobíhající pes 
v ulici Jiráskova, s tím, že oznamovatelka to-
hoto psa má u  sebe doma – pes umístěn 
do  kotce OŽP v  pořádku, věc kvalifikována 
a  šetřena jako podezření z  přestupku dle 
§   46/2 z. č. 200/90 Sb. s  odkazem na  znění 
OZV č. 8/2011, v následujících dnech zjištěn 
majitel tohoto psa, tomuto pes vydán v  po-
řádku, věc výše uvedeného přestupku vyřeše-
na v blokovém řízení, 
• dne 17. 9. v rámci hlídkové činnosti v ulici 
Čechova nalezeno odstavené vozidlo tov. zn.
Mercedes, které nesplňuje podmínky provozu 
na  pozemních komunikacích – zadokumen-
továno, sepsána a vylepena výzva k odstraně-
ní technicky nezpůsobilého vozidla z pozem-
ní komunikace nebo uvedení vozidla 
do odpovídajícího stavu, oznámeno  OSRMŽP 
MÚ, 
• dne 17. 9. v rámci hlídkové činnosti v ulici 
Máchova nalezeno odstavené vozidlo tov. zn. 
Citroën AX 11, které nesplňuje podmínky 
provozu na pozemních komunikacích – zado-
kumentováno, sepsána a  vylepena výzva 
k odstranění technicky nezpůsobilého vozidla 
z pozemní komunikace nebo uvedení vozidla 

do  odpovídajícího stavu, oznámeno OSR-
MŽP MÚ, 
• dne 18. 9. v nočních hodinách oznámeno, 
že ve  vlaku z  Prahy 6-Sedlec do  Roztok se 
nachází pasažér, který odmítá zaplatit jízdné 
a  nechce prokázat svoji totožnost – výjezd 
na místo, pasažér vyzván k prokázání totož-
nosti, využito ustanovení § 12 odst. 2 písm. 
e) z. č. 553/91 Sb., a dále využito ustanovení 
§ 12 odst. 4 z. č. 361/91 Sb., prokázání totož-
nosti osoby oprávněné, věc kvalifikována 
jako podezření z  přestupku dle § 37 (pře-
pravní řád) z. č. 266/1994 Sb., o  drahách, 
přestupek si vyřešil výpravčí ve své kompe-
tenci, 
• dne 19. 9. v nočních hodinách oznámeno 
rušení nočního klidu na  Tyršově náměstí – 
výjezd na  místo, v  parku objevena skupina 
mladých lidí, kteří se chovali hlučně, na místě 
zjednána náprava, na  místě vyřešeno napo-
menutím, 
• dne 20. 9. oznámen nález pánské peněžen-
ky na lavičce na Tyršově náměstí, oznamova-
tel odevzdal tuto peněženku na MP Roztoky, 
kde byla uložena, zjištěn majitel, tomuto v ná-
sledujících dnech nalezená peněženka předá-
na, majitel nalezené peněženky by chtěl touto 
cestou poctivému nálezci poděkovat, 
• oznámeno poškození vozidla tov. zn. Škoda 
Fabia, zaparkovaného v  ulici Obránců míru, 
kdy neznámý pachatel urazil na tomto vozidle 
pravé zpětné zrcátko – zadokumentováno, 
kvalifikováno a šetřeno jako podezření z pře-
stupku proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) 
z. č. 200/90 Sb., 
• dne 23. 9. oznámeno oznamovatelkou, že 
na  jejich zahradě v  ulici Třebízského jejich 
soused bez jejich svolení porazil jejich strom 
(vzrostlá třešeň) a  pořezané dřevo z  tohoto 
stromu má jejich soused složené na  svém 
pozemku, vzhledem k výši způsobené škody 
předáno PČR jako podezření z přečinu krá-
deže.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky mů-
žete nalézt na webových stránkách MP Rozto-
ky, a to na www.mproztoky.cz 
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při 
šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím 
buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvod-
ní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974  882  730 
nebo 974 882 731) nebo na Městskou policii Rozto-
ky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě  
e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme předem 
za spolupráci.
(Redakčně kráceno.)

Petr Vevera, ved. str. MP Roztoky
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TÉMA MĚSÍCE

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Volby do  Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky se konají v  pátek 25. 10. 
2013 od  14:00 do  22:00 hodin a  v  sobotu 
26. 10. 2013 od 8:00 do 14:00 hodin. 
Voličem do Poslanecké sněmovny je státní ob-
čan České republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Volit nemo-
hou voliči, kteří byli zbaveni způsobilosti 
k právním úkonům nebo jejichž osobní svobo-
da byla omezena z důvodu ochrany zdraví lidu 
(„karanténa“). Ve volbách do Poslanecké sně-
movny nevolí cizí státní příslušníci.
Voliči, kteří nemohou hlasovat ve  volebním 
okrsku, kde jsou hlášeni k  trvalému pobytu, si 
mohou požádat v  obci svého trvalého pobytu 
o vydání voličského průkazu. Podrobnosti k žá-
dosti o  vydání voličského průkazu naleznete 
na webových stránkách města www.roztoky.cz

V našem městě je 7 volebních okrsků. 
• ve volebním okrsku č. 1 (zámek) je voleb-
ní místnost: Zámek čp. 1, Roztoky pro voli-
če podle místa, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu: 
Bělina, Čakov, Kostelní, Kroupka, Na Háji, Ná-
dražní, Riegrova, Rýznerova, Svojsíkovy sady, 
Tiché údolí, Únětická, Vltavská, Za Potokem,

• ve  volebním okrsku č. 2 (knihovna) je 
volební místnost: Jungmannova 966, Roz-
toky pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu: 
Dobrovského, Haškova, Jana Palacha, Jung-
mannova, Na  Vyhlídce, Nad Čakovem, 
nám. 5. května, nám. Jana Procházky, Ol-
brachtova, Palackého, Plavidlo, Puchmaje-
rova, Spěšného, Šafaříkova, Šaldova, Školní 
náměstí, Třebízského, U Jezu, Vošahlíkova, 
Žirovnického,

• ve volebním okrsku č. 3 (ZŠ Roztoky) je 
volební místnost: Školní náměstí 470, Roz-
toky pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu: 
B. M. Eliášové, Bernáškova, Bráfova,  Brau-
nerova, Čapkova, Čáslavského, Dobrovol-
ného, Felklova, Mjr. Kašlíka, MUDr. Tiché-
ho, Nad Vltavou, Najdrova, Obránců míru, 
Plk.  Poláčka,   Poděbradova, Seržanta Hni-
ličky, V Solníkách, 17. listopadu,

• ve volebním okrsku č. 4 (MÚ Roztoky) je 
volební místnost: náměstí 5. května 2, Roz-
toky pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu: 
Hálkova, Havlíčkova, Hlouchova, Husovo 
nám., Chelčického, Jeronýmova, Masarykova, 
Nerudova, Sedláčkova, Vidimova,  Žižkova,

• ve  volebním okrsku č. 5 (sokolovna) je 
volební místnost: Tyršovo náměstí 480, 
Roztoky pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu: 
Bezručova, Čechova, Horova, Krátká, Legií, 
Libušina, Lidická, Máchova, Na Sekeře, Nad 
Vinicemi, Plzeňská, Řachova, Svobody, Třeš-
ňovka, Tyršovo nám., Václavská, Vančurova, 
Vraštilova, Vrchlického, Zeyerova,

• ve  volebním okrsku č. 6 (ZŠ Žalov) je 
volební místnost: Zaorálkova 1300, Rozto-
ky pro voliče podle místa, kde jsou přihlá-
šeni k trvalému pobytu: 
Bronzová, Burgerova, Jantarová,   Jiráskova, 
Ke  Kocandě, Levohradecká, Levohradecké 
nám.,  Na Dubečnici,  Na Pískách, Na Pomezí, 
Opletalova, Pod Vodojemem, Potoky, Přílep-
ská, Smetanova, Šebkova, U Školky, V Úvoze, 
Zahradní, Zaorálkova, Zvoncová, Železná,

• ve volebním okrsku č. 7 (MŠ Přemyslov-
ská) je volební místnost: Přemyslovská 
1193, Roztoky pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
Alšova, Borkovského, Bořivojova, Husova, 
Chalúpeckého, K Nádraží, Komenského, 
Krásného, Krolmusova, Kuželova, Lederova, 
Mühlbergerova, Na Panenské, Na Valech, Pi-
lařova, Pod Koláčovem, Pod Řivnáčem, Pře-
myslovská, Příčná, Řadová, Souběžná, Spor-
tovní, Stříbrník, Sv. Ludmily, U Háje, U Hřiště, 
U Zastávky, Václava Havla, Veselého, V Cha-
tách, Vlháčkova, Wolkerova, Za Cihelnou.

Voličům budou dodány volební lístky nej-
později ve  čtvrtek 24. 10. 2013 (vzhledem 
k předčasným volbám jsou termíny zkráceny 
podle § 55 zákona 247/1995 Sb.). 
Volič po příchodu do volební místnosti pro-
káže svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem 
nebo cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem ČR anebo cestovním průka-
zem. Neprokáže-li volič svou totožnost 
a  státní občanství České republiky, nebude 
mu hlasování umožněno. 
Každý volič obdrží ve  volební místnosti 
prázdnou úřední obálku, na  žádost vydá 
okrsková volební komise za  hlasovací lístky 
chybějící, škrtané nebo jinak označené hla-
sovací lístky nové. 
Volič může požádat ze závažných důvodů (zdra-
votních) městský úřad (tel. 220  400  211) 
a  ve  dnech voleb okrskovou volební komisi 
(čísla do volebních místností budou zveřejněna 
na webových stránkách města www.roztoky.cz), 

aby mohl hlasovat mimo volební místnost 
do přenosné volební schránky.  

Eva Skalníková, vedoucí odboru  
Kancelář vedení města, MÚ Roztoky

Na  území Středočeského kraje se o  přízeň 
voličů uchází 21 volebních stran. Volební 
lístky obdrží voliči do  poštovních schránek 
nejpozději den před volbami. Pokud se tak 
z  jakéhokoli důvodu nestane, obdrží volič 
volební lístky přímo ve volební místnosti.
Od volební komise dostanete úřední obálku 
opatřenou razítkem. S  hlasovacími lístky 
a  úřední obálkou se odeberete za  plentu. 
V případě, že se neodeberete do tohoto pro-
storu, nebude vám hlasování umožněno.
Zde vyberete hlasovací lístek strany, kterou 
chcete volit.  Na  hlasovacím lístku můžete 
navíc zakroužkovat až 4 kandidáty, kterým 
tak udělíte tzv. preferenční hlas. Hlasovací 
lístek vložíte do  úřední obálky a  tu vhodíte 
do volební urny.
Pozor! Váš hlas bude neplatný, jestliže hlasova-
cí lístek nevložíte do úřední obálky nebo do ní 
vložíte více než jeden hlasovací lístek. Neplatné 
jsou také hlasovací lístky, které nejsou na pře-
depsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou 
přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vlože-
ny do úřední obálky. Poškození nebo přeložení 
hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, 
pokud jsou z něj patrny potřebné údaje.
Počítají se ale i  takové hlasovací lístky, 
na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změ-
něna nebo dopsána. K  takovým úpravám se 
nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím líst-
ku přednostní hlas více než 4 kandidátům,  
k přednostním hlasům se nepřihlíží.
V případě, že vám zdravotní stav neumožňuje 
zúčastnit se voleb, můžete požádat, aby voleb-
ní komise přišla s přenosnou urnou k vám.
Víte-li, že v době voleb se nebudete zdržovat 
v  místě trvalého bydliště, můžete si na  pří-
slušném obecním úřadě požádat o  vydání 
voličského průkazu. V  případě písemné žá-
dosti můžete žádat nejpozději 7 dní před za-
hájením voleb (váš podpis musí být úředně 
ověřen), v případě osobního vyřizování může-
te o voličský průkaz zažádat nejpozději 2 dny 
před zahájením voleb.
Voličský průkaz vám umožňuje volit na  ja-
kémkoliv volebním místě v ČR nebo v zahra-
ničí.

