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Jediné k čemu došlo...
Jak se všichni čtenáři mohou přesvědčit, Odraz vyšel se všemi 

rubrikami a to včetně názorů několika členů bývalé redakční rady, 

kteří vyjádřili o jeho osud vážné obavy.

Nenaplnily se tedy zvěsti, že náš měsíčník se stane pouze 

informační hlásnou troubou radnice, kde veškeré kritické články 

nebudou mít místo. Neskončila tak demokracie ani v Roztokách, ani 

v republice.

Jediné k čemu došlo, je, že rada města odvolala s okamžitou 

platností členy redakční rady Odrazu a následně zrušila redakční 

radu, jako svůj poradní orgán.

Odraz má výkonného redaktora, který již v minulosti prokázal, že je 

schopen takovou práci vykonávat a je zcela v jeho kompetenci 

posoudit, který článek bude otištěn a který ne, a jakou formou má 

potrefená husa právo na odpověď a kdy. Samozřejmě tak, aby kritika 

vyšla ve stejném čísle jako odpověď a vysvětlení oné potrefené husy 

bez ohledu na to, zda je jí Petr nebo Pavel.

Rada města svým rozhodnutím mj. pouze zabránila zavedeným 

praktikám, kdy členové redakční rady a jiní měli možnost se po 

uzávěrce seznámit s doručenými články a stihnout do termínu 

konání redakční rady napsat a doručit tzv. „vysvětlující článek“, který 

„uváděl kritiku na pravou míru“, případně z dotyčného autora udělal 

„někoho, kdo tomu vůbec nerozumí a je zcela pomýlen“.

Pokud si vzpomínám, ve svém posledním úvodníku jsem vyslovila 

přání, aby zájem města byl nadřazen osobním žabomyším válkám. 

Poslední jednání zastupitelstva mne přesvědčilo o tom, že moje 

přání je opravdu naivní. Projednávání Integrovaného akčního plánu 

rozvoje města (IAPRM) je toho dokladem. 

I když byli všichni zastupitelé informování o tom, že je žádoucí, aby 

se do tvorby IAPRM zapojili a spolupracovali, nakonec došlo 

k typické situaci. 

Nespolupracovali (někteří samozřejmě ano, ale v převážné většině 

ne) a o to víc se snažili „zviditelnit“. 

Vzhledem k rozsáhlosti dokumentu nebyl problém najít chyby typu 

špatného skloňování, umístění čárek apod. Pro mě zcela 

odstrašujícím příkladem byl dlouho „erudovaně hovořící zastupitel“, 

kdy ve finále se ukázalo, že hovoří o něčem úplně jiném.

Nakonec jsme to nějak odhlasovali s tím, že evidentní chyby budou 

do měsíce odstraněny, za konsensu, že město podobný dokument 

potřebuje, aby bylo možné žádat o financování potřeb tohoto města 

z peněz EU v rámci dotačních titulů.

Opravdu mně ale uniká, proč někteří zastupitelé takový dokument 

ignorují, nespolupracují, a když i tak vznikne, se ho snaží odstřelit.

Olga Vavřínová
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TÉMA MĚSÍCE

Jede, jede (ještě) 

poštovský panáček?

Ale kdepak. Všechno už je dávno jinak a my můžeme 

nejvýš meditovat nad tím, zda nám prudký odklon od 

tradic, letitého a standardního způsobu i techniky 

doručování pošty i zásilek přinesl nějaké velké štěstí. 

Ostatně tak je to s mnohými věcmi, jevy i činnostmi, které 

tvoří naše pozemské bytí. 

Pošta byla kdys vymyšlena jako „zařízení k dopravě věcí 

a osob“. Dělila se na poštu listovní (psaní, noviny, tiskopisy, 

vzorky zboží, peněžitá psaní a poukázky, balíky atd.), poštu 

povozní (osoby a jejich zavazadla, zboží, peněžní zásilky, 

skvosty, cenné papíry, peněžité zásilky atd.) a poštu 

mezinárodní. Ta se řídila bernskou smlouvou (r.1874), 

lisabonskými (1885), vídeňskými (1890), washingtonskými 

(1890) aj. ujednáními.

Pošta byla úctyhodnou institucí. Stát ji považoval za jeden 

z pilířů své existence. Byla řízena ministerstvem pošt 

a telegrafů a jakékoliv pokusy o „úsporný“ přístup, tj. sloučení 

s ministerstvem železnic v jediné ministerstvo dopravy byly 

ve 20-tých ,30-tých atd. letech striktně odmítány.

Obě instituce také perfektně fungovaly (ostatně tam taky 

nepřijali každého, kdo šel náhodou kolem). Např. v r.1931 

měla pošta 47 708 zaměstnanců,dopravila 998,328.983 

listovních zásilek a 31,164.088 balíků.To vše převážně pěšky, 

nebo na kole,neboť automobilová doprava se soustředila 

hlavně na dopravu osob (toho roku přepraveno 6,574.135 

osob) a pracovalo v ní pouhých 920 zaměstnanců. 

Nezapomeňme připomenout, že v té době žilo v republice 

14,726.158 obyvatel. V nejútlejším dětství jsme my starší 

mohli zahlédnout odlesk zašlé slávy a pověsti pošty. Ještě 

jsme mohli jako špunti zahlédnout při práci excelentní 

pošťáky rodem i profesí, pány Pšeničku, Bayera, Kapalína, 

Třešňáka, Jungwirtha aj., a nepřehlédnutelného pošmistra 

p. Maška…… Vzpomínám, jak do naší Zahradní ulice vjížděl 

s železnou pravidelností (vždy ve stejný čas a bez ohledu na 

počasí) na kole p.Toman, čepici na hlavě, perelína za ním 

vlála,koženou pošťáckou brašnu přes prsa,na zádech 

batoh,na nosiči řemenem převázané balíky). Bylo těsně po 

válce a u každých vrátek stála paní domu, či její snacha 

v očekávání milých zpráv. Tenkrát byly ještě domy i byty 

dvougenerační, (neboť akce:,,všechny ženy do práce-

všechny děti do jeslí“ nebyla ještě „příkazem doby“).

V Roztokách byla první pošta založena v r.1858.Jako všude- 

naproti nádraží,v domě č.22. (Nač tisíce náklaďáků, když 

může denní poštu těch pár desítek metrů odvézt zřízenec na 

dvoukoláku). Z tehdejších časů se nám toho mnoho 

nedochovalo,v muzeu jsou jen dvě strany vzpomínek 

p.Plešnera na poštu okolo r.1900.

,,Za přepážkou seděly dvě slečny již trochu obstarožní, 

z nichž jedna kouřila jako starý zupák“..….,,….balíků 

nebývalo mnoho. Noviny odebíralo několik málo občanů, 

snad i větší restaurace a pak p.starosta, p.doktor, p.farář, 

prostě jak se už tenkrát říkalo ta smetánka…roztočtí listonoši 

museli docházet mimo Roztok i na Suchdol, do Únětic, 

Žalova, Podmoráně a jako stálou pobočku měla roztocká 

pošta i Klecánky, Klecany, Husinec, Řež, Hoštice, 

Přemyšlení, Brnky. Později snad v I.válce byla v Klecanech 

zřízena poštovna. Také Kamýk-Velké Přílepy patřil do 

Co přináší 0draz č.11?

Listopadové číslo obsahuje znovu pestrou paletu témat, 

názorů, upozornění i nabídek, takže se nudit určitě 

nebudete…..

Stěžejním článkem a tématem měsíce je obsáhlé zamyšlení 

nad neblahým stavem roztocké pošty,který sužuje většinu 

občanů města i okolí…..

V ,,Informacích z radnice“ dominuje tentokrát ODRAZ. 

Tomuto tématu se zcela otevřeně věnuje hned pět(!) 

zastupitelů, aniž by samozřejmě někoho napadlo jejich 

názory usměrňovat, byť by se jednalo o jedinou čárku….

Nepřehlédněte ani upozornění na nutnost výměny 

řidičského průkazu do konce roku, ani omluvu firmy Hydria 

za únik bioplynu…

Academik  ,,jede“ na plné obrátky, jeho nabídka je nejen 

špičková, ale i natolik pestrá,že si vybere opravdu každý,ale 

ani ostatní spolky a instituce nezůstavají nikterak pozadu….

A co si přečteme příště? Historii fotbalového oddílu SK 

Roztoky, co bude s Maxmiliánkou, co znamená pro město 

Městská policie atd.-to vše samozřejmě v předvánočním 

duchu…

Tak hezké počtení….

Ladislav Kantor

... na firemní štít už nezbylo, rám osiřel...... na firemní štít už nezbylo, rám osiřel...
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TÉMA MĚSÍCE

Roztok. Odtamtud jezdil starý Vlk,nebo Pospíšil.Ti se střídali 

týdně, když jeden cestoval do Roztok s koníkem 

s dostavníkem(kde se mohli svézt i někteří cestující,byly tam 

ovšem jen dvě místa),ten druhý poštu včera došlou 

roznášel.Kamýk, Velké Přílepy, Noutonice, Černý Vůl, 

Statenice, Okoř a snad i Svrkyň. Tedy i tyto obce jaksi 

nepřímo patřily k roztocké poště. Přednostou (pošmistrem) 

byl dlouhá léta Karel Kohn, který měl své hospodářství a svou 

povoznickou živnost, proto se na poště nedal vidět.“

Dnes má pošta 37.200 zaměstnanců, 4091 aut, 24.107 

poštovních schránek a 3387 poštovních úřadů. Přepraví 

ročně téměř miliardu listovních zásilek a 26-28 milionů 

balíků.(Přesnější informace jsem od oficiální tiskové mluvčí 

nezískal-i tak si je můžete srovnat s výše uvedenými údaji 

z r.1931). Zdá se však, že nic nebrání tomu,aby vše šlo jak po 

drátkách a 10,325.940 našich současných spoluobčanů 

bude skvěle obslouženo. Ale je tomu skutečně tak? 

Zdá se, že stát už zdaleka nepovažuje Českou poštu za 

bůhvíjak významnou instituci. Po loňském zrušení 

Ministerstva informatiky ji ,,zaparkoval“ na Ministerstvo vnitra 

(MV). To má však jistě jiné priority a tak by další putování 

státního podniku Česká pošta po ,,státním zvěrokruhu“ 

mohlo pokračovat…… 

Poštu ale neřídí jen to či ono ministerstvo, ale i Český 

telekomunikační úřad (ČTÚ), jako regulátor poštovních 

služeb. Ten je pověřen kontrolou dodržování pravidel 

poštovních podmínek:pošta musí např. fungovat na celém 

území státu, musí poskytovat srovnatelné služby a jejich 

dostupnost atd. (Kdo v nedávném čase zašel na roztockou 

poštu, má teď určitě blízko k záchvatu-vzteku, nebo smíchu?) 

Roztocká pošta se více než po sto letech přestěhovala na 

náměstí (prý v r. 1967). To měly Roztoky poněkud méně 

obyvatel…..Na neuvěřitelných 162m2 zahrnujících nejen 

,,prostor pro veřejnost“, ale i zázemí,vegetuje pošta i po 

40 letech! (Roztoky ,,dosáhly“ v mnoha věcech takových 

,,úspěchů“, že to možná ani není příliš podivné. Mají např. 

jedno z nejhorších fotbalových hřišť v kraji, o kabinách ani 

nemluvě. Taky mají moc šikovně zastrčenou a roztomile 

malou radnici v staré opukové škole z 19.století, žádnou 

pitomou velkou a okázalou budovu na náměstí jako skoro 

všechna města a protože se tam úředníci nevejdou, úřadují i 

v části rozkošného přízemního papundeklového baráčku. Ale 

co je to proti poště!!! Ta nás reprezentuje naprosto skvěle, na 

vrcholné celostátní úrovni bychom těžko našli ,,přemožitele“! 

Bez ironie-zkuste někde v ČR najít v sedmitisícovém městě 

takhle nefunkční a nevzhlednou ,,pidipoštu…“.)

A tak i po čtyřiceti letech chodí občané na stejné místo,aby 

zaplatili složenku, či si vyzvedli zásilku,nebo si vsadili 

zaručeně vítězná čísla…..Problém je v tom,že počet obyvatel 

už pár let rychle roste a počet nedoručitelných zásilek je 

taky,, poněkud vyšší“ (až o 50 % !) než za starých časů. Je 

moderní doba a jednogenerační domy či byty zejí dopoledne 

většinou prázdnotou….Roztocká pošta roznáší zásilky 

do 3460ti domácností a 251 firem. Zaměstnává 

9 doručovatelek,8 úřednic a jednu vedoucí .Představit si je 

v stísněných prostorech např. každé ráno při rozdělování 

pošty,je trochu silná káva. A tak je to asi se vším. Není divu,že 

stupeň nervozity vede k různým nedorozuměním. Před 

přepážkou i za přepážkou. Pracovat za podprůměrný plat na 

předpotopním pracovišti a vědět,že čtvrthodinová jízda do 

Prahy vede k téže práci v příjemném prostředí s platem bratru 

o tři tisíce vyšším,vede přirozeně k permanentní personální 

krizi….Vinit zaměstnance roztocké pošty za její bídný stav by 

bylo nejen nespravedlivé,ale i ubohé.

Kdo je tedy za tento neutěšený stav odpovědný?

Nemusíme chodit kolem horké kaše. Odpovědný může být 

pouze ten,kdo je vybaven nějakou rozhodovací 

pravomocí:MV,ČTÚ,generální ředitel s. p. Česká pošta a šéf 

odboru České pošty Kladno,kam roztocká pošta od 

1.10.2005 spadá. Možná i roztocký starosta, protože úroveň 

základních služeb občanům patří chtě nechtě do jeho 

,,agendy“. Pokusím se shrnout poslední etapu snah 

neblahou situaci řešit stručným výčtem událostí, s jediným 

pravidlem:o kom nebude zmínka-neudělal nic.