Jaroslav Drda 
(s využitím informací z webových stránek 

Ministerstva vnitra ČR)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR



Rozhovor s  paní Marií Rottrovou jsme pů-
vodně chtěli uskutečnit při příležitosti jejího 
vystoupení na benefičním koncertu v Rozto-
kách. Ten se ovšem odkládá, a tak jsme paní 
Rottrovou poprosili, zda by nám na  naše 
otázky odpověděla písemně, což ona ochot-
ně učinila.

• Svou bohatou a úspěšnou pěveckou kari-
éru jste v podstatě oficiálně ukončila. Přes-
to jsme zaznamenali, že den před naším 
benefičním koncertem účinkujete v  tele-
vizním pořadu Možná přijde i  charita. 
Znamená to, že se věnujete výlučně dobro-
činným akcím?
Ano, chtěla jsem vystoupit na koncertu pro Kon-
ta bariery, ale hodně jsem nastydla, a tak stejně 
jako v Roztokách jsem vystoupení zrušila. I když 
v  Roztokách jsme koncert jen přeložili a  já se 
budu těšit na roztocké publikum 20. října.

• Splnily se Vám všechny sny, které jste 
od  své kariéry očekávala? Nebo je ještě 
něco, co byste chtěla zažít?
Já jsem žádné velké ambice do  své kariery 
nevkládala. Milovala jsem natáčení nových 
písniček a  taky koncertování. To, že jsem se 
stala tak populární, mě překvapilo, ale taky 
potěšilo.

• Máte ve  svém repertoáru řadu velmi 
úspěšných a krásných písní, které jste zpí-
vala mnohokrát. Je mezi nimi některá, 
která Vás dodnes nejvíc oslovuje?
Mám moc ráda písničky Jaroslava Wykrenta, 
třeba Řeka lásky, Lásko, ale i  Lásko, voníš 
deštěm, kterou mi otextoval Jarek Nohavica. 
Zpívám je na všech koncertech.

• Zdá se nám, že na dnešní hudební popu-
lární scéně v České republice chybějí osob-
nosti srovnatelné se zpěvačkami Vaší gene-
race. Sdílíte tento názor, nebo mezi 
současnými zpěvačkami vidíte někoho, 
kdo by mohl dorůst do  řekněme meziná-
rodní úrovně?

Několik našich mladých zpěvaček zpívá hezky, 
ale mám dojem, že mají nouzi o dobré písnič-
ky. Ale třeba Aneta Langerová a Ewa Farná, si 
našly svoje publikum, Ewa dělá navíc velkou 
kariéru v Polsku.

• Nazpívala jste řadu krásných duetů, tře-
ba s  Pavlem Bobkem nebo Jiřím Bartoš-
kou. A  ještě možná doma najdeme Váš 
singl Víc chci tě mít s  Petrem Němcem 
(mimochodem o mnoho let později z této 
písně udělal hit Phil Collins). Jak vzpomí-
náte na  spolupráci s  těmito pěveckými 
partnery?
Se všemi jsem ráda zpívala a některé duety si 
publikum oblíbilo, S tím bláznem si nic neza-
čínej nebo Pár slov, pár kroků, pár gest s Kar-
lem Černochem. Hodně duetů vzniklo v tele-
vizních pořadech.

• Vždy z Vás vyzařoval klid, vyrovnanost 
a skromnost. Jak jste dokázala přežít ve sfé-
ře showbyznysu, kde vládnou ostré lokty, 
drzá čela a  peníze? A  neměla jste někdy 
chuť z toho všeho utéci?

Já jsem svoji pěveckou karieru prožila hlavně 
v Ostravě a nevím o nikom, kdo by tam pou-
žíval ostré lokty nebo dělal podrazy. Takové 
prostředí tam nebylo.

• Jste jednou z mála našich stálic a králo-
ven populární hudby. Za tím vším se nepo-
chybně skrývá mnoho práce, odříkání 
a možná i slz. Umíte také někdy odpočívat? 
Opravdu vypnout mobilní telefon a udělat 
si chvíli jen a jen pro sebe? Jak tyto chvíle 
pro sebe nejraději trávíte a  máte nějaký 
zaručený recept, jak načerpat nové síly 
a energii?
Já si moc odpočinu doma s  rodinou a  taky 
na výletech, třeba na Šumavu, kterou jsem si 
zamilovala.

• Co pro Vás znamenají slova přátelství, 
rodina, úcta, pokora, láska? Nemyslíte, že 
se nám tyto hodnoty ze života tak trochu 
vytratily?
Jsou to důležité životní hodnoty a  já jsem 
přesvědčená, že v  každé dobré rodině se tyto 
hodnoty ctí. Horší je to ve  veřejném životě, 
myslím, že představitelé státu by měli jít pří-
kladem, často místo toho tyto pojmy spíš de-
gradují.

• Jaký je Váš recept na  dlouhou a  úspěš-
nou kariéru? A bylo těžké říci si: Už dost?
Jediný recept je milovat to, co děláte, a sna-
žit se to dělat co nejlépe. Před dvěma lety 
jsem skončila s  koncertováním, ale zpívala 
jsem několikrát jako host na  koncertech 
svých kolegů, mám pořád nabídky na vystu-
pování a  neumím vždycky odmítnout. Teď 
zvažuji nabídku několika speciálních vánoč-
ních koncertů, které budou také spojeny 
s charitou.

Děkujeme Vám za  Vaše odpovědi, přejeme 
brzké uzdravení a těšíme se na Vaše vystou-
pení v Roztokách.

Otázky kladli Vlaďka Drdová a Jaroslav Drda
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ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Marie Rottrová

Benefiční koncert ve prospěch roztocké základní školy byl pro onemocnění paní Rottrové 
přeložen na neděli 20. října od 18 hodin. 

Ohlášení umělci vystoupí v nezměněném složení bez nároku na honorář. 
Vstupenky zůstávají v platnosti, jejich prodej pokračuje až do dne koncertu buď ve stříbrnictví na Tyršově náměstí, 

nebo přes telefon 606 893 292 u paní Drdové.
V rámci koncertu také proběhne dražba výtvarných děl roztockých umělců, jejichž přehled jsme zveřejnili v minulém čísle Odrazu. 

K nim ještě přibylo několik děl z pozůstalosti světoznámého designéra a grafika Václava Krále, které do aukce věnovala paní Věra Králová. 
Pokud se v průběhu koncertu nepodaří některé dílo vydražit, půjde do samostatně opakované dražby, 

případně bude možnost je odkoupit do 31. 12. 2013 přímo za vyvolávací cenu.
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Na své zářijové schůzi schválila městská rada 
novou výši nájemného v  obecních bytech. 
Správněji řečeno schválila návrh nájemného, 
který bude nájemníkům předložen spolu 
s  novou nájemní smlouvou. Podle nové zá-
konné úpravy musí s výší nájemného souhla-
sit obě smluvní strany; v  opačném případě 
rozhodne na  návrh kterékoliv strany soud. 
Nájemné tedy není jednostranný diktát 
vlastníka nemovitosti. Soudní řízení a advo-
kátní služby nejsou ovšem zadarmo a  vždy 
jdou k  tíži neúspěšné strany. Kromě toho 
žalující strana musí u soudu skutečně proká-
zat, že nová výše nájemného překračuje (či 
nepřekračuje) aktuální hladinu obvyklého 
nájemného v dané lokalitě. A ještě drobnost 
– špatná sociální situace nájemníka není 
důvodem pro odepření nového nájemného. 
Tolik tedy úvodem.
Nové nájemné v obecních bytech bylo po čty-
řech odkladech schváleno nejnutnějšími 4 hla-
sy, když zastupitelé za  Sakuru – St. Boloňský 
a T. Novotný – pro tento návrh nehlasovali. My 
jsme byli ochotni podpořit „nejměkčí“ varian-
tu, která by spíše srovnala neoprávněné výkyvy 
v nájemném dané různým datem uzavření ná-
jemních smluv. Je sice pravda, že tzv. „tržní“, 
smluvní nájemné v Roztokách je daleko vyšší 
než v našich obecních bytech, ale tato dispro-
porce je zcela běžná v  aglomeracích (nejen 
českých), kde je nerovnováha na  trhu s  byty. 
Někteří zájemci (často s vysoce nadprůměrný-
mi příjmy) jsou v těchto lokalitách ochotni za-
platit za  kvalitní bydlení neúměrné peníze, 
čímž ale vychylují cenovou mapu nájemného. 
V soukromém nájemním sektoru dochází čas-
to i k uzavírání nájemních smluv na dobu krat-
ší než v případě obecních bytů. S tím jsou spo-
jeny i vyšší transakční výdaje, které samozřejmě 

soukromník do  nájemného zahrnuje – to ale 
není náš případ. 
Ministerstvo pro místní rozvoj každý rok zve-
řejňuje tabulku s tzv. cílovou hodnotou měsíč-
ního nájemného, které bylo stanoveno pro 
období 2013/2014 pro obec o  velikosti 
2–10  tis. obyvatel ve  Středočeském kraji 
na  63,67 Kč/m2, tedy prakticky to, co dnes 
většina nájemníků v  našich obecních bytech 
platí. Naproti tomu nová hodnota nájemného 
spíše odpovídá nájemnému v  okrajových 
čtvrtích Prahy (např. Prahy 20–Prahy 28). Ale 
to nebyl hlavní důvod. Ve vyspělejších státech 
EU se za  přiměřené nájemné nepovažuje to, 
které je automaticky odvozeno od průměrné-
ho tržního nájemného, ale takové, které je 
v  přiměřené relaci k  průměrnému platu. Je 
tím míněn průměrný plat zaměstnance, pro-
tože nájemní bydlení bylo a  je převážně do-
ménou zaměstnanců, kteří na vlastní vilu ne-
mají. Pokud jde o  Roztoky, v  případě úplné 
rodiny dvou zaměstnanců se stálým příjmem 
nová výše nájemného jejich rodinný rozpočet 
skutečně neohrozí. Horší je to v případě lidí 
v postproduktivním věku, důchodců či zdra-
votně handicapovaných. Pokud výdaje na by-
dlení, t. j. nájemné, další služby a platby činí 
více než 40 % čistého příjmu, ocitá se rodina 
na pokraji chudoby. Jinak samozřejmě vnímá 
nájemné + služby např. ve výši 8 tis. měsíčně 
rodina s měsíčním příjmem cca 50 tis. (tedy 
dva zaměstnanci s průměrným platem – t.  j. 
v  minulém roce 25  112  Kč měsíčně), jinak 
důchodce s penzí 10 tis. Kč, což je zhruba ak-
tuální průměrná starobní penze v  ČR. Tato 
disproporce mezi finančními možnostmi dů-
chodců a nájemným se dá teoreticky řešit vý-
měnou bytu za menší či hůře vybavený. Ani 
jedna z  těchto možností ovšem nepřipadá 

v Roztokách v úvahu, protože volné byty s lev-
ným nájemným v našem městě prostě nejsou. 
Životní standard důchodců ohrožují i  stále 
rostoucí životní náklady za  všechno možné, 
zejména za zboží, bez něhož se senioři neobe-
jdou, tedy léků. Jejich ceny vystoupaly do ne-
mravné výše a  vážně ohrožují kvalitu života 
ve stáří. Není bez zajímavosti, že např. ve Vel-
ké Británii, uctívané kolébce demokracie 
a tržního hospodářství (i našimi pravicovými 
stranami), mají senioři nad 65 let léky zcela 
zdarma! A doufám, že nevěříte tomu, že tam 
předepisují jen aspirin.
Zdražení nájemného tedy postaví některé 
seniory do  obtížné situace, a  to byl hlavní 
důvod, proč zastupitelé za  Sakuru pro toto 
řešení nezvedli ruku. Lze samozřejmě ještě 
namítnout, že sociálně slabí nájemníci mo-
hou žádat o  příspěvek na  nájemné. Někte-
rým lidem být v roli prosebníka vůbec neva-
dí (zpravidla těm, kterým by to možná vadit 
mělo), ale jsou tací, pro které to má těžké 
psychické dopady, neboť se rázem cítí v pozi-
ci outsidera, či dokonce žebráka. Jaký to má 
dopad na lidskou důstojnost, netřeba rozvá-
dět. Přitom tito lidé si svou situaci nezpůso-
bili nezřízeným životem či leností. Celý život 
pracovali, ale prostě zestárli a nízký starobní 
důchod se stal jejich jediným příjmem. Tuto 
životní realitu lze zřejmě pochopit až s jistou 
mírou životních zkušeností. Pokud existuje 
na tomto světě nějaká spravedlnost, tak tedy 
ta, že i mladí, zdraví a úspěšní budou jedno-
ho dne staří a  budou muset před vydáním 
takříkajíc obracet každou korunu.