Nejprve je nutné v zájmu objektivity konstatovat, že cca před 

patnácti lety investovala ČP nemalé prostředky do svých 

úřadoven na celém území ČR. Tedy těch, které jsou v jejím 

majetku a v tom je první kámen úrazu:roztocká pošta je 

v pronájmu…. 

Přehled důležité korespondence a jednání:

1) Trigema, jako zastupitelstvem města (ZM) schválený 

koordinátor zástavby Tyršova náměstí zahajuje 

v prosinci 2000 po dohodě se starostou jednání s ČP, 

závod Střední Čechy.

2) Dne 17.1.01 zasílá nabídku na pronájem či koupi 

nebytových prostor v objektu A2 k rukám ing.Kozojeda.

3) Dne 7.2.01 odpověděl náměstek ředitele ing.Šum, že 
2potřebná plocha je 280 – 320m , dvě podlaží jsou pro 

provoz pošty nevhodné a cena pronájmu i koupě je 

... zato zákazy na dveřích jsou 
kompletní, některé i dvojmo ...
... zato zákazy na dveřích jsou 
kompletní, některé i dvojmo ...
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vysoká a nepřijatelná.

4) Dne 14.3.01 zasílá Trigema novou nabídku. Vyhovuje 

podmínce jediného podlaží, uvádí čtyři varianty s 
2výměrou 290-351m , kupní cena 8,3-10,3 mil. Kč, nebo 

2nájemné 2200-2287Kč/m  ročně.

(Pozn.: V tzv.Illichově domě -tedy stávajících prostorách- platí 
2ČP 2000Kč/m  ročně. Podotýkám, že tuto informaci nemám 

od tiskové mluvčí ČP. Ta mi to poctivě odmítla sdělit, 

s ohledem na ,,obchodní tajemství“. Tak jsem si to (a mnohé 

jiné) zjistil sám. Ostatně zákon č.106/2002 Sb. to umožňuje. 

Státním podnikům pak navrhuji, aby tyto fešandy nazývaly 

,,tisková nemluvčí“).

5) Dne 2.5.01 odpovídá ing.Šum, že ČP nemá o prostory 

zájem a ze všech hledisek je pro ně výhodnější 

výstavba vlastního objektu.

(Pozn.:V těchto nabízených prostorách dnes sídlí vinotéka, 

kancelář Trigemy a Komerční banka)

6) Dne 15.8.01 píše ing.Šum v návaznosti na osobní 

jednání starostovi ing.M.Štifterovi, že generální 

ředitelství ČP rozhodlo o výstavbě nové pošty na 

vlastním pozemku č.1256 k.ú.Roztoky v Hlouchově ulici 

s realizací do 31.12.02.

7) Dne 28.12.01 dostává ČP od Stavebního úřadu na 

základě předložené projektové dokumentace kladné 

Územní rozhodnutí.  Stavební povolení  na 

dvoupodlažní budovu pak obdržela v dubnu 2002.

(Pozn.: Soukromá odborná expertíza vycházející ze studia 

projektové dokumentace odhaduje náklady na stavbu na 

21-24mil.Kč).

8) Dne 16.4.02 se Trigema s podporou starosty M. Štiftera 

obrátila na generálního ředitele ČP Ing. J. Přibyla se 

žádostí o nové posouzení své nabídky, neboť je 

evidentně ekonomicky i umístěním ( na náměstí) 

výhodnější, než chystaná stavba v postranní 

jednosměrné úzké ulici sousedící i s zadním traktem 

sektoru,,A“ Trigemy.

9) Mezitím se proti stavbě odvolali téměř všichni sousedé. 

Nebylo divu – ČP např. plánovala pouhá čtyři parkovací 

místa atd.

(Pozn: Stavební povolení získala ČP znovu v červnu 2003). 

10) Dne 31.5.02 proběhlo trojstranné jednání mezi ČP, 

Trigemou a starostou města.

11) Na základě tohoto jednání zasílá Trigema 21.6.02 novou 
2nabídku: 400m  plochy za 10,9mil.Kč a odkoupení 

pozemku ČP v Hlouchově ulici. Na základě požadavku 

ČP zasílá Trigema 16.7. návrh smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní.

12) Dne 30.7.02 si ČP (Ing.Šum) vyžádala opravy 

a doplnění smlouvy. Ty Trigema předložila 16.8.02.

13) Dne 21.10.02 zasílá Ing.Šum Trigemě dopis kde sděluje, 

že ČP vzhledem ke škodám,které utrpěla při 

povodních, není schopna nabídku Trigemy 

přijmout.

(Tady příběh vlastně končí. Jak vysoké byly povodňové škody 

ČP, jak se na jejich úhradě podílely pojišťovny, případně tehdy 

neobyčejně velkorysý stát, ví jen vedení ČP. Pátrat po 

skutečnosti se mi zdá nejen těžko uskutečnitelné, ale 

i nevhodné. Jednání sice po určité době pokračovala, ale to 

už byly ze strany ČP jen čiré ,,povinné úřednické cviky“).

14) Dne 19.5.03 píše starosta Mgr. St. Boloňský 

generálnímu řediteli ČP Ing. J. Přibylovi, že otázka pošty je 

pro šestitisícové město zásadní věcí a žádá jej o osobní 

schůzku, neboť jednání s představiteli odštěpného závodu 

střední Čechy (OZ StČ) Ing.Šumem a Ing.Těšinou byla 

bezvýsledná.

15) Generální ředitel vyslal svého náměstka Ing. 

T. Urbana, aby se osobně přesvědčil o místních podmínkách 

přímo v Roztokách. Na to konto jej žádá Trigema dopisem 

z 17.6.03, aby pověřil svého spolupracovníka dalším 

jednáním.

16) Dne 26.3.03 Ing.Urban Trigemě sděluje, že nemůže 

zasahovat do pravomocí OZ StČ!!!

17) Dne 6.8.03 zasílá Trigema Ing. Šumovi nabídku na 
2koupi 400m  v sektoru ,,B“ za 11, 76 mil.Kč.

(Pozn.: Na tento dopis už nikdo neodpověděl. Asi to 

státní podnik ČP přestalo bavit)

18) Dne 20.6.07 píše starostka Ing.arch. O. Vavřínová 

žádost adresovanou OZ StČ s výzvou, aby se situací 

v Roztokách začali zabývat a koncepčně jí řešit. Zároveň 

nabízí pomoc města při vyhledávání vhodných pozemků 

a pronájmů.

(Pozn.:Do dnešního dne se nikdo neobtěžoval 

odpovědět….)

Myslím, že k tomuto ,,příběhu“ se dá jen těžko něco dodat. 

Zvláště, když víte, že ČP prochází restrukturalizací, takže 

roztocká pošta může záhy patřit pod jiný odštěpný závod… 

Navíc je pravděpodobné, že na obzoru je privatizace a nikdo 

se dosud nevyjádřil ke klíčovému problému: totiž zda si v ní 

stát ponechá svůj vliv, tj. majoritu…

Ať se na celou tuto causu díváme z jakéhokoliv úhlu, vyjde to 

nastejno. Ač opravdu nerad, mám pro čtenáře smutnou 

zprávu: Vážení spoluobčané, státní podnik Česká pošta 

si z Vás dělá srandu!

Ladislav Kantor

P.S. Stává se jen velice zřídka, že ODRAZ věnuje jedinému 

tématu tak rozsáhlou plochu. Domnívám se však, že v tomto 

případě je to na místě. Žiju v Roztokách desítky let,ale tolik 

dlouhodobě rozčilených lidí jsem neviděl od 21.8.1968. Letní 

provozní krize roztocké pošty ukázala vlastně i na hloubku 

léta neřešeného a navíc nikdy nepopsaného problému. 

Kolem celého případu se objevilo tolik dohadů, polopravd 

i vyslovených nesmyslů, že je velmi důležité říci, jak celá 

záležitost vlastně opravdu vypadá. Ukázalo se, že získat 

seriózní informace je nesmírně obtížné. Nikde nenajdete 

žádnou ucelenou historii pošty, ani alespoň její část. Nikdo ji 

totiž ještě nenapsal. Musíte si jí pracně ,,slepit“ sám. Zdá se 

že se to nakonec s pomocí mnohých do velké míry podařilo. 

Bylo by tedy nesmyslné neposkytnout veškeré získané 

informace na vědomí čtenářům.

L.K.

TÉMA MĚSÍCE
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Z jednání RM v měsíci řijnu.

Rada města na svém 16. jednání dne 8.10. za účasti 

6 radních za tři hodny :

- schválila nákup služebního vozidla pro MP na 3 letý 

leasing

- schválila dvě podání žalob na vyklizení bytu, obě 

v Tichém údolí

- jmenovala členy hodnotící komise pro posuzování 

nabídek na restrukturalizaci ICT městského úřadu

- jmenovala členy konkursní komise pro posuzování 

uchazečů na jmenování do funkce ředitele MŠ 

Spěšného

- se seznámila se zadávací dokumentací pro výběrové 

řízení na „Svoz komunálního odpadu“

- schválila zpracovatele Zadání regulačního plánu na 

lokalitu Na Panenské II

- doporučila ZM uvolnit z rezervy rozpočtu nezbytné 

prostředky na dokončení Areálu aktivního využití 

volného času v Žalově. Hřiště je totiž stále ve 

zkušebním provozu a to z toho důvodu, že hygieniky 

odsouhlasená protihluková zeď nebyla realizována.

- doporučila ZM uvolnit z rezervy rozpočtu částku na 

částečnou rekonstrukci vzduchotechniky kuchyně ZŠ 

v Roztokách, aby se vyhovělo požadavkům hygieniků, 

aby nám ke konci roku kuchyni nezavřeli a aby se tak 

kuchyně dočkala plánované rekonstrukce o prázd-

ninách roku 2008.

K tomu jen poznámku. Máme vydané stavební 

povolení a odsoutěženého dodavatele se smlouvou za 

10,5 milionů Kč. Problém je v tom, že projekt je mírně 

řečeno nevyvážený, kuchyni zvětšuje natolik, že bude 

ve finále schopná produkovat cca 3,5 tisíce jídel 

a jídelnu zmenšuje. Proto byla zadaná revize tohoto 

projektu, kde předpokládáme, že dojde k úspoře 

minimálně 2 milionů Kč.

- Zcela bez emocí a jednohlasně odsouhlasila RM 

odvolání všech členů redakční rady Odrazu.

O týden později rada města na svém 17. jednání dne 15.10. 

za 2,5 hodiny, za účasti šesti radních :

- doporučila ZM vstoupit do Sdružení místních 

samospráv České republiky, o.s.

- Odsouhlasila jednomyslně (to nás ještě bylo jen pět) 

zrušení redakční rady Odrazu jako svého poradního 

orgánu.

- souhlasila s uzavřením smlouvy na bezplatné užívání 

pozemku Tenisovým klubem Roztoky a to na dobu 99 

let. 

18.10. proběhlo mimořádné jednání rady města.

Poprvé za toto volební období proběhlo jednání RM per 

rollam.

Den před tímto jednáním RM hodnotící komise vyhodnotila 

poptávkové řízení na restruktualizaci ICT městského úřadu. 

Do poptávkového řízení byl samozřejmě poptán i stávající 

správce sítě firma VÚMS. A protože je nezbytné, aby 

restruktualizace ICT proběhla do konce tohoto roku (nejen 

kvůli čerpání prostředků z rozpočtu města), bylo nutné 

rozhodnout.

Per rollam znamená, že jednotliví členové RM se toho dne 

osobně nebo mailem seznámili se zprávou hodnotící 

komise a hlasovali o návrhu usnesení.

Správcem ICT městského úřadu se stala vítězná firma 

AlderaNet.

Firmě VÚMS, která se umístila jako druhá, bych chtěla touto 

cestou za její dosavadní služby a vstřícné jednání 

poděkovat.

Olga Vavřínová

Říjnové zastupitelstvo 

ve znamení ODRAZU.

(Zpráva z jednání ZM dne 24.10.07)

Dalo se očekávat, že největší pozornost na sebe strhne 

rozhodnutí Rady města (RM), která 8.10. odvolala všechny 

členy redakční rady ODRAZU (RR). Za týden RR pak tento 

svůj poradní orgán zrušila úplně. Ač fakticky nebyl tento bod 

v programu jednání tím nejdůležitějším, nesl v sobě natolik 

emotivní náboj, že diskuse k němu byla nejobsáhlejší, navíc 

lehce vzrušená. Přiznám se, že jsem podobné rozhodnutí 

nečekal. Spíš bych předpokládal, že nepříliš šťastně 

složenou RR mírně obmění a zredukuje. ZM o ODRAZU 

hlasovalo třikrát. Nejprve nepřijalo usnesení o revokaci 

usnesení RM o zrušení RR (poměrem 9:7). Poté též 

nepřijalo usnesení, které žádalo volební strany zastoupené 

v ZM o nominaci jednoho zástupce do nové RR (poměrem 

8:8).

Zato –k překvapení snad všech jednomyslně (17ti hlasy)- 

schválilo usnesení, které vyjadřuje nesouhlas se změnou 

obsahového zaměření časopisu ODRAZ a požaduje, aby 

časopis zůstal názorově pluralitním periodikem všech 

občanů města.

Z toho vyplývá, že pro toto usnesení hlasovali i členové 

rady, v jejímž usnesení zaznělo, že ODRAZ bude fungovat 

,,jako informační zpravodaj radnice a města“. To byla – jak 

bylo obecně konstatováno-poněkud nešťastná formulace a 

vlastně jádro celého sporu.