Stanislav Boloňský, místostarosta, SAKURA 
s podporou zastupitelů Tomáše Novotného 

a Jaroslava Kubečky

Návštěva letošních Slavností 
levého a  pravého břehu mě 
utvrdila v  přesvědčení, že 
obdobné akce slouží velmi 
často jako promo politikům 

placené z peněz daňových poplatníků. Proto 
by jejich organizaci mělo město do budouc-
na přenechat soukromým subjektům.
Že na obdobných akcích může dobrým slovem 
přítomné obšťastnit starosta jakožto reprezen-
tant města, to jsem schopen pochopit. Nicmé-
ně jsem dlouho přemýšlel, proč roztocká kul-
turní akce, placená z  městského rozpočtu, 

slouží k  představování kandidátů TOP 09 
do  voleb do  Poslanecké sněmovny!? Věc mi 
objasnila skupinka blízkostojících mladíků, 
kteří před svým odchodem z  akce označili 
řečníky za lidi trpící „akutní pódiovou nemo-
cí“ (dále jen APN). Protože jsem tuto chorobu 
neznal, objasnili mi, že jejím syndromem je prý 
nutkavá touha vystoupit na jakékoliv pódium, 
které se v blízkosti nemocného vyskytuje, a to 
kdykoliv, kdekoliv a se sebenudnějším příspěv-
kem. Projevuje se zvláště u politiků, je nakažli-
vá a  bývá dost často neléčitelná. Akutní fáze 
APN je infekční zejména v předvolebním ob-

dobí. Ač je komunální politika pouze mým 
koníčkem, musím si nyní i  já dávat pozor, 
abych rovněž něco na roztockém úřadě nechy-
til. Samozřejmě i ODS má zájem představit ty 
naše kandidáty do Poslanecké sněmovny, kte-
rým jako místní sdružení důvěřujeme a které 
podporujeme. Budeme tak činit nikoliv oslav-
nými rozhovory, ale skrze standardní placenou 
inzerci – například zde v  Odraze. Politikům 
TOP 09 přeji v dobrém brzké uzdravení a voli-
čům šťastnou ruku ve volbách.

Roman Jandík, místostarosta města za ODS

Co je přiměřené nájemné?

Pódiová nemoc v Roztokách



Dobrý den, 
velmi by mě zajímalo, zda město opět za-
platí nekvalitní práci při instalaci dětské 
lanovky na pozemku vedle dětského hřiš-
tě, umístěného na křižovatce ulic Obránců 
míru a  Masarykova? Tato byla nainstalo-
vána s malým spádem, takže nejede, a po-
kud se dítě menší váhy  chce vůbec dostat 
nějak na druhou stranu, tak se musí pohu-
povat. Poté, co se mu podaří dostat na dru-
hou stranu (nikdy ale ne na samý konec – 
vždy se zcela zastaví několik metrů před 
ním), tak skončí v  dosti vysoké výšce. 
Doporučuji, aby se zodpovědné osoby 
na lanovku osobně posadily a zkusily ji. Já 
to udělala, a ani při své hmotnosti dospělé 
osoby a výšce 165 cm lanovka nejede a do-
jezd je nepříjemně vysoko. Musím konsta-
tovat, že s  tak mizerně postavenou lanov-
kou jsem se ještě nesetkala. 
Doufám, že tato nebude další draze zapla-
cenou nekvalitní investicí města, už jich 
tady máme dost – viz rekonstrukce Školní-
ho náměstí a  nerovných chodníků na  Ma-
sarykově ulici.
Tímto vás žádám o  nápravu. Budu velmi 
ráda, když se odpovědná osoba vyjádří ne-
jen mě, ale i poskytne informaci všem ob-
čanům Roztok v časopise Odraz.

Denisa Havránková

Žalovský školní 
pramen
Několik týdnů po červnové povodni ude-
řila voda trochu nezvykle na  kopci v  ža-
lovské škole. Kompletně tam vyplavila 
sklepní prostory kotelny a  způsobila po-
měrně velké nepříjemnosti na  začátku 
školního roku. Děti totiž kvůli rekon-
strukci a  nízkým teplotám nemohou bu-
dovu využívat.
Protože jsem byl několika opozičními zastu-
piteli obviněn, že snad já nebo radní za ODS 
nesou vinu na  zpoždění stavebních prací, 
dovolím si krátce věc veřejně vyjasnit a  za-
mezit tak dalším fámám. 
Spodní voda se v  budově školy objevila 
někdy v  polovině července a  jednalo se 
o kontinuálně tekoucí pramen. Voda stále 
tekla, vodaři prověřovali kanalizaci i  vo-
dovody a  konstatovali, že se nejedná 
o žádnou závadu na městské infrastruktu-

ře. Pamětníci si možná vzpomenou, že 
v  údolí kdysi tekl potok, který si možná 
proráží cestu jinde. Vodu se podařilo od-
čerpat až začátkem srpna a o týden pozdě-
ji revizní technik konstatoval, že kotle 
i  rozvody jsou silně poškozené. Následo-
valo zpracování technického řešení, které 
bylo ve dvou variantách 28. srpna postou-
peno zastupitelstvu. První variantou bylo 
kompletní přemístění dvou kotlů výše, což 
s sebou neslo rozsáhle stavební úpravy 
a  náklady přesahující milion korun. Dru-
hou variantou byla provizorní oprava kot-
lů a rozvodů s náklady 100 tis. Kč. Nutno 
podotknout, že kotle jsou 17 let staré, tak-
že pravděpodobná životnost opravy by asi 
byla omezená a neřešilo by to další možné 
zaplavení. Nicméně osobně znám kotle 
starší a  funkční, takže můj nesouhlas 
s kompletní rekonstrukci samozřejmě ne-
znamená, že bych chtěl děti nechat umrz-
nout. Přiklonil jsem se pouze k názoru, že 
rychlá provizorní oprava je lepším řeše-
ním, což byl můj osobní postoj, s  kterým 
jsem v zastupitelstvu zůstal téměř osamo-
cen. 

Následoval podrobný projekt, který 
na  svém jednání 11. 9. projednávala měst-
ská rada. Ta konstatovala, že se ve věci jed-
ná o havarijní stav, což úředníkům umožni-
lo nepostupovat podle zákona o  zadávání 
veřejných zakázek. Protože ještě dobře pa-
matuji, jak v roce 2008 zadala tehdejší sta-
rostka Vavřínova z ruky zakázku za 8,5 mil. 
Kč na opravu stoky v Nádražní kvůli údaj-
nému havarijnímu stavu, jsem v těchto vě-
cech velmi obezřetný. I proto jsme navrho-
vali, aby k  nabídce, kterou jsme měli 
na stole, byly vypracovány ještě konkurenč-
ní protinávrhy. Účelem rozhodně nebylo 
věc jakkoliv zdržovat, a že „spěchej poma-
lu“ se občas vyplácí, bylo potvrzeno i v tom-
to případě, protože konkurenční firma prá-
ce dodá o  pět dní dříve a  o  250 tis. Kč 
levněji. To, že děti musí docházet do  roz-
tocké školy a  učit se ve  školní družině, je 
samozřejmě mrzuté, ale na těch pár dní se 
to snad přežit dá. 
Děkujeme za pochopení.

Roman Jandík,  
místostarosta města za ODS

Předchozí číslo Odrazu 
bylo tím posledním, pod 
kterým jsem podepsán 
coby odpovědný redaktor 
a  autor většiny páteřních 
článků. 

Byl jsem totiž radou města (RM) odvolán 
na  základě ,,podnětu“ šesti členů redakční 
rady (RR) z 29. 4. tohoto roku.
RM se příliš nezabývala relevantností jimi 
uvedených důvodů ani tím, zda uvedené 
důvody jsou v  souladu se smlouvou mezi 
mnou a městem. Nechci spanilomyslné čte-
náře unavovat smlouvami, zněním Statutu 
Odrazu, atd. – zkrátka: 
RM prostě konstatovala jakýsi jednostran-
ný nesoulad mezi mnou a RR a rozhodla se 
ho řešit po svém. Nijak to radním nezazlí-
vám, neb každý volený orgán má právo vy-
řknout svůj názor, resp. verdikt, a musí být 
připraven nést za  svá rozhodnutí i  odpo-
vědnost.
Nikam jsem se necpal – přišel jsem do Od-
razu na  žádost starosty v  létě minulého 
roku, kdy RR již celý rok a půl byla navyklá 
na jistý styl práce, který byl pro mne nepři-
jatelný. Jsem prostě zvyklý nést jako odpo-

vědný redaktor ODPOVĚDNOST za ,,úro-
veň čísla“ (jak je ostatně psáno ve  Statutu 
Odrazu), a  tedy rozhodovat – zatímco RR 
byla uvyklá o  obsahu čísla i  délce článků 
hlasovat…

Proč to vlastně celé píšu? 
Inu, jsem přesvědčen, že se sluší rozloučit 
se se čtenáři a poděkovat těm, kteří mi úst-
ně, písemně i  telefonicky často vyjadřovali 
po celý čas svou přízeň, resp. neváhali o vě-
cech diskutovat, mnozí mě dokonce inspi-
rovali, což je vlastně jediný smysl novinaři-
ny…
Snažil jsem se o  přehledné, pestré a  čtivé 
noviny, protože noviny, které nikdo nečte, 
jsou jen cárem zbytečně potištěného papí-
ru. 

Mějte se hezky.

A  abych tomu všemu porozuměl, pustím si 
skladbu slavného českého bluesmana Jana 
Spáleného 
,,Asi v tom bude nějakej háček…“

Ladislav Kantor
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Lanovka

Asi v tom bude nějakej háček…
(aneb loučení s Odrazem)
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ŽIVOT V OBCI

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

V sobotu 14. září se uskutečnil již třetí ročník Slavností pravého a le-
vého břehu. Hlavní myšlenkou těchto slavností je skutečnost, že nás 
řeka nejen odděluje, ale zároveň i spojuje. Proto má setkání u Vltavy 
víc než symbolický smysl. Počasí nám letos opět přálo, a proto jsme si 
mohli bohatý program patřičně užít. 
Zábava probíhala opět na obou březích, na levém roztockém a na pravém 
klecanském. Mezi břehy jezdili nepřetržitě převozníci a lodičky. Na obou 
březích bylo připraveno sportovní i kulturní vyžití jak pro dospělé, tak 
pro děti. Mezi hlavní hvězdy patřila famózní Lenka Dusilová, kterou 
na pódiu vystřídal Justin Lavash. Večer patřil poněkud tvrdší Lauře a je-
jím tygrům a Hudbě Praha. Odpolední program skvěle doplnili místní 

Kosa Vostra, Rybičky z Únětic či bubeníci Blabuburo. Bohatý byl i dopro-
vodný program, který tvořili především nadšenci z  místních spolků. 
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, zejména Tereze Vytis-
kové a Radkovi Eliškovi.
Příjemnou atmosféru slavností dokreslují fotografie.
Protože jsou Slavnosti pravého a  levého břehu již tradicí, těším se 
příští rok opět na viděnou.

Jan Jakob, starosta města Roztoky

Slavnosti pravého a levého břehu

Foto: Marek Pecháček

Foto: Pavel Brokl

Foto: Pavel Brokl

Fo
to

: P
av

el
 B

ro
kl

Foto: Pavel Brokl

Foto: Pavel Brokl



Je druhé zářijové sobotní dopoledne a na louce 
před městským úřadem se právě chystá druhý 
ročník Dne dětí a seniorů. Sluníčko všem per-
moníkům na práci svítí a zanedlouho si začína-
jí naši nejmenší návštěvníci užívat společné 
radosti ve skákacích hradech, při hašení „hoří-
cího“ domku, zdolávání skoku přes potok 
a mnoha dalších aktivit. U kouzelného stolku 
s nápisem „malování obličejů“ se začíná vytvá-
řet točitá fronta a po louce se prohání stále více 
pohádkových bytostí. Nejen děti tráví mnoho 
času v obležení ohrádky plné živých zvířátek. 
Začínají přicházet i naši milí návštěvníci z řad 
seniorů. Se zájmem sledují aktivity dětí, diva-
delní a  taneční vystoupení. S  bezprostřední 
přívětivostí si s  námi povídají, vyprávějí nám 
své zážitky a paměti o lidech z obce i o promě-
nách už mnohdy pro nás zapomenutých míst. 
Návštěvníci všech generací se shlukují u  zá-
chranářského vozu ASČR, ve kterém tým pro-
fesionálů pod vedením Michala Černého trpě-
livě měří každému svému „pacientovi“ tlak, 
puls a hladinu cukru v krvi.
Když jsem vstupovala do  roztocké politiky, 
chtěla jsem se zabývat více potřebami našich 
seniorů. Společně s kolegy ze sociální a zdra-

votní komise se nám podařilo prosadit tísňo-
vé volání v  domě s  pečovatelskou službou, 
které se již osvědčilo v praxi. (Při náhlé zdra-
votní nevolnosti si díky tomuto systému jeden 
z nájemníků přivolal okamžitou pomoc a byl 
převezen do nemocnice). Den dětí a seniorů 
byla další myšlenka, kterou se mi s  kolegy 
z komise podařilo zrealizovat. 
Děkuji našim roztockým babičkám a  dědeč-
kům, kteří přijali pozvání ke společnému sto-
lu, kteří nás obohatili svými životními zkuše-
nostmi i  moudrostí, se zájmem sledovali 
hemžení a  švitoření dětí i připraveného pro-
gramu. Viděla jsem dětskou radost a  slyšela 
smích našich seniorů. Děkuji Jarušce Černo-

chové, která se jako zástupkyně z řad seniorů 
pustila do práce s námi a pomáhala dětem se 
zdoláváním úkolů. Děkuji maminkám a tatín-
kům, kteří přišli společně se svými dětmi. 
Dále srdečně děkuji svým kolegům ze sociál-
ní komise Mirce Kalinové, Jitce Kazimouro-
vé, Míše Matysové a Michalu Černému. Evě 
Skalníkové za vždy precizní práci a obětavou 
pomoc. Simonce Mádlové z Mateřského cen-
tra Rožálek za trpělivou pomoc s přípravami 
i průběhem dětských aktivit a zapůjčení her. 
Dobrovolným hasičům města Roztoky za je-
jich silné ruce a dobrá srdce. Panu Sládkovi 
z Technických služeb, který mě svou dobrou 
náladou i o víkendu vždy překvapí. Manže-
lům Laštovkovým za zajištění malé zoologic-
ké zahrady. Tomáši Ivanovi za zapůjčení apa-
ratury. Taneční skupině DANCERS 4 YOU 
za  parádní vystoupení. Děkuji také své ka-
marádce Markétě Líznerové. 
Děkuji Letišti Václava Havla, které nám 
na Den dětí a seniorů poskytlo finanční pří-
spěvek. 

Marie Šlancarová, předsedkyně zdravotní 
a sociální komise
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Druhý ročník Dne dětí a seniorů

VÝUKA  ANGLIČTINY 
v  ROZTOKÁCH

Nabízím vám opět kvalifikovanou výuku 
angličtiny pro  malé i velké studenty a dospělé 
na všech úrovních jazyka, také přípravu na 
zkoušky (FCE, CAE)

■  od září do konce června pravidelně po celý 
školní rok, 1–2 krát týdně, také intenzivně

■  osobní domluva času, pokud máte 
nepravidelnou pracovní dobu nebo jste na 
rodičovské dovolené

■  individuální i skupinová výuka, firemní 
výuka

■  výuka po celý den 7.30–19:00; pondělí  
až pátek

■  vysvětlím vám gramatiku, pomůžu s 
konverzací, naučím vás slyšet a rozumět, 
procvičíme výslovnost a rozšíříme slovní 
zásobu

■  přihlášky a domluvení termínu již dnes

Mgr. Jana Nováková, tel. 604 104 526

 

 

 

Navštivte on-line obchod s koženým zbožím: 

www.elegancedoruky.cz 

Vše z pravé kůže za zajímavé ceny! 

Navíc slevový kupon na 15% 

Slevový kupon (ODRAZ10) zadejte při objednávce zboží.  

Platnost kuponu do 11.11.2013 

www.elegancedoruky.cz 

tel: 731 450 768 
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Již popopáté proběhlo v  roztockém areálu 
Sokola Sokolení – buď v pohybu, akce pro 
celou rodinu. Tentokrát v neděli 22. 9. 
Děti s  rodiči či prarodiči opět plnily úkoly 
na 12 stanovištích, kde si zkusily své doved-
nosti.
Malí závodníci postupně zvládli všechna 
stanoviště s  úkoly zaměřenými na  zručnost 
a  rychlost. Zkusili si skok do  dálky i  běh 
na  atletické dráze. Na  závěr si vysoutěžili 
odměnu.
Kromě malého občerstvení byla připravena 
výtvarná dílnička. Děti si mohly domalovat 
figurky houbiček či malého „helouvínka“.  
Počasí nám přálo.
Všichni odcházeli spokojení, malí návštěvní-
ci s  diplomem, odměnou a vlastním výtvo-
rem z výtvarné dílničky. 
Poděkování patří organizátorce Martině Sas-
kové a pomocnicím Radce Kubánkové, Šárce 
Čížkové a Štěpánce Bayerové.
Akce byla podpořena MAS Přemyslovci 
z minigrantu Malý přemyslovský měšec.
Více fotografií je umístěno na www.sokroz.cz.

Renáta Kolářová

Sokolení

Korženěvská v Tádžikistánu aneb 
povídání s obrázky o Pamíru a Tádžikistánu 

s Lukášem Křístkem

 
 

kde: ateliér sdružení Roztoč
Jungmannova ul. za knihovnou

   kdy: 21. října v 18.10 h
 

 
  

 
 
 
 

 
akce je pořádána ve spolupráci se sdružením Roztoč 

Sbírka šatstva
Církev československá husitská v Roztokách organizuje opět sbírku šatstva

pro Diakonii Broumov v pátek 18. října od 15 do 17 hod. 

Prosíme, šatstvo noste čisté, vyprané, v pytlích či krabicích do Husova sboru. 
Srdečně děkujeme. 

Jarmila Kučerová, farářka
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Pavel Hokr – hudební škola 
Středisko volného času Všenory 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

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

 

HRAJEME NAPŘÍKLAD: SKÁKAL PES, NENÍ NUTNO, 
MACH A ŠEBESTOVÁ, KDYŽ JDE MALÝ BOBR SPÁT, 
SEVERNÍ VÍTR, MY HEART WILL GO ON, HŘÍŠNÁ 
TĚLA KŘÍDLA MOTÝLÍ, ČÍM TO JE, SPOMAĽ, MAMMA 
MIA, VODA ČO MA DRŽÍ NAD VODOU, MĚLS MĚ 
VŮBEC RÁD, LISTEN TO YOUR HEART, FALLING 
SLOWLY, PRÍBEH NEKONČÍ, DÍVÁM SE DÍVÁM. 

 

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

 

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

www.pavelhokr.cz 

 

 

Bezplatný seminář 

• Je Vám více než 50 let? 

Přihláška a více informací: 
tel.:    773 697 875, 224 241 589 
e-mail:  poradenstvi@gle.co.uk 

www.gle.cz 

> 

Církev československá husitská vás zve na bezplatný seminář: 

Jak najít zaměstnání 
Kdy: čtvrtek 24.10. 2013 od 16:30 do 19:00  

Kde: Husův sbor CČSH v Roztokách, Jeronýmova ul. 515 

Co se dozvíte?  

 Kde hledat zaměstnání? Jak se orientovat v nabídkách na internetu?  

 Jak vhodně napsat motivační dopis a životopis, aby zaměstnavatele 

zaujaly?  

 Co Vás čeká na pracovním pohovoru?  

Církev Československá husitská Husův sbor, 
Jeronýmova 515, Roztoky nabízí pro širokou veřejnost:

pravidelné programy a setkání, koncerty a výstavy, 
duchovní péči, křty, svatby, pohřby, sociální péči, 

charitativní sbírky a akce, pronájem prostor.

Výuka náboženství
 – probíhá v rámci zájmového kroužku v ZŠ Roztoky – 
středa 13:30–14:30 a Žalov – pondělí 13:30–14:30.
Večerní setkání a rozhovory nad Biblí 
– vždy 1. pondělí v měsíci od 19hodin.
Program Svěží senior: 
Křesťanská kavárna – pravidelná čtvrteční setkání 
seniorů, 1. čtvrtek v měsíci Zpívání s Miládkou Šedivou 
a její harmonikou.
Hejbejme se – pravidelná skupinová rehabilitační cvičení, 
zaměřená na udržení dobré fyzické a psychické kondice 
v pozdějším věku, s pohybem a dobrou náladou ulevíme 
bolesti, společné procházky s trackovými holemi.  
Angličtina nejen pro seniory – začátečníci, mírně 
pokročilí, věční začátečníci – čtvrtek v dopoledních 
hodinách, skupinka max. 6.

Program Husata: 
Duchovní péče o malé děti od 2 let – středa 9:30–10:15. 
Baby angličtina – angličtina hrou pro nejmenší – čtvrtek 
9:30–10:30. 
Tvoříme a hrajeme si – výtvarně zaměřený program pro 
nejmenší – pátek 9:30–11:30.

Informace a přihlášky: no.ccsh.roztoky@seznam.cz
tel : 220 951 051, mobil: 606 893 291
 
13. 10. 2013 15 h ALLA BREVE, koncert souboru staré 
hudby
18. 10. 2013 15–17 h Sbírka šatstva pro diakonii Broumov
24. 10. 2013 16:30–19 h „Jak najít zaměstnání“, bezplatný 
seminář, určený pro osoby nad 50 let
14. 11. 2013 17–19h „Bezpečnost dětí na internetu“ 
praktický seminář nejen pro rodiče
 
Pravidelné nedělní bohoslužby probíhají od 9 hodin.

 
Praktický seminář

BEZPEČNOST DĚTÍ NA INTERNETU
čtvrtek 14. 11. 2013 od 17 hodin v prostorách 

Husova sboru, Jeronýmova 515, Roztoky
Na semináři se dozvíte a také prakticky naučíte, jak 

uchránit své děti před nástrahami a nebezpečími 
internetu, např. jak uzamknout některé stránky, jak 
dohledat historii, omezení času a typu her, omezení 
přístupu dětí k internetu, vliv her na psychiku dětí.

Vzhledem k omezenému počtu míst je rezervace nutná. 
Poplatek za seminář je 50,- Kč.