Fakticky nejdůležitějším bodem jednání bylo přijetí 

In tegrovaného akčního p lánu města ( IAPRM) 

zpracovaného firmou Deloitte. Ten je jakousi vstupní branou 

k vytvoření projektů, bez nichž nelze žádat o dotace – ať 

státní, či z evropských fondů. Upřímně řečeno: ukázalo se, 

že postačující povědomí o celé problematice mělo jen 

několik zastupitelů. Mohu to směle tvrdit, neboť jsem věc též 

mírně podcenil. Díky zvolené metodice (materiál v rozsahu 

cca 150 stran) byl rozeslán v  elektronické, nikoli v obvyklé 

písemné podobě, si málokdo našel čas na studium 
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u počítače a vytisknout si ho pro vlastní potřebu se téměř 

nikdo neodhodlal. Nicméně zastupitelstvo jej vzalo nejen na 

vědomí, ale i vážně, připomínky budou do měsíce 

zapracovány.

Dalším důležitým bodem bylo schválení uvolnění 160 tis. Kč 

z rezervy rozpočtu na provedení nutné rekonstrukce 

vzduchotechniky kuchyně ZŠ. To je striktní požadavek 

krajského hygienika, základní podmínka pro vydání 

souhlasu s provozem kuchyně od 1.1.2008.

Poněkud smutnějším případem je nutné dofinancování 

Areálu aktivního využití volného času v Žalově, kde 

požaduje hygienik dobudování původně projektované 

protihlukové stěny ve výši 370tis.Kč. Tento poněkud 

nešťastný projekt, k jehož ceně i úrovni měli četní 

zastupitelé mnohé výhrady, tak bude moci být konečně 

zkolaudován.

Stručně to podstatné (a ještě nezmíněné):

ZM schválilo:

1) Členství města Roztoky ve Sdružení místních 

samospráv České republiky

2) Ukládá ředitelce ZŠ Roztoky předložení kalkulace 

provozních nákladů ŠD za r. 2006  potřebné pro 

stanovení aktuálního poplatku za pobyt žáka ve 

školní družině

3) Ukládá MÚ vypracovat a přijmout opatření 

k pravidelné údržbě svítidel veřejného osvětlení

ZM vzalo na vědomí:

1) Informaci v otázce dofinancování archeologického 

výzkumu na stavbě přeložky silnice II/242 

krajským úřadem

2) Informaci tajemníka úřadu k informovanosti 

občanů o zasedáních zastupitelstva.

3) Informaci zástupce ODS k rozvázání koaliční 

smlouvy.

4) Informaci starostky k dražbě pozemků v areálu 

Technických služeb města Roztoky

5) Informaci starostky k územnímu řízení na 

výstavbu 41 domů Na Dubečnici v souvislosti se 

stavební uzávěrou.

Na závěr starostka vyzvala zastupitele k informování spolků 

apod. o nabídce Letiště Praha na dotační možnosti s tím, že 

podmínky a formulář pro získání dotace jsou umístěny na 

webu města.

Ladislav Kantor

Evropské poklady se otevírají

Tři čtvrtě biliónu korun ze strukturálních fondů a dalších 

skoro 200 miliard z fondů na podporu zemědělství. Tolik 

může Česká republika dostat do roku 2013 z Evropské unie. 

To jsou obrovské sumy, pro obyčejného smrtelníka takřka 

nepředstavitelné. Porovnání, že se celý ten balík blíží 

ročnímu rozpočtu státu (a že by pokryl „tak akorát“ státní 

dluh) vypadají už skromněji – nicméně to jsou rozhodně 

peníze, pro které se vyplatí „skočit přes plot“.

Cesta k nim není ale jednoduchá a už samotný fakt, že 

v České republice bylo či bude vypsáno 26 strukturálních 

fondů a že i ta „zemědělská“ větev se člení na čtyři osy 

s řadou programů, nahání hrůzu. Kdo se v tom má vůbec 

vyznat? A tak se z vyhledávání a získávání evropských 

dotací stal docela slušný byznys. Řada velkých měst 

uzavřela smlouvy s poradenskými firmami, které všechny 

dotační možnosti sledují, předhazují představitelům města 

nabídky, co by se dalo pro město využít, a je-li záměr 

schválen, zpracují profesionálně nabídku. Práce na klíč.

Jiná města spoléhají na vyzkoušenou spolupráci v rámci 

svazku obcí anebo místní akční skupiny, které mají své 

vyškolené zaměstnance, schopné stejného servisu, jako 

nabízejí specializované firmy. A ty zbývající obce a města 

volí cestu pokusu a omylu. Jak do toho?

Skutečností je, že ta na první pohled neproniknutelná změť 

fondů je nabídkou pro všechny skupiny žadatelů a jen 

menší okruh fondů je dostupný a vhodný pro města velikosti 

a umístění Roztok. Ze všech strukturálních fondů zůstává 

ve hře jen Regionální operační program pro Střední Čechy 

a jednotlivé oborové či tématické operační programy s velmi 

nestejnou mírou finančních zdrojů a neméně nestejnou 

mírou praktické použitelnosti (Doprava. Životní prostředí, 

Podnikání a inovace, Výzkum a vývoj pro inovace, Lidské 

zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkuren-

ceschopnost, Integrovaný operační program) a ze 

zemědělské větve pouze malá část osy III a osa IV, určená 

pro místní akční skupiny (projekty typu Leader). To už je 

počet zvládnutelný, pokud ovšem město ví, na co chce 

evropské dotace využít.

A o tom se právě vede u nás diskuse. Vymezit si okruh 

„bohulibých záměrů“ jsme se pokusili před dvěma lety sami 

vytvoření strategického plánu a nyní totéž provedla firma 

Deloitte, ovšem dovedla plán o krok dál k praktické 

použitelnosti zpracováním karet pro jednotlivé záměry, 

v nichž jsou shrnuty jejich základní technické a finanční 

parametry. Nyní – ať se už rozhodneme sledovat 

vyhlašování kol pro podávání žádostí o dotace sami, anebo 

to svěříme placeným profesionálům – jde o to, abychom 

vytáhli ty správné záměry, ty správné karty. Nejde jen o to 

získat co nejvíce peněz, druhou stránkou je také spoluúčast 

v předem nejisté výši (podíl dotace nemusí být ten, který je 

uveden jako maximální) a hlavně praktický užitek 

a potřebnost toho, co bude za společné, tedy evropské 

a naše peníze vytvořeno.

Prvním předpokladem je co nejlepší informovanost. A i když 

jsem se snažil vás přesvědčit o tom, že těch využitelných 

zdrojů není zas tak velký počet, zasloužil by si „evropský 

jídelní lístek“ samostatnou a pravidelně aktualizovanou 

rubriku jak na městských internetových stránkách, tak 

v našem měsíčníku.

Jaroslav Huk
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Dobrovolní hasiči 

v říjnu

I v říjnovém měsíci Vám byli 

dobrovolní hasiči připraveni pomoci 

při mimořádných událostech. Dvě 

takové se staly v Tichém údolí 

v bývalé restauraci a hotelu Maxmiliánka.

V tomto, již delší dobu opuštěném objektu, došlo 2.října 

v odpoledních hodinách k požáru střechy zděné části 

domu. Celá zasažená část musela být rozebrána. Na 

likvidaci požáru se kromě profesionálních hasičů podílely 

i dobrovolné sbory z okolních obcí. 

Zásah skončil téhož dne v pozdních večerních hodinách. 

Následující den bylo při dohlídce požářiště zjištěno ještě 

drobnější skryté ohnisko, které bylo následně také 

zlikvidováno.

 Neměl to však být poslední požár Maxmiliánky. Ve středu 

24.října se požár opakoval, jen pro změnu hořela dřevěná 

přístavba restaurace.  Tento zásah byl velmi časově i 

fyzicky náročný, jelikož bylo potřeba rozebrat větší část 

dřevěné konstrukce, zejména podhledy stropu a střechu. 

I tentokrát na místě zasahoval větší počet hasičských 

sborů. Nabízí se zde otázka, zda nebude objekt zapálen 

znovu, nebo zda nepřijde na řadu i sousední opuštěný 

dům. 

V každém případě, tyto požáry, založené buď úmyslně, 

nebo z nedbalosti, byly jen zbytečným plýtváním silami 

a zdravím hasičů, kteří mohli být v onu dobu potřeba u jiné 

závažnější události.

Vlastimil Drchota, 

starosta SDH v Roztokách u Prahy

Mít či nemít ODRAZ?

ODRAZ byl za celou dobu své dosavadní patnáctileté 

existence trochu jako nezvedené dítko dobrých rodičů, 

kteří se střídavě vychloubali s jeho bystrostí a střídavě ho 

chtěli poslat za jeho chování do polepšovny. Z vlastní 

zkušenosti mohu potvrdit, že nebylo jednoduché ODRAZ 

dělat redakčně, ani ho strávit z pozice starosty. ODRAZ 

totiž nikdy nebyl krotkým radničním plátkem a hlásnou 

troubou pana starosty a jeho stoupenců. Byl skutečnou 

názorovou tribunou všech občanů našeho města. Tím se 

výrazně odlišoval od jiných nemastných neslaných 

obecních periodik, vedených ve stylu předstírané 

nekonfliktnosti. Přesto, anebo právě proto, roztocký 

ODRAZ přečkal tři starosty a pět volebních období. 

Periodicky se také na zastupitelstvu i v Radě objevovaly 

diskuse o jeho nevalné úrovni a vysokých finančních 

nákladech na jeho vydávání a na nutnost ho co nejvíc 

zredukovat a zlevnit. Všechny tyto ataky vždy ODRAZ 

ustál, protože odpovědní činitelé vždy dospěli k tomu, že 

“každá legrace něco stojí“ a nebylo by dobré “s vaničkou 

vylít i dítě“. 

Dnem zlomu se stal ovšem 15. říjen tohoto roku, kdy se 

rada města jednomyslně usnesla (ovšem při absenci 

mezitím odvolaného předsedy redakční rady a radního 
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M. Urxe) zrušit s okamžitou platností redakční radu 

Odrazu s tím, že „nadále bude měsíčník Odraz fungovat 

jako informační zpravodaj radnice a města a za správnost 

uveřejněných informací bude zodpovídat odpovědný 

redaktor radě města“. Vzhledem k tomu, že odpovědný 

redaktor pobírá za svou práci od města honorář, lze si 

domyslet, jak velký prostor bude ponechán pro jeho 

dohady s radou města o tom, co do čísla zařadit a co již ne. 

Časopis může samozřejmě existovat i bez redakční rady, 

ale jako její bývalý dlouholetý člen mohu povrdit, že 

společným úsudkem a četbou zaslaných článků se nám 

podařilo předejít mnoha „lapáliím“. Současně byla RR 

jistým garantem plurality názorů, neboť v ní byli 

zastoupeni zástupci všech volebních stran městského 

zastupitelstva. Často jsme se tam i úplně normálně hádali, 

ale naše spory nebyly zjednodušeně ideologické, 

partajnické, ale víceméně v rovině věcné. Nyní, zdá se, je 

všechno jinak. Rada města, ač jí to ze zákona o obcích 

nepřísluší, neboť není nejvyšším arbitrem ve věcech 

samosprávy, rozhodla, jak rozhodla. Pevně doufám, že si 

svou chybu uvědomí a politicky arogantní usnesení č. 267-

17/2007 revokuje.

Stanislav Boloňský, 

1998-2002 odpovědný redaktor ODRAZu, 

2002-2006 starosta města

Tak nám zabili nejen Ferdinanda, 

ale i redakční radu.

Na jednání Zastupitelstva města Roztoky dne 24.10.2007 

bylo v rámci informačního bloku o časopisu Odraz (jako 

samostatný bod při schvalování programu tento bod nebyl 

schválen) projednáno „dvoustupňové“ rozhodnutí raby 

města rozpustit redakční radu Odrazu a změně časopisu 

na „informační zpravodaj radnice a města“. Po dlouhé 

diskusi, která byla poměrně věcná, poukazovali někteří 

členové zastupitelstva na to, že otevřená platforma názorů 

obyvatel Roztok a Žalova byla a je v souladu s jednou 

z priorit Integrovaného  plánu rozvoje města – budování 

otevřené občanské společnosti.  Nicméně návrhy 

nespokojené částí diskutujících (p. Boloňský, Drda, 

Novotný, Štifter, Štochel, Urx) měly pouze jednotřetinový 

úspěch.

Prošel návrh usnesení, že Odraz bude i nadále otevřeným 

časopisem Roztok a Žalova. Obsah bude garantovat rada 

města a odpovědný redaktor, kterým je L.Kantor

Další dva návrhy na to, aby redakční radu zřídilo 

a kontrolovalo zastupitelstvo města a aby rada města 

revokovala svá usnesení a přijala koncepční opatření, 

která by omezila negativní dopad vleklých diskusí 

xxxxxxxxxxxxxx

v Odrazu (tzv.tlamocviky) a prosazování zájmů jedné 

skupiny na úkor jiné místo zrušení red.rady vyzněly 

naprázdno. Zcela věcně obhajoval koncepci Odrazu 

s redakční radou p.Urx. Musím přiznat, že mi jeho 

principielní postoj, který se lišil od ostatních členů rady 

města imponoval. Ovšem ani návrh na zmenšenou 

red.radu, kde by měla každá volební strana jednoho 

zástupce neprošel. Přeneseným návrhům zastánců 

otevřené platformy chyběly v jednom hlasování 2 

a v dalším 3 hlasy. P.Kantor nehlasoval, protože jako 

odpovědný redaktor je zaměstnancem radnice cítil, že by 

byl ve střetu zájmů. 