Informace a přihlášky: 
v.drdova@volny.cz tel: 606 893 292



17

ŽIVOT V OBCI

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Přečetl jsem si se zájmem kultivovaný článek 
mé dvojctihodné kolegyně kulturní komisař-
ky Jitky Vlčkové. Skoro by se mi chtělo na-
psat, že je skvělé, že se z řad kulturní komise 
urodí také jednou článek korektní, neagre-
sívní, s realistickými návrhy praktických ře-
šení, ne jen kupeckého škrtání a poučování. 
Ve většině věcí souzním, některé si dovolím 
glosovat. Tak tedy nejprve pustnoucí (ale 
obývané a  alespoň minimálně udržované) 
vily v Tichém údolí. Při debatě v koalici jsme 
vloni došli, věřím, ke  konsensu, že město 
jednu z  vil číslo 110 a  125 prodá a  druhou 
opraví. Tento kompromis, který jsme s kole-
gou Boloňským navrhli, byl uměním možné-
ho. Věrozvěstové kapitalismu bez přívlastků 
samosebou namítnou, že je třeba prodat vily 
obě, že město nebude dobrým hospodářem 
a správcem, že je třeba šetřit na školu... (Malá 
odbočka: Co se týká školy, dotace minister-
stva financí z  letošního léta nám alespoň 
trochu rozvázala ruce, nejsme snad již taková 
žebrota jako před jejím přidělením.) Také 
zkušenosti z  jiných obcí ukazují, že kde je 
vůle, je i  cesta, myslím ohledně městských 
památek. Zbavit se obou chráněných kultur-
ních skvostů bych považoval za scestné. Po-
tenciální kupec jedné z  nich by ji, věřme, 
citlivě rekonstruoval, pro druhou by rozrůs-
tající se Roztoky jistě našly využití. V (men-
ší)  části by bezpochyby mohla být ona expo-
zice, o které Jitka Vlčková píše, dovedu si ale 
představit i  využití pro mateřskou školu, 
po  dobu, kdy bude boom dětí v  obci, pro 
činnost neziskovek (na rozdíl od jiných měst 
naší velikosti nemáme ani v náznaku měst-
ské zařízení nebo alespoň volné prostory pro 
činnost početného neziskového sektoru), do-
vedu si představit pronájem celé vily nebo 
její části i soukromému subjektu za podmín-

ky, že bude provozovat kulturní, osvětovou 
etc. činnost, o kterou bude mít město zájem. 
Druhou a  poslední glosu věnuji Levému 
Hradci. Sakuře (a  mně osobně) je památka 
blízká, a pokud to bylo v našich silách, snaži-
li jsme se prosadit její údržbu a mnohá vy-
lepšení. Je poctivé říci, že u  většiny kolegů 
v  zastupitelstvu napříč stranami byly tyto 
návrhy vždy vyslyšeny. 
V posledních patnácti letech tak byly oprave-
ny gotické fresky (kostel je majetkem církve, 
ale obec na obnovu fresek významně přispě-
la), byla instalována naučná stezka, infor-
mační panely před kostelem, opravena prů-
vodcovská věžička, obnoveno několik křížů, 
opravena hřbitovní zeď, restaurována socha 
Krista v centrální části hřbitova, vyspraveno 
okolí hrobů na starém hřbitově, kam zatéka-
lo atd. Nejnověji jsme iniciovali předláždění 
vstupu do kostela či výměnu shnilého dřevě-
ného schodiště u prodejny vstupenek. Pevně 
doufám, že do  zimy bude instalována nová 
střecha márnice, příslušný odbor úřadu 
na  věci pilně pracoval a  mělo by se tak dít 
v nejbližších dnech. 
Levý Hradec má už řadu let své webové strán-
ky, kde jsou kontakty na průvodcovskou služ-
bu, obec vydává pohledy, turistické známky, 
anonce o možnosti navštívit památku vychází 
každý měsíc v kulturním přehledu. 
Naučná stezka, ty nízké patníčky občas se 
ztrácející v trávě, byla svým autorem, archi-
tektem M. Vavřínem, koncipována přesně 
tak, jak se dneska jeví – jako nenápadný, 
zubu času vystavený a  pohledově nerušící 
mobiliář. V  průběhu listopadu 2013–jara 
2014 ji částečně obměníme, některé tabulky 
vzaly zasvé péčí vandalů. Uznávám, že město 
má dluh v  prosekávání některých odboček 
naučné stezky, a slibuji, že se budeme snažit 

tuhle věc napravit. Příslušný návrh jsem už 
předložil městské radě. 
Občas si přečtu, že má Levý Hradec „rozvojo-
vý“ potenciál. Pozor, nikoliv v textu Jitky Vlč-
kové! Inu, z téhle kulaté fráze mi trošku vstá-
vají vlasy hrůzou. Pokud se myslí hradiště 
a  bezprostřední okolí, tak tam se nehne ani 
myš bez souhlasu památkářů. Můžeme udr-
žovat, zvelebovat, ale to je asi všechno, co 
můžeme dělat. Nefandím nápadu postavit ki-
osek u  hřbitovní zdi, prostě se mi představa 
hořčice, kelímků a piva u  jedné z nejstarších 
českých památek nějak nezdá. Oč lepší je řeše-
ní, které nabídl sám od  sebe levohradecký 
soused, Jiří Němec, se svou kavárničkou. 
O kus dál je restaurace…Pravidelně se opaku-
jí jednání s  majiteli pozemků vedle hřbitova 
– naposledy je vedl místostarosta S. Boloňský 
před půl rokem. Už potřetí jsme se snažili 
docílit toho, aby majitelé prodali své ideální 
poloviny (město vlastní druhou polovinu kaž-
dého metru) za rozumnou cenu. Zatím v této 
věci nevítězíme, ale nic není ztraceno…
Za více než 13 roků existence průvodcovské 
služby je také jasné, že necelá tisícovka ná-
vštěvníků, která si kostel každý rok prohléd-
ne, je množství přiměřené velikosti a  jisté 
komornosti místa. 
Pokud hovoříme o  rozvojovém potenciálu, 
pak tedy ano – víc a lépe udržujme. Opravu 
si zaslouží barokní branka na  hřbitov i  po-
praskaný pomník obětem válek v  předpolí 
hradiště. Vždy však s  akcentem na  to, že 
Hradec má svého genia loci, že kostel a ma-
lebný hřbitov nejsou památkové „taháky“, 
ke kterým bychom měli lákat autobusy turis-
tů za každou cenu.

Tomáš Novotný,  
radní za Sakuru, předseda kulturní komise

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 – čistou, 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 12. 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

O vilách a Levém Hradci
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Jan Jakob
starosta Roztok
kandidát do PSP ČR

ROZDAT ÚSPORY,
NEBO ODPOVĚDNĚ 
INVESTOVAT?
Rozhodněte 25. a 26. října

VÍME, KAM JDEME

fotky na počkání

10x15 za 4,90 Kč

velkoplošný tisk fotek
tisk na malířské plátno
rámování a laminace

z mobilu, fl ashdisku, e-mailu, facebooku
Praha Suchdol - copycentrum powerprint

www.powerprint.cz

Brandejsovo nám. 1219/1, tel. 220 920 621
Ot. doba  po-čt 8-18 (pá do 17), obchod@powerprint.cz

www.powerprint.czVýzva čtenářům Odrazu:

V předvánočním čísle Odrazu 
bychom rádi
dali prostor

vánočním receptům.

Máte-li nějaký vlastní 
rodinný recept 

na jakékoli vánoční pochoutky 
a chcete-li se o něj podělit 

se svými spoluobčany, 
zašlete nám jej prosím na
adresu odraz@roztoky.cz 

– ty nejlepší rádi zveřejníme.

Redakční rada Odrazu
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Koncert v Husově sboru CČSH. Církev českosl. husitská v Roztokách 
pořádá v neděli 13. 10. od 15 h. vystoupení souboru staré hudby

ALLA BREVE. 
ALLA BREVE hraje historickou hudbu z období gotiky, renesance a baroka.

V bohatém repertoáru souboru jsou české a evropské písně a skladby, které zaznívají v hudebním doprovodu 
zobcových fléten, houslí, violoncella a dalších nástrojů /loutna, lyra/. 

Spolupracují se souborem historických tanců La Fiamma. 
Srdečně zveme roztockou veřejnost.

Jarmila Kučerová, farářka

Galavečer moderní hudby a tance
Roztocká vokální skupina Marika Singers po delší době znovu vystoupí na domácí půdě. 

Tentokrát na Galavečeru moderní hudby a tance v sálu hotelu Academic 26. října od 18 hodin. 
Během večera zazní světoznámé skladby žánru moderní hudby v podání celé skupiny i jednotlivých sólistů. 

„Na své“ si přijdou jak milovníci ryze a cappellových písní, tak obdivovatelé nadšených amatérských zpěváků, 
které budou doprovázet neméně nadšení muzikanti. 

V dnešní době jsou nedílnou součástí Marika Singers též dětští zpěváci.  Jejich nesporný talent budete moci sami 
posoudit v sólových partech, ale také při jejich zapojení se k „větším a zkušenějším“ kolegům.

Kromě vokální skupiny na galavečeru vystoupí také hudebník Jan Sklenička se svým rockovým violoncellem. 
Byť vychází z klasické české i světové violoncellové školy, jeho doménou je netypické a originální použití tohoto 

hudebního nástroje. Kromě hudby jsme pro Vás připravili i potěšení pro oči – část večera bude věnována 
současnému tanečnímu vicemistru České republiky v salse – Pavlu Šimkovi, který spolu s partnerkou předvede 

kouzlo tohoto latinskoamerického tance. 
Jedním z poslání naší vokální skupiny je přinášet radost pro všechny věkové kategorie. 

Věříme, že navštívením galavečera se radost dostane také k Vám. 
Barbora Kohoutová 

Nabízíme vám výběr z  nových knih zakou-
pených do městské knihovny v průběhu mě-
síce září.

Beletrie
Extence G. Vesmír versus Alex Woods (psy-
chologický román o přátelství, životních po-
stojích a víře očima 17letého kluka)
Irving J. V  jedné osobě ( prostřednictvím 
hlavního hrdiny se děj románu vrací 
do bouřlivých 60. let, která odstartují i  jeho 
život s odlišnou sexuální orientací)
Brown D. Inferno (další napínavý dobro-
družný román autora navazuje volně na 
předchozí jeho romány plné záhad, tajných 
kódů a znamení)
Thomas R. T. Kašmírový šál (pohled na život 
v Indii, která byla před 2. sv. válkou britskou 
kolonií)
Steel D. Navždy přátelé (společenský román)
Grisham R. Podfuk (když hlavní hrdina, 
právník, zprostředkuje koupi jedné nemovi-
tosti bohatému zájemci, netuší, že další udá-
losti ho dostanou až do vězení…)

Detektivky-krimi-thrillery
Harris L. Vražda při bar micva
Davis L. Jupiterův mýtus (historická detektivka)
Davis L. Saturnálie (historická detektivka)
Smith T. R. Agent 6

Literatura faktu
Wacker A. Na mušce lovce (výpověď elitního 
střelce německé armády)

Pro děti
Čtvrtek V. Čtení o vepříkovi (pohádkové příběhy)
Pechová L. Zelené prasátko (netradiční pří-
běh ve třech jazycích je vždy trochu jiný)
Karafiát J. Broučci (audiokniha)
Svěrák Z. Tatínku, ta se ti povedla (audiokniha)
Říha B. Honzíkova cesta (audiokniha)
Kolář J. Z deníku kocoura Modroočka (audio-
kniha)
O  knihách získáte více informací na  webo-
vých stránkách knihovny nebo přímo v měst-
ské knihovně.
Informace o termínech vrácení a počtu knih 
na  čtenářském kontě si může každý čtenář 

ověřit na  webových stránkách tak, že otevře 
on-line katalog a ve spodní části textu nalezne 
aktivní řádek Čtenářské konto, po  kliknutí 
myší se objeví okno pro vstup, kde je potřeba 
uvést číslo svého čtenářského průkazu a PIN 
– datum narození v kombinaci poslední dvoj-
číslí roku, měsíce a  dne. Po  zadání těchto 
údajů se zobrazí konkrétní čtenářské konto se 
všemi údaji, které do něj byly vloženy.
UPOZORNĚNÍ – v  říjnu bude městská 
knihovna otevřena v sobotu 19. 10. v době 
od  9:00–12:00 hodin. Termín se přesouvá 
z 26. 10. (volby do PS)

POZVÁNKA na literární pořad 
pro děti ve věku 3–5 let 

ve středu 23. 10. od 16:00 h na námět 
stejnojmenné knihy J. Kahouna 
„Pohádky o autíčkách“. 

Zážitkové čtení je doplněno písničkami 
a tvořivou minidílničkou. 

Vstup zdarma

za městskou knihovnu A.Urxová

Městská knihovna informuje
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www.michaelpanek.cz

MICHAEL PÁNEK
starosta města Dobřichovice

kandidát do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR

Vážení občané,
jsem dlouholetý starosta města 
Dobřichovice, kde působím ve ve-
dení města již 19 let. Nyní kandiduji 
do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu. Jsem na 8. místě kandidátky 
za ODS a naději na úspěch mám 

jen v případě, že mi dáte svůj preferenční hlas. Město Do-
břichovice jsem se snažil po celou dobu řídit odpovědně a svě-
domitě. Pokud si myslíte, že takovéto vlastnosti jsou potřeba  
i v Parlamentu dejte mi svůj preferenční hlas a já budu dě-
lat vše pro to abych si Vaši důvěru zasloužil. 

Proč se snažím o vstup do vyšší politiky?
V komunální politice působím již 19 let. Sleduji jak je poli-
tická scéna napříč všemi stranami v děsivém stavu. Nechci 
jen nadávat na špatné poměry, ale mám chuť se do 
dění a rozhodování o osudu naší země aktivně zapojit 
a zúročit své zkušenosti z komunální politiky.

Vážným důvodem je též obava z možného nástupu 
komunistů k moci. Můj otec byl v padesátých letech 
odsouzen jako politický vězeň na doživotí a odse-
děl si v  komunistických lágrech 14 let. Těchto 14 
let prožil v nejhorších žalářích jako byl Leopol-
dov, Mírov či Bytíz, v uranových dolech apod. 
Po roce 1989 byl plně rehabilitován. Nemohu se 
nečinně koukat, jak se komunisté – lidé, kteří odsu-
zovali nevinné lidi, opět derou k moci a cítím jako 
svoji povinnost se proti tomu aktivně postavit.

Proč za ODS? 
Jako nestraník jsem v  Dobřichovicích kandido-
val za ODS 5 volebních období. Členem ODS jsem 
se stal před dvěma roky, protože chci více ovlivňovat 
veřejné dění. ODS jsem si vybral díky seriózní členské 
základně v Dobřichovicích a díky hlavním tezím ODS. 
Tedy umět převzít odpovědnost za svoji rodinu, za 
svoji obec, za svůj stát. Být stranou, která navazu-
je na tradice evropské křesťanské civilizace, být 
stranou kde se její členové budou snažit vytvářet ak-
tivně soukromé vlastnictví. To, že se řada lidí zpro-
nevěřila těmto myš lenkám a výrazně poškodila pověst 
ODS, je věc druhá. Protože nechci jen planě nadávat na 
poměry v politice, chci se tohoto dění aktivně účastnit. 
V případě, že mě pokládáte za dobrého kandidáta do-
poručte moji volbu i Vašim přátelům.

Pokud podpoříte moji kandidaturu,
díky za Váš preferenční hlas!!!

1. díl výpravné publikace 
o historii Roztok a blízkého okolí 

je k dostání za 250,- Kč  
v městské knihovně, podatelně MÚ  

a také v knihkupectví 
na Tyršově náměstí
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V Café bar Eiffel čepují guinnesse. Je tedy víc než logické, že se sem stahu-
jí Kelti a přátelé všeho keltského nejen z Roztok. Kde jinde by tedy měla 
mít koncert skupina Five Leaf Clover, v jejímž čele stojí Pavel Brejcha. Pro 
nás, milovníky keltské muziky, to bylo 20. 9. příjemné pohlazení, byť tro-
chu hlasité. Tak tvrdé a hlasité podání keltské muziky jsem ještě neslyšel. 
Oko i ucho návštěvníka nejvíc pohladila flétnistka skupiny Renata Barto-
níčková. A taneční kreace fanklubu skupiny i některých anglicky mluví-
cích návštěvníků vyvolaly iluzi, že sedíte nikoli v Roztokách, ale v Galway.

Vít Calta

KULTURNÍ KALENDÁRIUM–říjen
So 12. 10. KOSA VOSTRA, fundamental instrumental orchestra, koncert s exkluzivní projekcí, 

od 19 hod., vstupné 100 Kč Zámeček, Roztoky

Ne 13. 10. Lili, dívka z hvězd – pohádkové představení pro děti, od 15 hod. Hotel Academic, Roztoky

Ne 13. 10. Vztahy na úrovni – komedie, v hl. roli Lukáš Vaculík, od 19:30 Hotel Academic, Roztoky

So 16.11. Mozaikování – sintrovaná mozaika Roztoč 

Pá–Ne 15.–17. 
11. Roztočený víkend – animační workshop pro děti s rodiči Roztoč

Pá 18. 10. Sbírka šatstva pro diakonii Broumov, šatstvo noste čisté,vyprané, v pytlích či krabicích 
15–17 hod. Husův sbor, Roztoky

So 19. 10. Tradiční country bál s kapelou Klikaři (bývalý Přehmat v novém složení), od 20:00 Hostinec na Růžku, Roztoky

Ne 20. 10. Náhradní termín benefičního koncertu. Zakoupené lístky zůstávají v platnosti, od 18 hod. Hotel Academic, Roztoky

Po 21. 10. Korženěvská v Tádžikistánu aneb povídání s obrázky o Pamíru a Tádžikistánu 
s Lukášem Křístkem Roztoč 

So 26. 10. Marika Singers – Galavečer moderní hudby a tance, účinkuje vokální skupina Marika 
Singers, violoncellista Jan Sklenička, tanečník Pavel Šimek s partnerkou Hotel Academic, Roztoky

Čt 7.11.
Roztocký podzim ZUŠ Roztoky pořádá 8. ročník hudebního festivalu Roztocký 
podzim. V programu vystoupí přední český herec Josef Somr, Klasické dechové trio, 
Komorní orchestr ZUŠ a sólisté ZUŠ.

Historický sál roztockého 
zámku, Roztoky

Pá 15.11.
Rytmy Rovníku III. – Vystupující – Blabuburo – rytmy a písne západní Afriky, Báseň 
z kabelky – netradiční taneční představení, Ancient Groove – Jedinečná energická fúze 
západoafrických bubnů a japonské flétny, Vstupné 100 Kč – od 20 hod. 

Hostinec na Růžku, Roztoky

Keltský Rock

Andělé v Husově sboru – výzva – výstava a literární soutěž
Zima se nám již pomalu blíží a s nimi i Vánoce. Téma letošních Vánoc v Husově sboru CČSH jsou andělé. 

Každý máme svého anděla, andělé mezi námi...
Na výstavu, která se uskuteční v čase adventním a vánočním, 

přijímáme výrobky dětí i dospělých, jednotlivců i skupinek do 22. 11. 2013.
Dále na toto téma vyhlašujeme literární soutěž pro všechny věkové kategorie. 

Nejlepší příspěvky z prózy i poezie si budete moci poslechnout jako autorská čtení v rámci adventního koncertu 
na andělské téma 15. 12. v Husově sboru. 

Uzávěrka literární soutěže je také 22. 11. 2013.
(informace:Vlaďka Drdová, v.drdova@volny.cz, 606 893 292)

Jarmila Kučerová, farářka



Vážení rodiče,
vítejte opět po  prázdninách v  naší informační 
rubrice ZŠ, kde se dozvíte mnohé o našich ak-
cích minulých i  budoucích, o  školním životě 
i úspěších Vašich dětí, o našich přáních i podě-
kování těm z  Vás, kteří se naší škole snažili či 
snaží rozličně pomoci. Letošní rok bude oprav-
du velmi náročný, ale všichni doufáme, že se 
nám bez větších problémů podaří skloubit výu-
ku s probíhající dostavbou školy, na kterou jsme 
již několik let čekali jako na  smilování. Letos 
také poprvé naše škola otevřela 5 prvních tříd, 
čímž se počet žáků školy opět celkově navýšil. 
Držíme proto palce stavbařům, aby své dílo do-
končili podle plánu a my jsme mohli v září 2014 
důstojně přivítat naše žáky v krásné nové velké 
škole. Už se na to moc těšíme. 
Měsíc výuky je právě za  námi, oprášili jsme 
v  něm z  vědomostí, co se dalo, a  teď hurá 
na  nové poznatky. Nejnovější poznání se letos 
bude týkat německého či francouzského jazyka, 
který je poprvé povinný pro všechny žáky 
od sedmého ročníku. Když se dětí ptám, jak jim 
němčina jde, říkají – „v pohodě“. Snad tedy i ro-
diče a učitelé budou taky „v pohodě“ a co víc si 
přát. Některé třídy se již také „tmelily“ na růz-
ných výjezdech a výletech, takže s provětranou 
hlavou to teď s  výukou pofrčí, doufám, jako 
po másle. Vize jsou tedy nádherné, zkušenosti, 
zatím, dostačující a světlé zítřky před námi. 
Hezké počtení Vám přeje 

Věra Zelenková

Vlétnul k nám netopýr,  
co máme dělat?

Odpověď na  tuto i mnohé další získaly děti   
1. stupně ZŠ Roztoky.  Ve středu 25. září navští-
vila Žalov paní Ing. Dagmar Zieglerová ze Zá-
kladní organizace Českého svazu ochránců pří-
rody NYCTALUS, která se zabývá ochranou 
netopýrů (zejména péčí o nalezené a handicapo-
vané netopýry) – za účelem širšího vzdělávání 
veřejnosti při různých akcích. Žáci s velkým zá-
jmem zhlédli   prezentaci o  životě netopýrů 
na interaktivní tabuli, jejíž náplní byly informace 
o více než 20 druzích netopýrů vyskytujících se 
v ČR. Děti se dozvěděly, čím se například neto-
pýři živí, kde odpočívají, jak mezi sebou komu-
nikují atd. Po názorné prezentaci, plné vhodně 
vybraných fotografií, děti bez problémů dovedly 
samostatně formulovat odpovědi na otázky: čím 
se liší netopýři od  ptáků a  čím od  myší apod. 
A to nejlepší nakonec – paní Zieglerová přivezla 
v  přepravkách čtyři živé netopýry. Největší ra-
dost dětem udělala možnost nakrmit je pinzetou 
moučnými červy. Vlétnul k  nám netopýr, co 

máme dělat? Žáci ze ZŠ už vědí, jak postupovat 
při záchraně nalezeného netopýra. 

Jana Mlynárová

Sex, AIDS a vztahy

Tento program v  sobě zahrnuje přednášku 
na téma Sex, AIDS a vztahy. Zájmem lektora – 
pana Tomáše Řeháka – je povzbudit a vést stu-
denty k tomu, aby přistupovali k sexu odpověd-
ně, zdrženlivě a viděli sex z hlediska zdraví a tr-
valých partnerských vztahů. Zdůrazněn je 
negativní vliv drog na lidský organismus a v ob-
lasti sexuálního chování význam odpovědného 
sexuálního chování před manželstvím a  man-
želské věrnosti. Pan Tomáš Řehák je evangelický 
duchovní, má ke studentům přátelský a otevře-
ný vztah a dokáže si je během tříhodinové před-
nášky získat. O  tom svědčil potlesk studentů. 
Tato přednáška byla určena žákům 9. tříd. Od-
borným garantem je Doc. MUDr. Jana Hama-
nová, CSc., členka České společnosti dorostové-
ho lékařství České lékařské společnosti Jana 
Evangelisty Purkyně. 

Michaela Černá

Výlet do fantazie 
Karla Zemana

Dne 24. září jsme vyjeli do  muzea nedaleko 
pražského Karlova mostu, které nese jméno fil-
maře světového věhlasu Karla Zemana. Nadchli 
jsme se modelem ponorky, vzdušným kolem 
i skafandrem, které si pamatujeme ze Zemano-
vých filmů. Používal při natáčení různé triky, 
malování nebo i loutky, které doplňovaly hrané 
scény. I Steven Spielberg se v roce 1993 sháněl 
po  filmu Cesta do  pravěku z  roku 1955. Vše 
v  muzeu i  motivační hra bylo účinné, přímo 
ohromující, prostě krása.