Jádrem problému je, že redakční rada, kde měly 

zastoupení všechny volební strany ve městě bude 

nahrazena odpovědností rady města (i tak dost zatížené), 

která se skládá ze zástupců dvou koaličních 

partnerů DOSTu a ODS a odpovědným redaktorem - 

zaměstnancem radnice. Nezávislost podle běžných 

kriterií zde nenaleznete ani náhodou.

V dalším programu byl projednáván dotaz M.Štiftera, jestli 

je koalice  DOST – ODS dosud funkční. Po mírně řečeno 

„rozpačité“ reakci členů ODS v ZM (kromě Dr.Huka, který 

vyjadřuje od počátku vzniku koalice výhrady) odpověděl 

za ODS v auditoriu přítomný místopředseda ODS p.Majer. 

Uvedl, že koalice je ze závažných důvodů mrtvá. Podle 

selského rozumu by tedy rada města rozhodla o naprosto 

zásadní věci v počtu 5 členů bez přítomnosti předsedy RR 

M.Urxe v době, kdy její mandát je zpochybnitelný. 

ODS se necítí vázána koaliční smlouvou ovšem 

v civilizované společnosti by ODS měla vyvodit závěry 

z toho, že se necítí být vázána a její členové, respektive 

členové celé koalice by z rady města měli odstoupit. 

Pozice v radě totiž získali právě díky koaliční smlouvě! Asi 

právě proto je dobré, aby Odrazu byla přistřižena křidélka 

a nebylo zbytečného šťourání.

Jaký bude další vývoj nového Odrazu, ale i dění ve městě 

se ukáže. 

Martin Štifter, 

dosud pozbylec, nyní i rozpuštěný a vypuštěný.

Redakční rada 

rozpuštěná a vypuštěná

Odraz, skvělé periodikum naší obce, má pohnutou historii. 

Byl jsem u jeho zrodu: za starosty Jana Chytila jsem 

časopis asi dva roky redigoval, první rok pak bez redakční 

rady. Připomněl mi to místostarosta pan Veselý na 

posledním zastupitelstvu, kde se vášnivě debatovalo 

o tom, proč městská rada sáhla k tak radikálnímu kroku, že 

všech deset členů redakční rady odvolala a následně, 
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hledajíc tedy zřejmě jakési konečné řešení, redakční radu 

vykořenila jako třídu, zrušila úplně.

Před třinácti roky to vlastně taky nebylo docela idylické. 

Pan místostarosta teď sice míní, že to  tehdy šlo, ale já 

dodávám: klopotně. Doba byla možná o malinko vlídnější, 

snad v nás ještě dozníval neuvěřitelný étos Občanského 

fóra. Už tehdy se ale rozjížděly dosti nechutné bitky 

mezi jednotlivými partajemi. Nebyla to pro redaktůrka 

jednoduchá situace - byl to tanec mezi vejci. Pan Jiří Landa 

mi po létech zcela upřímně řekl, že jsem je, rozuměj ODS, 

coby redaktor, který má svou hlavu, tehdy strašně...štval, 

dejme tomu... a že nechápali, proč mne Honza Chytil na 

tom místě tak dlouho nechává. Pak ovšem přišly volby 

a s nimi vláda Těch, co viděli i potmě. Jejich čelný 

představitel za bezmocného a poměrně útrpného 

souhlasu většiny městské rady poslal do stoupy již hotový, 

vytištěný a k distribuci připravený Odraz. Kvůli zkrácení 

svého článku, vynechání větičky, dvou...Nevím už přesně.  

Vytiskl se nový, opravený, v jiném formátu. To je myslím 

historka ne zcela známá - z této doby, z toho měsíce, jsou 

čísla dvě! Velké, ideově pomýlené, a malé, již správné. 

Patří k ozdobám několika archivů pilných sběratelů 

komunálních periodik.Že jsem z místa redaktora letěl jak 

pumlíč,  je nasnadě jsoucí.

V kontextu právě popsaného se mohou jevit  dnešní hrátky 

s Odrazem jako malicherné. Nejsou.

Začnu ale tím pozitivním. Na  říjnovém zastupitelstvu byla 

učiněna přítrž dohadům, jestli se opravdu splní dlouholetý 

sen některých kolegů zastupitelů a jestli bude bude Odraz 

ponížen na informační plátek radnice, kde se nebude 

tisknout komunální historie, kde nebudou mít místa 

polemiky, debaty. To se nestane a existuje na to 

jednomyslně přijaté usnesení. Sláva.

Kontroverznější je to už s rozhodnutím, že by nadále  

neměla existovat redakční rada a že by odpovědnost za to, 

co bude v Odrazu otištěno, měl nést pouze a jedině 

odpovědný redaktor. To je rozhodnutí nešťastné. Při tak 

polarizovaném politickém spektru, jaké se po volbách 

sešlo v našem zastupitelstvu, nešťastné dvojnásob. Deset 

stávajících členů redakční rady jistě hledalo shodu někdy 

obtížně, jistě se mnohé výstupy kolegům radním nelíbily. 

Tak to ale v obecní politice chodí - ani minulé, ani 

předminulé vedení města jistě nejásalo nad ataky, které si 

o sobě mohlo přečíst v Odrazu. Nicméně k tak radikálními 

kroku nikdy nesáhlo a pokud vím, ani o něm neuvažovalo. 

Právě odvolaná redakční rada byla názorově pestrá a 

vítěz voleb v ní měl - myslím, že zcela poprávu - své tři 

zástupce včetně předsedy. Poslednímu jednání, kterým si 

redakční radní podepsali ortel, jsem sice nebyl přítomen, 

nicméně kolegové mě ujistili, že se nevymykalo zásadně 

jednání předchozím.

I kdyby byl redaktor Odrazu sebeobjektivnější, jde pořád 

o jednoho člověka. Ladislav Kantor je muž pera a obec zná 

velmi dobře, o tom není sporu. Je však také jedním z nás, 

je zastupitelem s vyhraněnými názory a postoji, je účasten  

bitek a hrátek, které přináší komunální politika. 

Demokratickou debatu více lidí, proporčně poskládané 

redakční rady, nahradit nemůže.

Apeluji tedy stejně jako na zastupitelstvu na kolegy radní, 

aby institut redakční rady obnovili. Užitečný mi přijde 

návrh  místostarostův, který v debatě poněkud zapadl - mít 

malou, dejme tomu šestičlennou, redakční radu.

Před volbami Roztokami silně zněla slova o tom, že 

menšinové názory nebudou zatracovány, veřejnost že 

bude do komunální politiky široce zapojována.

V existenci pestře složené redakční rady vidím jejich 

naplnění.

Tomáš Novotný

Informace zdravotně postiženým

1. Členové SPCCH, základní organizace Roztoky, mají 

možnost za zlevněné vstupné (o cca 30%) shlédnout 

představení konaná v kongresovém sálu hotelu 

Academic. Zlevněné vstupenky jsou v prodeji u paní 

Faltové v klubovně důchodců vždy v úterý a čtvrtek od 14 

do 16 hodin dva týdny před představením.

Chtěla bych za naši organizaci poděkovat pořadatelům 

akcí za poskytování slevy a paní Kašparové za 

zprostředkování a práci s tím spojenou.

2. V suchdolském plaveckém bazénu VŠZ jsou 

vyhrazeny pro zdravotně postižené (na žlutou a zelenou 

legitimaci) hodiny plavání paždý pátek (kromě svátků) od 

16 do 16.45 hod. za 30 Kč. Doprava je individuální.

3. V ZUŠ v Roztokách probíhá opět 1x týdně v úterý 

dopoledne cvičení kardiaků pod odborným vedením. 

Bližší informace u paní Habartové na tel. 724 568 588.

4. Ve spolupráci se ZŠ v Roztokách probíhá pro naše členy 

kurz základní výuky práce s počítačem. Kurz je již plně 

obsazen. 

Chtěla bych poděkovat paní ředitelce ZŠ Barešové, že 

nám výuku již podruhé umožnila.

5. Prosím členy roztocké základní organizace SPCCH, 

kteří změnili své telefonní číslo (přešli na mobil), aby 

změnu nahlásili u paní Faltové v klubovně důchodců (út 

a čt odpoledne), nebo sdělili telefonicky paní Nadrchalové 

na tel. 220910708 nebo mobil č. 777290708., abychom 

mohli provést  k 1.1.2008 opravy v seznamu členů. 

Správné telef. číslo nám umožňuje v případě potřeby se

 s vámi spojit. Děkuji.

Marie Nadrchalová

INFORMACE Z RADNICE
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Džungli nebrat

V současnosti je zpracováván dokument, který by měl být 

základem pro další rozvoj města a jeho okolí. Jako jedna 

část se tam objeví i zeleň v intravilánu města, ale také 

v jeho okolí. Doufám, že zpracovatelé nešli na procházku do 

Tichého údolí a dále, jako p. Dr. Huk a nezachvátilo je jeho 

nadšení nad bujením zeleně. Ono je totiž pěkné vidět bující 

přírodu a potěšit se její vitalitou, ale myslím, že současný 

stav není nijak idylický. Původním záměrem zřízení 

rezervace kolem údolí bylo zachovat jeho výjimečný 

charakter a ochránit tuto lokalitu před devastací – zejména 

těžbou kamene (jizvy kamenolomů se dodnes nezacelily). 

V době vyhlášení vypadalo ale území podle Únětického 

potoka zcela jinak. Byly zde obhospodařované louky a 

stráně kolem Maxmiliánky i Spáleného mlýna byly porostlé 

vřesem. Louky a sady (tenkrát ještě ne tak fatálně zpustlé) 

byly přívětivým místem pro dětské hry, nebo rekreační sport. 

Dnes se postupně mění tato lokalita v lesostep. Původní 

rostlinstvo je utlumené, nebo vymizelo úplně, nahradila jej 

náletová zeleň, množství plevelů, obří kopřivy a lopuchy, 

někdy i karanténní rostliny jako bolševník, nebo rdesno 

sachalinské- křídlatka.  Krajina se stává nejen nepřívětivou, 

ale téměř neprůchodnou. Les je také v hrozném stavu, po 

různých vichřicích a jiných pohromách není obnovován a 

opět je v rukou přírody, co zde vznikne. Možná, že idea 

vybudovat modelový prales v srdci Evropy je lákavá, jít 

pozorovat zrod i zmar 8 km od konečné metra se zdá být 

zajímavou ideou, která nemá asi na světě obdobu. Ale jen se 

to zdá. Ono tou pustinou o víkendech proudí tisíce lidí, část 

jich chodí ukázněně po cestách, část jezdí na kolech, část 

na koních, někteří ovšem jezdí rezervací a to i na motorkách 

a ve zbytku zachovaných ploch původní rezervace dělají 

opravdu zlou práci. 

Naši osvícení předkové zachovali pralesy – nepěstovali je, 

pouze omezili režim v určitém území (Boubín, Nové Hrady), 

ale ani Buqvojové, ani Schwarzenberkové si nepěstovali 

prales u chalupy. Není to praktické (výskyt plevelů, hub, 

alergenů, škůdců) ani efektivní. Na kloudný prales je potřeba 

větší území, než může naše lokalita nabídnout a jiný režim, 

který můžeme zavést. Proto také nezaložili obrozenci na 

místě, kde před tím byly pastviny ovcí „prales Roztoky“, ale 

anglický park  - který na poměrně malé ploše přinášel velké 

estetické i praktické potěšení. Stejně tak geniální krajináři 

vybudovali po celé naší vlasti řadu nádherných parků pro 

potěšení a vzdělání lidu. Dnes je jiná doba, nechce se nám 

investovat do něčeho, co nevynáší a ponechat přírodě 

volnou ruku je tak snadné, ale myslím si, že pěstovat džungli 

ve staletí člověkem pěstované krajině, obklopené lidskými 

sídly je blbost. Za optimální bych považoval vyvážené 

plochy rekreační, parkové zeleně, možná pastviny nebo 

louky a přísně chráněné plochy se vzácnými rostlinami, 

nebo, živočichy, kam by nebylo možné jezdit a byl by tam i 

omezený vstup.  

Martin Štifter 

VÝZVA 

k výměně řidičských průkazů.

Vážení občané, povinná výměna řidičských průkazů 

vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 se 

pomalu blíží ke konci, ale stále zbývá velký počet řidičů, 

kteří o výměnu nezažádali. 

Dle statistiky na Praze západ zbývá cca 7 240 ŘP 

k výměně.

Za poslední čtvrtletí, tedy od 1.7.2007 do 30.9.2007 bylo dle 

centrálního registru řidičů odevzdáno 7 338 kusů ŘP 

k povinné výměně. S potěšením lze říci, že, to je prakticky 

stejný počet, jaký nám ještě zbývá, a tedy bychom si 

nemuseli dělat starosti. Opak je však pravdou, jedná se 

stále o vysoké číslo a času není nazbyt. Nastane 

předvánoční shon a najednou přijde konec roku. Nejsou tři 

měsíce jako tři měsíce. Proto se obracíme na vás, kteří jste 

výměnu ještě nerealizovali - je pouze na vašem přístupu 

a vaší zodpovědnosti, zda ji stihnete! My se většího náporu 

občanů nebojíme a v případě potřeby jsme připraveni 

realizovat taková opatření, aby byl hladký průběh procesu 

výměn zabezpečen.

 Neváhejte, a neodkládejte návštěvu Registru řidičů 

v Podskalské 19, Praha 2.

Úřední hodiny

Po, Stř             08:00  – 17:00 hod

Út, Čtv, Pá      08:00  – 12:00 hod

V současné době doporučujeme návštěvu v úterý, čtvrtek a 

pátek, kdy je návštěvnost menší. Ke konci roku se však

 i v těchto dnech delším frontám na přepážkách zřejmě 

nevyhnete. Zcela jistě se ale vyhnete sankcím od 1 do 30 

tisíc Kč, které by vás mohly čekat v roce 2008. Cesta k nám 

vás vyjde levněji.  Říká se, že i čas jsou peníze, proto 

využijte stávajících menších front.

Pokud si žadatel nemůže podat žádost osobně, může tak 

učinit prostřednictvím písemně zmocněné osoby (při 

převzetí ŘP prostřednictvím zmocněné osoby na základě 

ověřené plné moci na přísl. úřadu).  

Pro starší občany, kteří již výměny nepožadují, pak 

nabízíme možnost zaslat starý ŘP s písemným vyjádřením 

(opatřeným na úřadě ověřeným podpisem) poštou. S úřady 

jednotlivých obcí bude projednána také varianta, která by 

takovým „žadatelům“ umožňovala odevzdání ŘP přímo na 

obcích.

Nenechávejte návštěvu odboru dopravy až na konec 

roku 2007.

Příjemné podzimní dny a samozřejmě kilometry bez nehod!

Vedoucí odboru dopravy MÚ Černošice 

Mgr. Juřica

INFORMACE Z RADNICE
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Město Roztoky - Městský úřad Roztoky

Nám. 5. května 2, 252 63 - Roztoky

Tajemník Městského úřadu Roztoky vyhlašuje výběrové 

řízení na obsazení pracovního místa 

vedoucí úředník – vedoucí 

finančního odboru.

Podmínky výběrového řízení:

Místo výkonu práce: město Roztoky 

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát 

fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická 

osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý 

pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, 

je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další 

předpoklady pro výkon správních činností.

Další požadavky stanovené MÚ Roztoky pro uchazeče:

wmin. ÚSO vzdělání (ekonomické zaměření výhodou),

wznalost podvojného účetnictví rozpočtové sféry (ZOZ 

výhodou) a daňové problematiky, 

waktivní znalost práce s PC a orientace na internetu,

wkomunikativnost, samostatnost v rozhodování, 

organizační a řídící schopnosti.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí 

obsahovat:

Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození 

uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého 

pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu uchazeče 

(nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího 

státního občana), název příslušné funkce, o kterou se 

uchazeč uchází, datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním 

zaměstnání a odborných znalostech a dovednostech 

týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku 

trestů, ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků 

též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný 

domovským státem, pokud takový doklad domovský stát 

nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), 

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

čestné prohlášení a osvědčení podle zákona č. 451/1991 

Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Platové zařazení: do platové třídy 9., která podle § 123 

odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, odpovídá 

vykonávanému druhu práce (platový stupeň podle délky 

započitatelné praxe).

Lhůty pro podání přihlášky: Přihlášky musí být doručeny 

do podatelny MÚ nebo na uvedenou adresu nejpozději do 

30. listopadu 2007.

Způsob podání přihlášky: V obálce označené: „VŘ – 

vedoucí finančního odboru – neotvírat“, osobně 

v podatelně MÚ Roztoky, písemně na adresu: Městský úřad 

Roztoky, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky.

Pozvánka na přednášku v městské knihovně-

Jungmannova 966, 19.11.2007 v 17.00 hod

téma

-  Jak na nemoci  - 

rychle – efektivně – pohodlně

Hovořit bude psychotronik p.Lumír Hladík

který vám představí nestandardní léčebné postupy

vstup zdarma

Omluva občanům 

města Roztoky

Při plánované výměně míchadel na průmyslové ČOV 

ve dnech 16.10.2007 a 17.10.2007 došlo ke 

krátkodobému úniku bioplynu do ovzduší, což se 

projevilo zvýšenou pachovou zátěží obyvatel dolních 

a částečně horních Roztok. Za celou záležitost se 

tímto všem obyvatelům Roztok jménem vedení 

firmy omlouvám. 

Ing. Alexander Mutňanský

vedoucí provozovny Hydria spol. s r.o.

Vážení občané, srdečně Vás zvu na 

slavnostní rozsvícení 

vánočního stromu našeho 

města 

na Tyršově náměstí (před hotelem Academic)

 v sobotu 1.12.2007 v 17:00 hodin. Pro malé 

návštěvníky je připravena sladká pozornost.

Olga Vavřínová – starostka města

Konzultační den 
pro občany města Roztok s vedoucí oddělení 

důchodů OSSZ Praha západ pí. M. Průšovou

Oddělení sociálních věcí MÚ Roztoky oznamuje , 

že ve středu dne 28. listopadu 2007 od  9.00 

hodin do 12.00 hodin bude přítomna ve velké 

zasedací místnosti MÚ Roztoky paní Michaela 

Průšová, vedoucí oddělení důchodů OSSZ 

Praha- západ, se kterou můžete opět konzultovat 

Vaše problémy a otázky týkající se důchodového 

zabezpečení.  

Miroslava Kalinová

vedoucí oddělení sociálních věcí

INFORMACE Z RADNICE



V r. 1938 jsem se těšila, že jako malá, dvanáctiletá holka, 

budu cvičit. Ale byla taková pohnutá doba. Moje rodina se 

v tomto roce stěhovala z Prahy, z Malé Strany, sem do 

Žalova. Tatínek koupil malý domeček a dělal si plány, že jej 

přestaví. Byla jsem z toho nešťastná, protože jsem zjistila, 

že žalovský Sokol nenacvičuje na slet. Začala jsem sice 

chodit do žalovského Sokola, ale nikoho jsem tu neznala 

a mimo to ten Žalov měl takový punc – byla to hrozná 

vesnice. Postupem doby se to změnilo, ale ze začátku to tu 

na mě působilo strašně. Byla jsem zklamaná, nemohla jsem 

cvičit. Tatínek zařídil, že jsem se alespoň od známých 

v Praze dívala z okna na průvod.

Kde se v Žalově cvičilo?

Já pamatuji cvičení v hospodě Na Růžku, U Kmochů, 

U Dědičů, členkou žalovského Sokola jsem byla od r. 1945, 

mé dvě sestry byly také v Sokole. Marta, ta prostřední, 

měla kamarádky v Roztokách, přihlásila se do roztockého 

Sokola. 

Na jaké období nejraději vzpomínáte?

Po válce, 1945 – 1947, byl největší rozkvět všech spolků, 

včetně Sokola. Vzpomínám na poslední šibřinky (slavnosti) 

žalovského Sokola v hospodě U Dědičů v r. 1947. (Já jsem 

uprostřed klečící s konvičkou, za mnou stojí Zdenka 

Chocová. Na fotografii jsou všechna účinkující děvčata 

z půlnoční scény). Fotka ze šibřinek byla opravdu tou 

poslední, protože jsme v té době ještě nemohli tušit, co nás 

čeká. Ale za ty tři roky, byla to sice krátká doba, co jsme 

všechno zvládli! Nemohli jsme se nasytit tancování, pořád 

se někde pořádaly plesy i divadelní představení, jak 

v Žalově, tak v Roztokách. Připravovali jsme sami plesy, 

bývaly překrásné. Když to srovnám s dneškem, nemusely 

být drahé róby, většinou si je děvčata šila sama. Mladí se 

S. Procházková v r. 1931

ROZHOVOR MĚSÍCE
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Sokol - rozhovor s pamětnicí 

sestrou Soňou Procházkovou

TJ Sokol působí v Roztokách u Prahy již 102 let. 

Vlastenecky cítící roztočtí občané založili sokolský spolek 

pod tlakem tehdejších poměrů, které byly nepřátelské 

všemu českému. V sálech roztockých restaurací se cvičilo 

na nářadí a velký důraz se kladl na prostná, která mohla 

zvládnout většina cvičících. Pořádaly se akademie, divadla 

(i loutková), plesy a koncerty. Sokolská jednota byla 

vedoucím spolkem kulturního a společenského života 

v našem městě.

V letech německé okupace byla činnost Sokola zakázána. 

Jeho členové nezapomněli na vytčené Tyršovy zásady a tak 

v Roztokách vznikla sokolská odbojová skupina „Vlasti 

zdar“, která byla napojena na odbojovou organizaci „Obrana 

národa“. V květnu 1945 sokolský život byl opět vzkříšen. 

Bohužel po třech letech plného rozkvětu přišel nástup 

autoritativního režimu. Sokolské myšlenky byly potlačeny.

V současnosti se opět může Sokol hlásit ke svým tradicím

Sestra Soňa Procházková oslaví v listopadu t.r. své 

81. narozeniny. Je nejstarší a stále aktivní členkou 

místní tělocvičné jednoty.

Mé první setkání se Sokolem? Nejspíše v r. 1931, když 

jsem šla prvně cvičit do malostranského Sokola Pod 

Petřínem. Foto je ale z nádvoří Tyršova domu, naproti domu, 

kde jsem bydlela.

Pocházím ze sokolské rodiny, takže už od dětství jsem ráda 

cvičila. 

Vaše další životní cesta? Zúčastnila jste se sokolských 

sletů?

To je to nejstrašnější, že v těch v nejúžasnějších a historicky 

nejzávažnějších sletech jsem vždycky nacvičovala. 

 Soňa Procházková 2007



obešli bez alkoholu, bez kouření. Byla tam pořadatelská 

služba, již v té době nám tam chtěli přijít svazáci ve 

svazáckých košilích, ale nepustili je. Kdyby člověk tušil, že 

toto období bude mít krátké trvání..

V r. 1945 se to v Žalově úžasně změnilo. Žalovský Sokol měl 

štěstí na lidi. Bohuška Hložková, náčelnice, byla senzační 

ženská, navázala styky s Tyršovým domem a posílala nás 

na cvičitelské a vzdělávací kurzy. Bratr Kejmar, náčelník, 

kreslil kulisy k představením. Byli to lidi úžasně tvořiví, 

nápadití a obětaví, kteří už v dnešní době tolik vidět nejsou, 

nebo já takové nevidím. Snad opět vzejdou z naší mladé 

generace. 

Jaký byl další osud Sokola?

Jenomže po únoru 1948 jsem se zhroutila. Byla jsem těžce 

nemocná, ale vinou doktorů, protože mi určili špatnou 

diagnózu. Po válce nebyly pořádné léky jako jsou dnes. 

Mimo to bylo mnoho epidemií. Opět jsem v tomto roce 

s nadšením nacvičovala na slet a potom jsem nemohla. Byla 

jsem tak slabá, že jsem měla problémy s dýcháním 

a pohybem. Mezitím jsem také v době „zestátňování“ přišla 

o zaměstnání. Trvalo několik let, než jsem se úplně vyléčila. 

Do dneška nevím, co to bylo za nemoc, snad porucha štítné 

žlázy. Nejvíce mi pomohl pobyt na Slovensku, ve Vysokých 

Tatrách. 

Když jsem už konečně mohla cvičit, došlo v r. 1953 v rámci 

reorganizace tělesné výchovy ke zrušení ČSOS. Bývalá 

sokolská jednota v Roztokách u Prahy dostala název Slovan 

Penicilin. V Žalově nebyla ani „nástupnická“ organizace. 

Sokolská jednota zanikla a nepodařilo se ji po r. 1990 

obnovit.

Nezahálela jsem však, kdo měl dobrý vztah k pohybu, našel 

si jiné aktivity. Chodila jsem plavat a cvičit do AXY v Praze 

i jinde.

Malá naděje byla v r. 1968, že se Sokol znovu obnoví, ale 

neprosadil se.

ROZHOVOR MĚSÍCE
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Teprve po r. 1990 se to podařilo. Byl ustaven přípravný výbor 

TJ Sokola v Roztokách u Prahy, 6.4. 1990 byla TJ vzata do 

evidence ČOS a ministerstva vnitra. 17. 10. 1990 se konala 

první členská schůze obnovené TJ ve sboru Církve 

československé husitské, protože jsme nemohli být 

v tělocvičně. Začátky nebyly dobré, zvláště k tomu přispěla 

vyvolaná negativní atmosféra, že sokolové berou dětem 

tělocvičnu. I přes nepřízeň se podařilo vzkřísit TJ Sokol 

Roztoky u Prahy.

(Pozn.: úryvek z kroniky: V r. 1932 na počest stých 

narozenin Dr. Miroslava Tyrše byla otevřena v Roztokách 

nová moderní sokolovna s divadelním jevištěm a ústředním 

topením. Byla postavena za osm měsíců. Kulisy namaloval 

arch. Jan Lyer, akademický sochař Jaroslav Urválek a Jiří 

Trnka. Sokolovna přivítala 600 účastníků, kteří shlédli 

Tylova Strakonického dudáka).

Chodíte pravidelně cvičit do sokolovny, na hodiny 

zdravotního cvičení. Co se Vám nejvíce libí na cvičení? 

Myslela jsem si, že budu už jen takový ten přispívající člen, 

ale chodím cvičit.

Přihlásilo se po r. 1990 mnoho lidí, dokonce ženy chodily 

společně s muži. Cvičení se snažilo podobat, jako bývalo 

dříve. Pozvolna někteří odpadávali, buď byli nemocní nebo 

umírali. Nyní pod vedením sestry N. Vankové máme 

zdravotní cvičení, přizpůsobené věku, které využívá nové, 

moderní cvičební styly. (Gymbalony apod.)

Stále se snažím udržet v kondici, abych si protáhla tělo. Ne 

nadarmo se říká: „Ve zdravém těle zdravý duch“.

Co byste vzkázala naší mladé generaci?