Za 3. A - E. Cedidlová a F. Ošťádal

Školní rok je již v plném proudu, 
první známky byly zapsány, první testy ohodno-
ceny. Zvládli jsme organizační záležitosti spoje-
né s nástupem nových žáků, ale i učitelů. Celkem 
nastoupilo v  srpnu 9 nových zaměstnanců, 7 
učitelek na  první stupeň, jedna vychovatelka 
školního klubu a  zároveň asistentka pedagoga, 
jedna učitelka na druhý stupeň. Škola má v sou-
časnosti 78 zaměstnanců, někteří z nich pracují 
na částečný úvazek. 
K 1. 9. 2013 měla škola 624 žáků ve 27 třídách: 
19 tříd – 445 žáků na  prvním stupni, z  toho 
7 tříd – 159 žáků v Žalově, 8 tříd je na druhém 

stupni – 179 žáků. Nastoupilo 116 žáků do pěti 
prvních tříd.  Celkem 9 žáků je vzděláváno 
na zahraničních školách v ČR nebo na školách 
v  zahraničí, tito žáci docházejí na  přezkoušení 
jednou za rok nebo dva. 
V tomto školním roce se začal vyučovat od sed-
mé třídy povinně druhý cizí jazyk. Kromě ang-
ličtiny mají žáci možnost studovat němčinu 
a  francouzštinu. Zároveň nabízíme španělský 
jazyk jako volitelný předmět – ten si také vybra-
lo několik žáků. Další volitelné předměty jsou – 
informační a komunikační technologie, konver-
zace v anglickém jazyce, konverzace v německém 
jazyce, sportovní hry a šikovné ruce. 
Školní družina má 7 oddělení – 4 v  roztocké 
budově, 3 v žalovské. Počet žáků navštěvujících 
družinu je 198. Dalších 92 žáků čtvrtých a pá-
tých tříd chodí odpoledne do školního klubu, 
jehož činnost je podobná aktivitám družiny. 
Školní jídelna v Žalově vaří pro 149 dětí, v Roz-
tokách se stravuje 382 žáků. Od poloviny září 
roztocká jídelna nabízí výběr ze dvou jídel kaž-
dý den. Obě školní jídelny vaří i pro zaměst-
nance školy a pro cizí strávníky. 
Od 1. 10. začnou svou činnost kroužky organi-
zované školou, ale i kroužky jiných organizací, 
které si pronajímají prostory ve škole. 
Škola nabízí: 
PROGRAMOVÁNÍ/VLASTNÍ PROJEKTY, 
ZÁKLADY ALGORITMIZACE
DRAČÍ DOUPĚ/HRA
ANGLIČTINA S VV – 1. ROČ.
ANGLIČTINA S VV – 2. ROČ.
ANGLIČTINA
TRAMPOLÍNA
PŘÍPRAVKA NA SŠ – ČJ
PŘÍPRAVKA NA SŠ – M
PŘÍPRAVKA NA 8LETÁ G-ČJ
FLORBAL
POHYBOVÉ HRY/1. - 2. ROČ.
POHYBOVÉ HRY/3. ROČ.
SPORTOVNÍ HRY/3. - 4. ROČ.
Kroužky jiných organizací jsou: 
zábavná logika, věda nás baví, mladí hasiči, 
atletika, taekwondo, taneční škola – spole-
čenské tance, moderní taneční školy, šachový 
kroužek, keramika. 
Činnost školy je i mimo vyučování skutečně 
bohatá, připravujeme několik zajímavých 
akcí, na kterých se, věřím, setkáme. 
Závěrem chci poděkovat sponzorům, kteří nám 
začátkem školního roku dali věcný dar – rodina 
Laštovkova nám darovala dvě vycpaná zvířata, 
rodina Roškotova nám přispěla stovkou omalo-
vánek pro dopravní výchovu spolu s pastelkami. 
Moc děkujeme, dary využijeme přímo ve výuce. 

Alena Gabaľová
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Jak to vypadá v nové školce v Lidické

Rožálek – Roztocké mateřské centrum

Od září začala fungovat nová třída Mateřské školy Přemyslovská v Li-
dické ulici a 26. září zde proběhl Den otevřených dveří. Podívejte se, 
jak to v nové školce vypadá.
Ještě jednou bych zde poděkoval všem, kteří se na vybudování této 
školky podíleli. Obzvlášť děkuji paní ředitelce Novotné i všem jejím 
kolegyním. Velmi si jejich práce vážím. Zvláštní poděkování patří 
i zaměstnancům společnosti Eaton, kteří mezi sebou již před časem 
vybrali nemalou částku, která byla použita na vybavení školky.

Jan Jakob, starosta města Roztoky

Se začátkem školního roku zahájilo program i  Mateřské centrum 
Rožálek. Z důvodu rekonstrukce tělocvičny budou některé pohybové 
a jazykové kroužky otevřeny až v průběhu podzimu, popř. nyní pro-
bíhají v herničce ve zkráceném čase. Z ostatních kroužků Vám nabí-
zíme Sluníčka – adaptační program pro dětičky od 3 let, kde se děti 
laskavou formou připravují na docházku do mateřské školy, a Výtvar-
ku, jež je kroužkem nejen pro šikovné děti, ale také pro jejich mamin-
ky, které si s nimi mohou vyrábět jednoduché a nápadité dárky nebo 
dekorace do bytu. Velmi oblíbeným kroužkem jsou  Batolata – zpívání, 
cvičení, říkadla a výtvarná dílnička pro děti od jednoho roku. A ne-

smíme zapomenout na Miminka – program 
pro nejmenší návštěvníky Rožálku. Oblibě 
mezi dětmi školkového věku se těší také naše 
tradiční kroužky Flétnička a  Angličtina pro 
děti.  Na závěr bychom Vám chtěli připomenout, že první návštěva 
v MC Rožálek je zdarma a vstupné se platí jen za hodiny, které děti 
skutečně navštívily. 
Na setkávání s Vámi se těší celý tým MC Rožálek

Vendula Tluková

POUKÁZKA
platnost od 12.10. do 12.11.2013 

rozvoz zdarma  
v roztokách

pizza z tradiční pece, pasta, 
gnocchi, speciality balkán-
ské kuchyně

U
ZÁMKU

rEST***PIzzErIE
tel.: 220 911 005
       728 416 007

Nádražní 21 (U zámku) 
252 63 roztoky 

www.pizzerie-roztoky.cz

objednáte-li 2 pizzy, dostanete 1 zdarma2+1
10. pizza zdarma

platí i pro rozvoz

po získání 9 razítek je 10. pizza zdarma

1

7 8 9

5432

6 10pizza
zdarma

rEST***PIzzErIE
tel.: 220 911 005
       728 416 007

Nádražní 21 (U zámku) 
252 63 roztoky 

U
ZÁMKU

www.pizzerie-roztoky.cz

Foto: Stan Marušák

Foto: Stan Marušák
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V  září úspěšně odstartovala výuka v  rámci 
projektu Cizí jazyky pro život aneb jak se 
neztratit ve světě. Školní děti se u nás bez-
platně učí světové jazyky a konverzovat i  se 
základními vědomostmi, které postupně roz-
vineme. Kurzy jsou plně obsazené a děti na-
bývají nové znalosti s českými lektory i rodi-
lými mluvčími v  němčině, angličtině, 
španělštině a francouzštině. 
Jazyková výuka pro dospělé u nás samozřej-
mě běží i nadále, do kurzů je stále možnost 
se připojit. Případně je možné po vzájemné 
dohodě založit kurz nový přímo na  míru, 
stačí mít dva přátele či známé.
Díky projektu Prevence specifických po-
ruch učení pro dobrý start do  školy jsme 
v září zahájili řádný provoz nové pedagogic-
ko-psychologické poradny přímo u  nás 
v  Lexiku. Bezplatné konzultace si mohou 
objednat rodiče dětí již od tří let, ale i peda-

gogové, kterým poradíme, jak například 
zvládat děti s  poruchami chování či jak 
ovlivnit klima ve třídě a podobně. Obracejte 
na naši recepci na tel. číslo 739 035 000 a od-
poledne po 16. hodině na 733 643 641. Naše 
speciální pedagožky vám jsou k  dispozici 
každé úterý, středu a v pátek. Pokud nemůže-
te během týdne, připravujeme i sobotní po-
radenské dny. Podrobnější informace i  on-
line přihlášku k využití našich poradenských 
služeb najdete na poradna.lexik.cz.
Problematikou specifických poruch učení se 
zaobíraly i čtyři zajímavé semináře pro rodi-
če i pedagogy MŠ i ZŠ, které se v Lexiku ko-
naly v  září. Aktivity projektu dále běží 
i v okolních školkách ve formě kroužků – Le-
xičků, které vedou naše speciální pedagožky, 
lektorka fyzioterapeutické části a paní učitel-
ky, které budou moci využít zkušeností 
z  těchto speciálních kroužků nadále ve  své 

praxi s ostatními dětmi i díky vybavení, které 
jsme školkám bezplatně poskytli.
Vzdělávání v  oblasti Mediální komunikace 
jako odborné kompetence bylo úspěšně zahá-
jeno prvním prezenčním dnem 21. září progra-
mem Základy redakční práce. Jeho účastníci již 
pilně studují v  tříměsíčním e-learningovým 
kurzu. Další programy budou začínat po 
14 dnech až do 2. listopadu. Pro nové i stávající 
studenty máme nachystaná další kola mediál-
ních programů. Více na  webových stránkách 
projektu media.lexik.cz. 
Neváhejte nás navštívit, těšíme se na vás.

Za kolektiv Lexiku 
Lenka Červenková, 

 ředitelka

Nové prostory 

První čtvrtek v září jsme otevřeli Ateliér v Jung-
mannově ulici za městskou knihovnou. Počasí 
nám přálo. Slunečný podvečer se nesl ve zname-
ní tance, hudby a žonglování. Symbolem otevře-
ní se staly tajemné plechovky (celá budova je 
potažená plechem), které kmotři slavnostně 
otevřeli. V každé se ukrývala múza – ochránky-
ně domu a  uměleckých oborů. Múzy pro nás 
vyrobily výtvarnice Zuzana Vítková, Marianna 
Stránská, Dora Tichá a Anna Krtičková. Doufá-
me, že se nový dům stane místem setkávání 
a umělecké inspirace. Do nového ateliéru se stě-
hují pohybové a  dramatické obory. Dále bude 
sloužit jako zázemí pro přípravu všech velkých 
akci (Masopust, Živé jesličky atd.)
Další novinkou je samostatný výtvarný ate-
liér v  Puchmajerově ulici s  rozšířenou na-
bídkou výtvarných kurzů.

Bez podpory  
bychom neotevřeli

Nové ateliéry bychom neotevřeli bez pomoci 
mnoha dárců z řad firem i jednotlivců a bez 
dobrovolníků. 
Dotacemi nás podpořilo MŠMT částkou 
1 320 000 Kč a Letiště Praha 183 000 Kč, in-
dividuální dárci a  pravidelní podporovatelé 
částkou 272 853 Kč. 
Benefiční akce na  podporu domu (Knižní 
trhy a cyklus kulturních akcí Stavíme roztočí 
dům tancem, hudbou, divadlem) vynesly cel-
kem 69  659  Kč. Dále nás řada jednotlivců 

a firem podpořila službou, prací a materiálem 
zdarma. Celkový počet dobrovolníků překro-
čil šedesátku. Podrobný seznam naleznete 
na našich stránkách. Všem velice děkujeme. 

Divadlo ve dvoře

Prvním kulturním setkáním na dvorku před 
ateliérem bylo loutkové divadelní představení 
souboru Žebřiňák. S  hrou Gulliverovy cesty 
přijelo na žebřiňáku z jižních Čech a přilákalo 
do improvizovaného hlediště na dvorku desít-
ky diváků. Představení zakončila ohnivá show 
a živá hudba k poslechu a tanci. Občerstvit jste 
se mohli domácími dobrotami. Těšit se může-
te na další přestavení, která se chystají v rámci 
festivalu Tichého Jelena. 

Novinky v nabídce  
a volná místa v kurzech

Nabídku výtvarných kurzů jsme rozšířili 
o  Barevný ateliér pod vedením zkušené 

lektorky Aleny Trávníčkové, Přípravku 
na  výtvarné školy pro mládež Dory Tiché 
a únětický Výtvarný ateliér Klíčení s Vero-
nikou Svobodovou. Zcela novou formou 
kroužku pro nejmenší je hudebně-pohybo-
vý Paleček pro děti od 3 do 4 let, rozšířený 
o  prvky dramatické a  výtvarné výchovy. 
Lektory kurzu jsou Zuzana Smugalová 
a Magdalena Marková. 
Po několikaleté pauze otevírá Lenka Svobo-
dová Kurz šití pro mládež a  dospělé. Pod 
jejím vedením si ušijete tašky, sukně, šaty 
a cokoli pěkného, co vás napadne.
Do nabídky se vrací výuka Klasické kytary 
s lektorkou Kateřinou Judovou. Výuka Žong-
lování se přesunula z Únětic do Roztok. 
Od  15. 10. poběží každé úterý od  10:30 
do 12:00 kurz Harmonizační jógy.
Zápisy pokračují i  během podzimu, dle volné 
kapacity. Podrobné informace na www.roztoc.cz  

Leží Vám doma technika, 
kterou nepoužíváte? 

Plánujete koupit nový počítač a  přemýšlíte, 
co udělat se starým? Chcete zkrátka jenom 
podpořit dobrou věc a umožnit dětem vytvá-
řet vlastní animované filmy? 
Dětské studio animace Anima Roztoč shání 
starší počítače, notebooky, monitory.
Poděkování Vám naanimujeme. 
Kontakt: Anna Krtičková 604 166 513 
anickakrticka@gmail.com
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Rozjezd projektů se podařil

Sdružení Roztoč v novém školním roce

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Otevření ateliéru

Foto: Jakub Souček
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Kalendář nejbližších akcí 

21.října:
Korženěvská v  Tádžikistánu aneb povídání 
s  obrázky o  Pamíru a  Tádžikistánu s  Luká-
šem Křístkem
16. listopadu: Mozaikování – sintrovaná 
 mozaika
15.–17. listopadu: Roztočený víkend – ani-
mační workshop pro děti s rodiči

Za sdružení Roztoč Jitka Čechová

Hledám šikovného poradce pro elektroniku, na-
příklad studenta elektrotechniky ČVUT, který 
bude poskytovat technickou podporu rozvedené 
mamince se 2 školáky (Roztoky). Hlavně počíta-
če, mobily, Wi-Fi, herní konzole, TV apod. Tel: 
605  717  378 • Sháníme šikovnou paní nebo 
slečnu na výpomoc v domácnosti 1x týdně, příle-
žitostně 2x týdně. Úklid a hlídání 2 děvčat ve věku 
10 a 7 let. Řidičský průkaz výhodou. Dobré plato-
vé podmínky. V případě zájmu volejte 777 140 410 
• Pronajmu pěkný, plně vybavený přízemní byt 
3+kk 64 m2 v blízkosti náměstí – areál Na Ostro-
hu. Volný ihned. Cena 9 000 Kč + spotřeba energie 
(cca 2 000 Kč) /měs. Volejte po 17 h, tel. 732 743 471 
• Hledám 2 slušné Ukrajince, kteří by se mnou 
dlohodobě  sdíleli byt 1+1 – 35m2. 2  300,–Kč 
za osobu. Tel. 728 701 133 • AUTODÍLNA – Mi-
lan Gaisl, Na Valech 1452, Žalov. Mechanické + 
klempířské opravy, diagnostika Škoda, WV, pří-
prava na  STK. www.autokarosari.cz T.: 602 
123 253 • Nabízím zpracování účetních dokladů, 
přípravu podkladů pro daňová přiznání, evidenci 
majetku, vyhotovení účetních výkazů, kontrolu 
úhrad dokladů vydaných a přijatých, a to jak pro 
daňovou evidenci, tak podvojné účetnictví. Tel.: 
603  187  638 • 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 zkolau-
dovaná dílna o CP 66 m2, možno využít k podni-
kání, pronajímání nebo jako garáž. Super cena. 
Tel. 608  026  162 • Prodám dům s  pozemkem 
v  Roztokách-Žalově, nebo jen část pozemku 
na stavbu domku. Telefon: 603 705 944 • Kou-
pím byt 1 + 1 nebo 2 + 1 v Roztokách nebo v oko-
lí. Telefon: 736  674  553 • Hledám spolehlivou 
paní na  úklid rodinného domu, 1x týdně cca 
3  hodiny. Tel: 602  828  333 • 6členná rodina   
v  RD v  Solníkách hledá flexibilní hospodyni 
na pomoc v domácnosti. 2–3x týdně dopoledne 
úklid, prádlo, příprava jídla, péče o  zahradu, 
odpoledne cca 2 x týdně vyzvedávání dětí ze 
školy, dle potřeby krátké pohlídání půlročních 
dvojčat. Stanovení konkrétních dní týden dopře-
du. 10–20 hodin týdně. Kontakt: boledovicova@
smartpress.cz, 775 265 332 • Hledám paní, 
slečnu na úklid 1x týdně – Čt nebo Pá, na 3 hodi-
ny denně. Vše po domluvě. Tel: 724 199 304 • 
Pronájem RD 4+1 s  velkou zahradou, Žalov, 
6 000,– Kč/měs + energie, k nastěhování ihned. 
Tel. 776 145 988 • Provedu zednické a obkladač-
ské práce. Tel. 777 160 970 • Koupím jakékoliv 
vozidlo od  r. v. 1998. Přijedu, dobře zaplatím, 
formality spojené s  převodem zařídím. Volejte 
nebo piště kdykoliv. Tel: 722 188 738 • Prodám 
rohové akvárium 350 litrů, funkční. Volejte 
na 602 328 500 • Koupím pole, louky, zahrady 

do 60 Kč/m2. Tel. 603 442 474 • Cvičení pro ra-
dost s krásnými melodiemi, relaxace těla a duše, 
vhodné pro všechny věkové kategorie. Tel. 
220 911 266 • Prodám kočárek – golfové hole zn. 
Cybex Callisto černé barvy, model 2011 vč. zimní-
ho fusaku. Fusak úplně nový (pův. cena 1 690 Kč), 
kočárek ve velmi dobrém stavu (pův. cena 6 400 
Kč). Cena celého kompletu 4  500,– Kč. Tel. 
725 876 764 • Prodám dětskou jídelní židličku 
zn. Peg Perego, model Prima Pappa, zeleno-žlutá. 
Plastový potah opotřebený, jinak ve  výborném 
stavu. Cena 1 100 Kč. Mobil. 725 876 764 • Pro-
dám Be Safe, bezpečnostní pás do auta pro těhot-
né, v  bezvadném stavu. Cena 700  Kč. Mobil. 
725  876  764 • Daruji zeminu za  odvoz. Tel: 
725 876 764 • Včelí med přímo od včelaře obdr-
žíte na  adrese Vidimova 607 Roztoky, vhodné 
předem zavolat na t. č. 220 911 665. • Pronajmu 
3+1, 120 m2, v Roztokách, ul. Třebízského, byt je 
po celkové rekonstrukci, plynové topení, plastová 
okna, možnost využití zahrady, parkovaní před 
domem. Kromě kuchyně, linka, sporák, lednice, 
mikrovlnka, koupelny a  WC, je byt nezařízen. 
Cena 13  000,– Kč + energie. KONTAKT: 
777  263  007, email:snajdr.snajdr@seznam.cz • 
Koš běžného oděvu 300  Kč, Koš ložního prádla 
300 Kč, Přeplněný koš 400 Kč, košile a haleny kus 
20 Kč.Pro prádlo si ZDARMA  přijedeme a druhý 
den jej přivezeme. Info a objednávky  dobre.zehle-
ni@seznam.cz tel.604413605 PO–NE 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Weinlichovi, panu Durdoňovi a ostatním 
pracovníkům za okamžitou pomoc dne 20. 9. 2013 při opakované havárii na vodovodním 
řadu ve Wolkerově ulici v Žalově. V pátek pracovali až do pozdních večerních hodin 
a v sobotu znovu, dokud se jim oprava nepodařila. Též poděkování patří SBORU 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ pod vedením R. Šmída a P. Janáka, kteří nám v neděli 
22. 9. 2013 přijeli odčerpat znečištěnou vodu (od prasklého potrubí) ze studny bez nároku 
na mzdu. Velká škoda, že nemůžeme také poděkovat panu starostovi za to, jak reaguje 
na prosebné dopisy, které mu zoufalí obyvatelé Wolkerovy ulice opakovaně posílají.

Rodina Maruškova
Poděkování zákazníkům Café del Rio
Rádi bychom poděkovali všem zákazníkům naší kavárny Café del Rio za přispění do sbírky 
na povodně 2013 pro rodinu s dítětem, která přišla o bydlení. Tuto rodinu jsme nakonec 
osobně vyhledali až v obci Husinec-Řež.
Sbírka byla za účasti Městského úřadu v Roztokách otevřena, spočítána a 3. 7. 2013 pod 
dohledem MÚ v Řeži předána vybrané rodině. Celkem bylo vybráno 11 164 Kč. Vám všem, 
kteří jste nám důvěřovali, mnohokrát děkujeme za pomoc.
Děkujeme Městskému úřadu Roztoky, že tato sbírka mohla být založena, a Městskému 
úřadu Řež za pomoc při vyhledání té správné rodiny.

Za Café del Rio M. Mühlbergerová
Lásku měla na rtech, dobrotu v srdci, poctivost ve své duši.
Dne 17. 8. 2013 navždy odešla naše milovaná maminka paní Lada Tintěrová.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem známým a přátelům za projevenou soustrast.

Rodina Tintěrova, Papáčkova a Vlasákova.
Vážení, ráda bych touto cestou poděkovala zastupitelstvu města Roztoky za projednání 
otázky neoprávněného užití autorských příspěvků z časopisu Odraz, a to v souvislosti 
s vlastní aktuální zkušeností, kdy došlo k neoprávněnému stažení mého příspěvku Kulturní 
dědictví v Roztokách (Odraz 9/2013) na webové stránky Roztoky.com.
Pevně věřím, že opatření, která město aktuálně nastavilo, přispějí k ochraně a respektu 
autorských práv přispěvatelů Odrazu. 

S poděkováním Jitka Vlčková

Oprava a omluva
V minulém čísle Odrazu jsem 
ve vzpomínce na „legendu roztockého 
maloobchodu“ pana Blažka nesprávně 
uvedl, že byl po roce 1991, kdy proběhlo 
první kolo tzv. malé privatizace, prvním 
soukromým prodejcem potravin v našem 
městě. Jak jsem byl upozorněn panem 
Antonínem Sádlem, skutečně prvním 
soukromým podnikatelem v této oblasti 
v Roztokách byl on, když v červnu 1991 
zakoupil ve veřejné dražbě samoobsluhu 
Na Sekeře. 
Panu Sádlovi i čtenářům se za tuto 
chybu omlouvám.

Stanislav Boloňský

SOUKROMÁ INZERCE





Pro ty z vás, kteří chtějí zařídit byt či dům úsporně nebo 
na pronájem a přitom touží zachovat kvalitu, nabízíme 
možnost vybrat si v našem Premium Outlet Stopka 
v Roztokách u Prahy. Najdete zde kusy nábytku, 
kuchyní a doplňků stažené z našich showroomů za 
velmi výhodné ceny. Nabídku doplňuje sortiment 
Stopka Home Decoration, tedy nový bytový textil, 
zejména záclony, závěsy, ručníky, župany či povlečení 
a stínící technika. Záclony a dekorační látky nabízíme 
se slevou 30 %. Vše od renomovaných německých, 
italských a francouzských výrobců za velmi výhodné 
ceny. V rámci služeb Premium Outletu vám záclony či 
závěsy vyměříme přímo u vás doma, nainstalujeme 
a nabídneme též údržbový servis v podobě praní 
a čištění samozřejmě s demontáží a montáží.
 

Premium Outlet Stopka
Lidická 531, 252 63  Roztoky, Po – Pá 10 – 17 
na přání možnost sjednání individuálního termínu na tel. čísle 722 914 700 – Miloslav Maleček

www.outletstopka.cz 

Na základě kladných ohlasů našich zákazníků rozši-
řujeme mimořádnou nabídku na celý sortiment Stopka 
Home Decoration. Nyní u nás zakoupíte veškerý 
bytový textil se slevou 20 %.

Nabídka platí na skladové zásoby a také na šití by-
tových dekorací a montáž okenních systémů.
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