Fyzická i psychická zdatnost našich dětí, musím říci, že se 

často s nimi setkávám a rozhodně se mi nelíbí. Např. raději 

čekají na autobusové zastávce 15 min i déle, než aby se 

prošly pěšky po Roztokách, či Žalově. Výchova dětí i rodičů 

ke zdravému životnímu stylu, to má budoucnost.

Renáta Kolářová

jednatelka TJ Sokol Roztoky 

r.1947 „Hrátky s čertem“ U Dědičů
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Historické repetitorium

aneb 

Roztocký uličník - část IV.

V letošním roce uplynulo 50 let od smrti muže, jehož životní 

osudy a jeho romantické literární dílo svádí ke srovnání 

s velkým fabulátorem Karlem Mayem, jehož „indiánky“ 

působí tak autenticky, jako kdyby je sepsal skutečný znalec 

amerického západu, a ne učitel z německé strany Krušných 

hor. 

Zdá se neuvěřitelné, že i romantický příběh o krásné 

japonské dívce Sakuře, která si z nešťastné lásky 

probodne hrdlo, a který v období 1905-1949 vyšel ve 

12 vydáních, byl zcela vymyšlen, možná někde v tichu 

depozitáře Náprstkova muzea v Praze.

Joe (Josef) Hloucha

(1881 - 1957)

Spisovatel a orientalista Joe(Josef) Hloucha, po němž je 

v Roztokách pojmenována krátká ulička v sousedství 

Tyršova náměstí, nepobyl v našem městečku dlouho - 

spíše prolétl jeho historií jako meteorit, když zde zanechal 

jasnou a trvalou stopu.

„Na základě trhové smlouvy ze dne 1. dubna 1924 bylo 

vloženo právo vlastnické domu čp. 81 na Josefa Hlouchu, 

spisovatele v Praze I, Jakubská 6“, říká archivní dokument, 

dokládající koupi domu v Tichém údolí, bývalé viniční 

usedlosti U Zlatohlávků. Autor úspěšného sladkobolného 

bestselleru Sakura ve vichřici, koupil dům od továrníka 

Oscara Werfela. Hloucha, zcela okouzlen Japonskem 

a jeho kulturou, přestavuje tento dům v japonském stylu. 

Vžije se pro něj název Sakura, s přívlastkem “malá“, neboť 

v sousedství záhy vyroste luxusní hotel a restaurace 

Sakura, označovaná jako “velká“. Pobyt na klidném 

maloměstě však zřejmě nevyhovoval jeho neklidné 

povaze, zejména mu komplikovalo život dojíždění vlakem 

do pražských podniků. Proto již počátkem roku 

1926, ještě před svou druhou cestou do 

Japonska, prodává svůj roztocký dům Josefu 

Jirouškovi. Důvody, proč tak učinil, však mohly 

být i hlubší. Do Japonska odjíždí pln odhodlání 

najít si zde životní družku, která by naplnila jeho 

romantické představy o křehkých a oddaných 

japonských ženách. Není vyloučeno, že byl 

připraven přesídlit do země vycházejícího 

slunce trvale. Realita se však ukázala jako 

mnohem prozaičtější...

Josef Hloucha se narodil v údolí Podkováně 

u Mladé Boleslavi jako syn místního 

pivovarského sládka. Už jako kluk si krátil čas 

psaním povídek. Na gymnáziu se mu dostal do 

ruky populární cestopis pro mládež Josefa 

Kořenského Cesta kolem světa. Kapitola 

věnovaná „Žaponsku“ rozhodla o jeho 

celoživotní zálibě. Důležitým krokem k naplnění 

jeho romantického snu bylo osobní seznámení 

se slavnými cestovateli té doby - J. Kořenským, 

E. Holubem a E. Vrázem, a to poté, co rodina 

přesídlila do Prahy, když otec se stal nájemcem 

malostranského pivovaru U sv. Tomáše. Chodí 

v té době čistit a pořádat sbírky do Náprstkova 

muzea a samostudiem získává tak hluboké 

znalosti o Japonsku, že jeho román Sakura ve 

vichřici, který poprvé vyšel v roce 1905, byl v té 

době považován za autentický příběh, založený 

na osobním prožitku autora. Pravda je však 

taková, že šlo o stoprocentní fabulaci a že až 

rok po vydání této knihy, v lednu roku 1906, 

odjíždí do své vysněné „země vycházejícího 

slunce“. Smyslem jeho cesty není jen poznání 

japonských reálií, ale i touha nalézt zde svou 

životní družku. V tomto případě jsou jeho 

představy zřejmě silně ovlivněny Pucciniho 

Z HISTORIE MĚSTA

Joe Hloucha 1906Joe Hloucha 1906
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operou Madame Butterfly, pojednávající o tragické lásce 

patnáctiletého „motýlka“ Čo-Čo-San, která měla prémiéru 

v roce 1904. Stejně jako literární postava, námořní důstoj-

ník Pinkerton, si Hloucha v Japonsku koupí za pouhých 30 

jenů od dohazovačky dívku Tama-San (česky Drahokam) 

a uzavře s ní manželství na zkoušku. Brzy však dochází 

k vystřízlivění, když se ukáže, že velmi jednoduchá Tama-

San není žádným drahokamem 

a už vůbec ne partnerkou na 

celý život.  Po třech měsících se 

rozcházejí a Hloucha se vydává 

do Tokia hledat nové štěstí.  Zde 

potkává dívku jménem Aiko-

San (Láska), do níž se skutečně 

zamiluje. Osud mu však zkříží 

vypočítavost matky jeho milen-

ky, která vztahu své mladičké 

dcery s Evropanem využije jen 

jako reklamy k tomu, aby ji 

uvedla na dobře placenou 

práci gejši - společnice a 

kurtizány...

Pozitivním výsledkem této trpké 

zkušenosti je Hlouchova novela 

Moje paní Chrysantéma. Nelze 

v ní nespatřovat podobnost 

s knihou P. Lotiho Madame 

Chrisanthéme, v níž tento 

spisovatel popsal svůj pokus o sňatek s japonskou dívkou - 

a to s podobně neúspěšným koncem jako v případě 

J. Hlouchy.

Zhrzený romantik se vrací do Čech a v nově postaveném 

paláci Koruna ve Vodičkově ulici otevírá se svým bratrem 

Karlem stylovou čajovnu Jokohama. V myšlenkách je však 

stále v dalekém Japonsku. V okamžiku, kdy byl již 

připraven na novou cestu, však vypukla 1. světová válka.  

Na svou druhou cestu do Japonska tak J. Hloucha odjíždí 

až v květnu r. 1926 - již jako populární spisovatel 

a věhlasný sběratel.  Stále se nevzdává svého cíle - najít si 

v daleké zemi životní družku. Přestože využil 

i diplomatických kontaktů, ani tentokrát neuspěl. Po tomto 

neúspěchu, se stoickým klidem vyznavače budhismu, 

přijímá úděl „starého mládence“. 

V roce 1929, již jako uznávaný orientalista, uspořádal 

Hloucha výstavu mimoevropských umění v právě 

dokončeném pražském Veletržním paláci. Kromě 

exponátů z Japonska a Číny zde byla vystavena umělecká 

díla z Indočíny, Persie, Oceánie a Afriky. Výstava měla 

velký ohlas, a to nejen mezi širokou veřejností, ale i mezi 

odborníky. Unikátní sbírku nabídl Hloucha státu za 

1,5 milionu korun, stát však neprojevil zájem.  Zřejmě proto 

Hloucha již v následujícím roce prodává její část na aukci 

v Berlíně. V roce 1936 vystavuje v pražském Mánesu, kde 

orientální exponáty tvoří kontrapunkt kubistickým obrazům 

a plastikám Emila Filly. Za války část jeho sbírky přeci jen 

koupí Náprstkovo muzeum. Po komunistickém převratu 

v roce 1948 mu nezbývá, než z existenčních i politických 

důvodů darovat svou jedinečnou sbírku státu, který mu za 

to zajistil slušnou penzi. Josef Hloucha umírá téměř 

zapomenut 13. června 1957 v Praze.

Stanislav Boloňský

Z HISTORIE MĚSTA

Drak ve štítu domu - malé Sakury, kde bydlel v letech 1924-5 Joe HlouchaDrak ve štítu domu - malé Sakury, kde bydlel v letech 1924-5 Joe Hloucha

Joe Hloucha - manžel Tamy SanJoe Hloucha - manžel Tamy San
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

Milí čtenáři,

měsíc utekl jako voda a stejně tak rychle střídá jedna akce 

druhou, že se sem ani všechny nevejdou. Takže telegraficky 

- první stupeň absolvoval spolu s žáky 8.C již první školy 

v přírodě, některé třídy vyjely za poznáním na různé 

exkurze, šesťáci stopovali ve svém projektu (Na stopě) 

pračlověka, „žlutý den“ nás pěkně rozehřál, naše 

„přespolní“ běžkyně si v krajském kole doběhly pro bronz, 

šestka stihla zkontrolovat stav zvěře v ZOO, malujeme 

vánoční přáníčka do Norska, školní parlament již opět 

zasedal a něco chystá a všichni vyrábíme strašidla a dýňové 

lampičky na Den strašidel. Také nový foťák nezahálí a ve 

fotogalerii na webu je spousta nových fotek, tak se mrkněte.

„Na čtenou“ před Vánoci se těší a na výstavu obrázků do 

Sokolovny Vás zve 

Věra Zelenková

Dne 1. 10. vyjeli žáci 1.C a 2.B vysvobodit princeznu

Navštívili zámek v Libochovicích, kde hledali odpovědi na 

hádanky kouzelných bytostí a čelili nástrahám čaroděje 

z temného lesa, až nakonec vysvobodili princeznu Sněžen-

ku. Všichni se také naučili kouzelné zaříkadlo o čaroději.

Žáci 1.C a 2.B

Návštěva Veletržního paláce

Letošní školní rok jsem s 3.B navštívila Veletržní palác – 

pořad „Moje první návštěva Veletržního paláce“. Některé 

děti byly opravdu v galerii poprvé v životě, a tak informace, 

jak se zde chovat, co zde naleznou nebo jak takové 

umělecké dílo vzniká, pro ně bylo přínosem.

Každý si odnesl svůj průkaz muzejníka. Část programu 

probíhá i v ateliéru, kde děti vytvořily kopii dvou obrazů 

V. Pivovarova. Ve třídě budeme samozřejmě navazovat 

dalšími aktivitami. Výsledky společné práce můžete 

zhlédnout ve škole. 

D. Blechová

Škola v přírodě – 3.B a 4.B

Koncem měsíce září jsme vyjeli na čtyři dny do přírody 

k Máchovu jezeru. Po příjezdu nás přivítalo „babí léto“ se 

sluníčkem, takže jsme většinu času trávili venku v nádherné 

podzimní přírodě. Počasí nám přestalo přát při výletě na 

hrad Bezděz, který byl zahalen do mlhy. Až když jsme 

zdolali 164 schodů hradní věže, tak se mezi mraky objevilo 

slunce. Cestu jsme si zpestřili soutěží postřehu. V programu 

nechyběl ani výlet parníkem, vědomostní soutěž a výtvarná 

dílna. Každý si vezl domů diplom a ocenění. Celý pobyt se 

obešel bez úrazů a byl naplněn novými zážitky. Fotografie 

naleznete na www.zsroztoky.cz.

D. Blechová

Zpívání v Akademicu

Dne 18. 10. 2007 jsme se spolu s ostatními žáky naší školy 

zúčastnili hudebního pořadu J. Uhlíře - Hodina zpívání ve 

zvěřinci. Celým sálem zněly známé písničky z pohádek 

Lotrando a Zubejda, Ať žijí duchové , Princové jsou na 

draka,... Všichni jsme si mohli s J. Uhlířem tyto známé 

melodie zazpívat. Bylo nám líto, že pořad musel po hodině 

skončit. 

2.B, I. Bártová

Knihovna otevřena

Žákovská knihovna je otevřena každou středu a čtvrtek od 

13 do 14 hodin. Od listopadu bude v knihovně k dispozici 

počítač s připojením na internet, tiskárna a scanner. 

Úplně ideální podmínky pro přípravu referátů, seminárních 

prací, podkladů pro projekty.

Těším se na Vaši návštěvu.

M. Bartulíková

Na stopě

Dějepis představovaný nekonečnými sloupci dat nebývá 

pro děti přitažlivý, stačí se naučit před písemkou a pak 

rychle zapomenout. Aby byla znalost historie prospěšná, 

můžeme žáky do jejího objevování vtáhnout i jinak.

Téma historie života na Zemi je dětem většinou známé, 

novým může být způsob, jak s tímto tématem pracovat. 

V říjnu žáci 6. ročníku začali řešit hned několik úkolů 

najednou - orientaci ve vývoji života na Zemi, typické 

představitele jednotlivých epoch historie Země, odhalování 

činitelů, které měly na vývoj života vliv. Na stopě vývoje 

nebyli sami. K našemu projektu se od samého počátku 

přidala skupina starších žáků, kteří celé dva dny mapovali 

naši práci a utvořili ucelenou fotodokumentaci, jiná skupina 

se zabývala jeskynními malbami, někteří nám přišli pomoci 

s kresbami na stěnách chodby u dějepisny.

Práce probíhala v mnoha skupinách, někteří pod vedením 

zkušených pedagogů se ukázali jako schopní výtvarníci, jiní 

ŠKOLY, ŠKOLKY etc...
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vynikali ve vyhledávání informací, které doplňovaly naše 

pátrání a odhalovaly nové skutečnosti, další spolupracovali 

na tvorbě pravěkého kalendáře.

Největší odměnou byla radost z výsledků projektu, které 

předčily naše očekávání, ale i zájem dospělých i mladších 

dětí. Přijďte se i Vy podívat ve Dnech otevřených dveří.

D. Moravcová

Den otevřených dveří 

Kdy? 23. 11. 2007 v pátek. V kolik? Od 8:00 do 14:00 hodin. 

Máte možnost podívat se přímo do vyučování, prohlédnout 

si prostory obou budov školy, popovídat si s vyučujícími či 

vedením školy, zeptat se na vše, co vás zajímá. Udělejte si 

na tento den čas a přijďte k nám. Rádi vás u nás uvítáme.

J. Barešová

Labužník - průvodce gurmána 

po skautském táboře

Chtěl jsem tento článek začít slovy "nový školní rok". Pak 

jsem si ale všiml, že stejně tak dobře lze použít mnohem 

elegantnější a více positivně naladěný pojem "skautský 

rok". Tedy: 

Nový skautský rok je již v plném proudu a mně připadl 

nelehký úkol. Napsat něco, nejlépe ještě z tábora, jenž byl 

v červenci, kdo si to má všechno pamatovat, co by Vás-

čtenáře- nějak obohatilo nebo alespoň pobavilo. 

Dost řečí, zaútočím na vaše nejzákladnější pudy! Buchty, 

přátelé. My si u nás na táboře pečeme vlastní buchty. Jistý 

informovaný občan mě ujistil, že ani v blahobytných 

poměrech Roztok tyto praktiky nejsou běžné, natožpak na 

letních táborech... Vtip je v kamnech. Ta je nutno postavit 

týden před táborem, aby proschla a taky aby se to stihlo, 

neboť zedničina zabere plné dva dny. Postavit taková 

kamna s pecí jen z kamení, jílu, bláta a kovové konstrukce 

vlastní konstrukce je slušný kumšt! Také se tzv. kamnář 

rekrutuje z nejzkušenějších skautů a je mu prokazována 

patřičná úcta. (Třeba je slušné mu popřát dobrou noc, 

vyčistit zuby, učesat vlasy...)

Ale nejen kamny jsou buchty živy. I to nejchudší těsto kyne 

aspoň půl hodinku...když jsme ty buchty chtěli k snídani, 

rozuměj, z hecu, tak jsme s vařením začínali po třetí ráno! 

My si vůbec nehorázně, hodujeme. Už jsme taky rožnili 

celé malé prase, to když jsme byli v táborové hře Slované 

a táborovou klasikou je Le Chateau Bruant (Zní to 

francouzsky, co víc si přát!). Což je Orestovaný plátek 

vepřového zapečený s broskví a se sýrem. 

Takovéto i jiné skopičiny jsou k vidění a k zažití ve skautské 

osadě v Roztokách. 

Máchova ulice. Kontakty a veškeré jiné informace 

naleznete na www.skaut-roztoky.wz.cz

Filip G

P.S. Říká se, že na jídlo a vaření si potrpí spíše ta starší 

garda skautů, ale tentokrát budu výjimkou a doplním svého 

mladšího bratra o následující shrnutí – skauti organizovali 

letos tři tábory, jeden chlapecký a dva dívčí. Na těchto 

táborech bylo 23 chlapců, s nimi 15 více méně dospělých a 

21 děvčat o které se staralo 10 dospělých (zde není pochyb 

o dospělosti).  Tábory byly všechny v krásné přírodě a děti 

si kromě zábavy určitě odvezly dovednosti, které se jim 

v životě a zejména v krizových situacích (jako byly 

např.povodně) budou hodit.

Martin Štifter

SETKÁNÍ 1. ODDÍLU SKAUTEK 

STŘEDISKA LÍPA ROZTOKY

1. oddíl skautek pořádal setkání všech svých členek, jak 

současných tak bývalých - skautujících od roku 1990, kdy 

byla činnost dětských oddílů v Roztokách opět obnovena.

Sešly jsme se v sobotu 6. října ve skautské Osadě. Program 

byl pečlivě naplánován oddílovou radou a tak již chvilku po 

14 hodině klubovnou sborově zazněl oddílový pokřik.

Setkání bylo uspořádáno u příležitosti 100 let světového 

skautingu. Bývalé vůdkyni Amálce byl stopován čas, když 

připomínala dávnou historii oddílu a zabrousila až do 

úplných počátků, které má ovšem sama pouze z doslechu. 

Současná vůdkyně Uzlík, se svou zástupkyní Petříkem, 
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měly v režii průběh odpoledne, kdy přišly na řadu kroniky, 

zápisníky a tisíce fotek z různých akcí, schůzek, výprav 

a táborů.

Nad hrnkem čaje a napečených dobrot jsme si připomněly 

společné zážitky. Každá ze sester si našla svůj zápis 

v kronice a vzpomínání nebralo konce. „ Pamatuješ na 

žabičkový kopec v roce 1990 na táboře v Krčkovicích? “ 

„A ty úžasné knedlíky s jablkovou plnkou v Počepicích 

v roce 1991?“ Táborů v České Bělé bylo několik, na 

Údolíčko vzpomínaly všechny se slzou v oku. Těch výprav, 

besídek a jiných akcí: např. jak Piráti z Bořic lovili poklad, 

nebo jak Galové zachránili recept na kouzelný nápoj. Přišla 

řeč i na celoroční oddílové hry:  úkoly z Plecháčku - 

chytráčku, Zrnka písku se želvičkou Sárou a na ekologii 

zaměřenou celoroční odborku Pandu a mnohé další.

Abychom neseděly jen nad fotkami, připravily Naty 

s Verčou hru „Nápisy krále Ašóky“, Zahrály jsme si všechny, 

jen Amálka s Beruškou důstojně fandily.

Odpoledne se již pomalu chýlilo ke konci a nás čekal 

slavnostní oheň, na který náš oddíl zve již tradičně i ostatní 

oddíly z našeho střediska. Program pokračoval v duchu 

oslav 100 let skautingu. Piškota se Škubánkem nás velice 

vtipně provedly zbývajícím večerem.

Formou televizních zpráv připomněly nejdůležitější 

okamžiky světového i československého skautingu. 

Mezi zpíváním jsme si zahráli několik drobných 

her. 

Večerkou v Gilwellském kruhu kolem dohořívajícího ohně 

jsme společně se skauty a vlčaty slavnostní den ukončili.

Setkání oddílu se moc vydařilo a tak jsme si slíbily, že se 

zase někdy společně setkáme i s těmi sestrami, kterým to 

tentokrát nevyšlo.

Za 1. oddíl skautek, 

střediska Lípa Roztoky

Amálka a Uzlík Hůlkovi

Výstava Roztoky očima dětí, aneb 

co se mi v Roztokách líbí a nelíbí.

Výstava výtvarných prací žáků ZŠ Roztoky proběhne 

v 2.polovině listopadu-přesný termín se dozvíte 

z plakátů. Tentokrát si práce dětí můžete přijít prohlédnout 

do předsálí tělocvičny TJ Sokol Roztoky, vstup je přes 

novou restauraci, dříve drogerii v budově roztocké 

sokolovny.

Těšíme se na Vás 

B.Valiová a R. Kolářová, organizátorky

Slavnostní oceňování

V úterý 22.10. v podvečer se konalo v Kulturním centru 

Zahrada na Chodově - Praha 4 slavnostní ocenění všech 

úspěšných žáků a studentů Středočeského kraje 

v soutěžích vědomostních, uměleckých i sportovní za 

uplynulý školní rok 2006 - 2007. Sešlo se zde přes sto 

oceňovaných žáků a studentů, jejich rodiče, kamarádi, ale i 

učitelé a zástupci Středočeského kraje v čele s hejtmanem 

panem Petrem Bendlem. A proč se o této události vůbec 

zmiňujeme? Roztocká škola zde měla svého zástupce, 

žáka současné 5.A Jana Kuličku, úspěšného řešitele 

matematické soutěže Klokan, kategorie Klokánek 

(4.,5.tř.). Mezi 70 705 soutěžícími dosáhl maximálního 

počtu bodů a umístil se tak v této soutěži na 1.místě! 

Gratulujeme! Cenu a diplom předali Honzovi sám hejtman 

Středočeského kraje pan Petr Bendl a jeho náměstkyně 

pro školství paní Dagmar Netolická. Honzu na slavnost-

ní ocenění doprovodili jeho rodiče, třídní učitelka 

L. Hamissová a paní ředitelka J. Barešová. Slavnostní 

večer trval dvě hodiny a byl zpestřen řadou velice pěkných 

vystoupení a nakonec malým rautem. Věříme, že 

úspěšných žáků v různých soutěžích bude v naší škole 

stále více. 

J. Barešová

ŠKOLY, ŠKOLKY etc...
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Zprávy ze sdružení 

Roztoč 

Pro příjemné naplnění nastáva-

jících dlouhých podzimních dnů 

jsme pro vás a vaše děti 

připravili následující akce, na 

které jste všichni srdečně zváni! 

Islámská keramika – sobota 17. listopadu 

Keramická dílna pro děti od 7 let a dospělé s arabským 

občerstvením pořádaná v rámci mezikulturního projektu 

„Buďte tu doma“. 

Kde: atelier sdružení Roztoč v budově jídelny ZŠ Roztoky

Čas: 14.00 – 16.15

S sebou: bavlněnou nebo lněnou látku 40x40cm, tupý 

nožík, špachtle, očko (kdo má doma)

Vstupné: 120 Kč členové, 160 nečlenové

Dílnu vedou: Lada Krupková Křesadlová, David Ramdam 

a Hana Nováková

Z důvodu omezeného počtu míst je nutná rezervace na 

našem kontaktu : 

tel./ zázn. 233 910 014, e-mail: roztoc@roztoc.cz.

Podpořeno MŠMT, Středočeským krajem a grantem 

z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního 

mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu 

prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. 

Cuba libre – středa 28.listopadu 

Dokumentární film a beseda o Kubě v rámci cyklu Besedy 

s autory časopisu National Geographic.

Více najdete v otištěné pozvánce.

Výroba adventních věnců – sobota 1.12. 

Již tradiční setkání, při kterém si děti i dospělí mohou 

vyrobit své adventní věnce. 

K dispozici Vám budou lektorky aranžérských kurzů, Dáša 

Caislová a Hanka Kaplanová, a různé druhy zeleného 

chvojí i pestrého dekorativního materiálu. 

Čas: 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00, 16.00 – 18.00

Kde: ateliér sdružení Roztoč, budova školní jídelny, 1. patro

Vstupné: dospělý člen 80 Kč, ostatní 120 Kč, dítě člen 

40 Kč, ostatní a důchodci 60 Kč 

Z důvodu omezeného počtu je nutná rezervace v jedné 

ze 3. skupin na našem kontaktu:

tel./ zázn. 233 910 014, e-mail: roztoc@roztoc.cz.

Vánoční trhy v Roztokách – sobota 8.12.

Jedinečné vánoční trhy, na kterých prodávají děti v rolích 

trhovců svá rukodělná originální dílka. Určitě Vás jejich 

tvořivost a fantazie překvapí a mile potěší. Trhy jsou 

doprovázené lidovými vánočními zvyky - pouští se lodičky, 

házejí se střevíce, rozkrajují jablíčka, věští se budoucnost, 

zpívají koledy a mnohé další. Přijďte se podívat, zazpívat si 

i nakoupit, potěšíte tím sebe a oceníte nemalou snahu 

malých trhovců! 

Čas: 14.00 – 16.30, od 13.00 příprava trhovců

Kde: školní jídelna Roztoky

Vstupné: zdarma

Více informací o aktivitách sdružení Roztoč najdete na 

www.roztoc.cz, tel./zázn.:23391 0014,

e-mail:roztoc@roztoc.cz a na plakátovacích plochách 

města.

Za sdružení Roztoč Dita Votavová

Besedy s autory časopisu 

National Geographic 

 Cuba Libre -  
dokumentární film a beseda 

28.11.2007 od 18.30
síň Zdenky Braunerové 

ve Středočeském muzeu 

v Roztokách

Hosté: Petr Horký, Miroslav Náplava

Dokumentaristé, spisovatelé a cestovatelé, kteří 

s kamerou a fotoaparáty navštívili kolem šedesáti zemí 

světa. Napsali celou řadu knih a jejich filmografie čítá 

přes třicet dokumentárních filmů, které se vysílaly 

v šesti zemích Evropy. 

Kdo nezažil, nepochopí, kdo neviděl, neuvěří! 

Na Kubu se vrátili již několikrát. Nyní se s vámi o svou 

cestovatelskou lásku podělí způsobem jim vlastním - 

s plným nasazením, s řadou příběhů tak neuvěřitel-

ných, že je přináší jenom život. Jejich zážitky jsou plné 

smyslných žen, Ernesta Hemingwaye, hospodských 

příhod, komunistických absurdit, animistického 

náboženství, hudby a hlavně desítek kubánských 

osudů pestrých tak jako celý „ostrov svobody". 

Partnerem akce je Středočeské muzeum v Roztokách. 

Akci podpořil Středočeský kraj a Město Roztoky. 

ŠKOLY, ŠKOLKY etc...
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Přebohatý listopad v Academiku

Opravdu velká porce zajímavého dění bude k vidění 

v hotelu Academic v průběhu měsíce listopadu i na začátku 

prosince. Hned o prvním víkendu dva koncerty –odložený 

sourozenců Ulrychových a řádně naplánovaný nové 

stardance Jiřího Schmitzera.

Další týden se zasmějeme při show Zdeňka Izera, stejně 

jako 18. listopadu při divadelním představení Vstupte!, kde 

stačí vyjmenovat herce – Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička, 

Libuše Švormová a Jan Čenský a víc není třeba dodávat.

Sobota 24. 11. bude celá věnována pohybovým 

workshopům s názvem Den tance a pohybu. Bližší 

informace naleznete na www.roztokysdruzeni.cz v sekci 

Připravujeme.

Den na to ve 14 hodin začíná Country bálek s taneční 

skupinou Caramelka a s kapelou Přehmat. Kromě ukázek 

a výuky tanců čeká na malé účastníky řada soutěží o ceny.

Večer pak je připraven vrcholný zážitek pro milovníky 

skotské a irské hudby – koncert skupiny Asonance.

První prosincový den bude koncipován jako Den pro celou 

rodinu. Od dopoledne až do pozdního večera je připraven 

bohatý program – ukázky vázání adventních věnců, výroba 

vánočních přáníček, soutěž o nejlepší stromek s ozdobami 

vlastní výroby, divadelní představení pro děti Jak víla 

Zlomyslína ukradla vánoční hvězdu, pro větší děti Dětská 

diskotéka, pro mladé diskotéka ve stylu house music (hraje 

Sype Sound System), pro dospělé živá hudba v restauraci 

a večerní talkshow Haliny Pawlowské.

Součástí odpoledního programu by mělo být i rozsvěcení 

vánočního stromu na Tyršově náměstí a vánoční minitrh. 

A ještě Vás srdečně zveme na 9. prosince na strhující 

vystoupení dívčího houslového tria In flagranti, které 

podobně jako Vannessa Mae kombinuje hudební kusy 

vážné i populární hudby. Virtuózní podání a atraktivní 

vzhled celého tria slibuje pastvu pro uši i pro oči.

Na shledanou se těší

Vlaďka a Jaroslav Drdovi

Náročné divadelní představení 

v Academiku

Ten, kdo šel na představení divadla Ungelt Všechno jen do 

putyk a ženským, které se konalo 7. října v kongresovém 

sále hotelu Academic, jen ze zvědavosti na známého 

seriálového herce Miroslava Etzlera, musel být překvapen, 

ba zklamán. Uvedené představení totiž nemělo s tele-

vizními „mýdlovými operami“ pranic společného.

Dílo Francoise Villona, buřičského básníka z období 

končícího středověku, ani více než po půl tisíciletí 

nepřestává inspirovat a fascinovat. Irena Žantovská 

propojila básníkovy balady (v dosud nepřekonaném 

překladu Otokara Fischera) do svérázného scénického 
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tvaru, ve kterém se střídala všechna typická villonovská 

témata – od pijáctví a hýření přes drsnou milostnou lyriku až 

po téma stáří a smrti. Některé balady zazněly jako písně, 

k nimž složil hudbu Emil Viklický. To vše na velmi střídmě 

pojaté scéně, kde se všechny rekvizity vešly do truhly, která 

sama sloužila jako židle, lože i rakev. Režisér Miroslav 

Krobot obsadil do jediných dvou rolí herecké manžele 

Vilmu Cibulkovou a Miroslava Etzlera, kteří prokázali své 

mnohovrstevnaté herecké umění. Každé baladě dodali 

příznačnou náladu a atmosféru, takže jsme chvilku 

sledovali dvojici klaunů, pak třeba prostitutku se 

zákazníkem nebo dvojici senilních staříků. Své nesporné 

herecké kvality pak umocnili více než profesionálně 

soustředěným výkonem.

Velmi příjemným zjištěním bylo, že se sál v hotelu 

Academic začíná u podobných kulturních podniků 

osvědčovat. Podařilo se „rozpohybovat“ světelný park, 

vyladit klimatizaci, aby byla funkční a přitom ne nadměrně 

hlučná. Od listopadu zavádíme systém číslování řad, aby 

diváci, kteří si zakoupí lístky v předprodeji, nemuseli mezi 

sebou „bojovat“ o lepší místa.

Hotel Academic nám tak umožňuje nabídnout roztockým 

občanům plnohodnotné kulturní zážitky, aniž by museli 

obtížně shánět vstupenky v pražských předprodejích, 

přemýšlet, jak se dostanou do divadla a zpátky, kde 

zaparkují a jak dlouho jim bude trvat cesta, a to vše za ceny 

nižší, než v pražských divadlech.

Informace o našich pořadech naleznete na www.rozto-

kysdruzeni.cz, ve výloze na Tyršově náměstí, na 

plakátovacích plochách, v Pražském kulturním přehledu 

či v kulturních kalendářích na webových stránkách města 

Roztoky, v časopisech Odraz a Náš region.

Předprodej vstupenek probíhá v recepci hotelu Academic. 

Hromadné objednávky na fakturu na tel. 736 524 650.

Jaroslav Drda

Uzávěrka pro granty a dotace

Dovoluji si upozornit p. t. představitele spolků, sdružení 

i občany, kteří se rozhodnou upořádat v prvním pololetí 

roku 2008 nějaký zajímavý, roztockou kulturu povznášející 

podnik, že termín k podání žádostí o dotační prostředky na 

chod a rozvoj spolkové činnosti, jakož i žádostí o kulturní 

granty na první pololetí roku 2008, je 30. listopad 2007. 

Pokud k vám dorazila informace s jiným datem, vězte 

prosím, že konečné a nepřekročitelné datum je skutečně až 

poslední listopadový den.Kulturní komise se bude vašimi 

požadavky zabývat v  prosinci či lednu a doporučí 

městskému zastupitelstvu a radě výši dotačních a granto-

vých prostředků do rozpočtu na rok 2008.

Podmínky by se neměly oproti minulému roku měnit. 

Dotace pro spolky jsou určeny na běžnou spolkovou 

Pozdně podzimní pozvánka 

Pro zimní sezónu připravilo Středočeské muzeum 

program, kterým by chtělo zaujmout dospělého i dětského 

návštěvníka. Od 14. listopadu bude otevřena výstava 

s názvem Dítě, dětství, mateřství, která atraktivním 

způsobem mapuje proměny péče o dítě předškolního věku 

od 19. století do poloviny 20. století. 

V minulosti totiž nebyla dětem, jejich zdraví, psychice, 

vzdělání a právu věnována taková pozornost jako dnes. 

Teprve 19. století s sebou přineslo nejen rychlý rozvoj 

techniky, kultury a společenských vztahů, ale i organi-

zované zdravotní péče, nových pedagogických idejí 

a pevně zakotvené legislativy. V průběhu 19. století se 

výrazně změnila tradiční společnost utvářená po staletí, 

v českých zemích vzrostl počet obyvatel měst zhruba 

o polovinu. Vedle rodin z tzv. vyšších stavů (šlechtické, 

buržoazní a měšťanské rodiny), kde o děti pečovaly 

soukromé vychovatelky, se vytvořil nový typ malé rodiny 

s více dětmi – rodiny dělnické, kde oba rodiče většinou 

pracovali a děti byly svěřovány nově vznikajícím ústavům – 

jeslím, opatrovnám, školkám. Na venkově vedle velkých 

rodin sedláků tvořených příslušníky více generací 

existovala široká vrstva často velmi početných rodin bez 

vlastnického vztahu k půdě. Jak ve městech, tak na 

venkově byla dítěti svěřena také role pracovní síly. Dětská 

práce byla částečně regulována říšským živnostenským 

zákonem z roku 1888. Slovy současných německých 

badatelů lze konstatovat, že se svět rozdělil na šťastné 

a nešťastné děti, šťastné děti hračky dostávaly a nešťastné 

je vyráběly.

Nástup „nové doby“ na přelomu 19. a 20. století přinesl na 

druhé straně větší nabídku produktů určených pouze 

dětem, ať už se týkaly výživy, hygienických potřeb, hraček 

a her, dětských knížek, specifického oděvu nebo nábytku. 

S dvacátým stoletím přišlo také nové členění obytného 

prostoru, v rámci stavby domů byl projektován dětský 

činnost, na úhradu energií, jízdné, cestovné a další 

potřeby, které přináší chod sdružení. 

Nelze je použít na stavební investice.

Granty mají pak podpořit zajímavé počiny v kultuře, ať již 

místní, provozované zdejšími občany, nebo "dovezené".

V loňském roce vyčlenilo zastupitelstvo na tyto aktivity 

částku o něco málo vyšší než milion korun. Nelze 

předpokládat, že pro rok 2008 dojde k jejímu dramatickému 

navýšení, proto prosím všechny žadatele, aby byli ve svých 

požadavcích uměření.

Příslušné formuláře buď dorazí (dorazily) z radnice poštou, 

nebo budou v inovovované verzi (se změněnými daty 

uzávěrky) viset na městském webu zkraje listopadu.

Tomáš Novotný

KULTURA
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Knižní trh 

připravujeme již 6. rokem a bude hodně práce, 

neobejdeme se bez pomoci dobrovolníků, rodičů 

a všech příznivců školy. Prosíme proto všechny, kteří 

nám chtějí pomoci, aby přišli na schůzku 

přípravného výboru knižního trhu ve čtvrtek 

15. 11. 2007 v 19 hodin do knihovny roztocké 

školy (v družině) a tam se poradíme, jak na to. 

Pokud můžete, pošlete předem e-mail nebo SMS.

Na všechny se těší Martina Krátká

martina.kratka@seznam.cz, Tel.775 581205

pokoj. Motiv dítěte či spokojené rodiny 

se čím dál víc nacházel na předmětech 

denní potřeby a užitého umění – 

porcelánu, skle, grafice nebo po-

hlednicích. V dobovém tisku se 

pravidelně objevovaly příspěvky 

věnované dětem a o dětech, dítě se 

stalo součástí reklamní kampaně 

výrobců. 

To všechno mohou návštěvníci spatřit 

(do 16. března 2008) prostřednictvím 

dobových předmětů a zároveň 

posoudit, jak se přístup k dětem v jejich 

raném věku začal přibližovat dnešním 

představám...

Druhou zimní výstavou s názvem 

Betlémy, tentokrát t řebíčské  

(7. prosince 2007 – 27. ledna 2008) 

muzeum navazuje na volný cyklus, ve 

kterém přibližuje významné oblasti 

tradičního betlémářství (předloni byla 

takto představena oblast Orlickoús-

tecka, pro příští rok je plánována 

oblast Kralicka).

Jako zvláštní akci v předvánočním 

čase připravili pracovníci muzea na 

8. prosince od 10 do 17 hod. Dětský 

advent v muzeu s tímto progra-

mem:

10:00 komentovaná prohlídka 

výstavy Dítě, dětství, 

mateřství

11:00 loutková lidová hra s 

jesličkami, zpěvy a anděly

12:00 malé ochutnávkové 

překvapení

13:00 komentovaná prohlídka 

výstavy třebíčských betlémů

14:00 hudba a další múzování včetně kouzel 

s agenturou Múzy dětem (do 16 hod.)

15:00 komentovaná prohlídka výstavy Dítě, dětství, 

mateřství

16:00 komentovaná prohlídka výstavy třebíčských 

betlémů

17:00 adventní punčový přípitek (pro děti nealko) 

a vánoční zpívání spolu se sborem Rosa 

u rozsvíceného stromku

Ivana Kubečková

KULTURA
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SPORT

Fotbalový podzim 2007

Konec roku se nezadržitelně blíží a stejně je tomu 

i s fotbalovou sezónou, tedy alespoň s její podzimní částí. 

Před jejím vyvrcholením mají dva roztocké týmy, áčko a žáci, 

naději, stát se podzimními králi. 

Šňůrou tří vítězství v řádě se „A mužstvo“ stále drží na dohled 

postupovým příčkám, ale o slastný pocit z první příčky se 

připravilo porážkou v Rudné. O nejlepší startovní pozici do 

jarních odvet se ale bude bojovat až v posledních 

podzimních kolech. Nejprve přivítají roztočtí fotbalisté na 

svém trávníku lídra tabulky z Dobrovíze a následně zajíždějí 

na horkou půdu do Dobříče. V předehrávce prvního jarního 

kola pak určitě budou chtít oplatit domácí porážku z úvodu 

sezóny rivalovi z Libčic. Tato tři poslední utkání rozhodnou 

o nadějích našich fotbalistů pro jaro. Držme jim proto palce 

ať jsou ty naděje co největší.

Žáci s bravurou zvládli těžká utkání o čelo tabulky, když 

především díky kanonýrským schopnostem Zdeňka Kotaie 

si poradili s konkurenty na titul podzimního půlmistra. V zatím 

v posledním utkání ale překvapivě podlehli průměrné Zvoli. 

I přes porážku jsou žáci velmi příjemným překvapením 

soutěže a věřme, že radost nám budou dělat i nadále.

Roztocký dorost pokračuje ve výsledkové mizerii. K utkání už 

se alespoň schází v jedenácti lidech, ale navázat na loňské 

výsledky se dosud nepodařilo. Překvapivá vítězství nad 

silnými Hostivicemi degradují porážky se soupeři, které by 

dorostenci měli na domácím trávníku porážet. Ve zbytku 

podzimní části již své umístění jen těžko vylepší a šestá 

příčka je velkým zklamáním. Příležitost by tak měli ve větší 

míře dostávat nadějní žáci, které po sezóně čeká přestup 

o kategorii výš. Zejména Zdeněk Kotai si svým čichem na 

góly říká o příležitost.

Přípravka svou soutěž již dohrála, dle svých tradic 

nezklamala a přezimuje na pěkném třetím místě. Podzimní 

derniéra se našim nejmenším fotbalistům vydařila 

a jedenácti góly do sítě neškodného Kazína si roztocké 

naděje udělaly předčasné vánoce.

Doufejme, že svěřencům trenéra Davida Juráčka vydrží 

chuť, zápal a střelecký apetit i na jaře.

Muži / III.třída - skupina B

8.kolo (6.10.2007) 

SK Roztoky - SK Kazín                        3: 2 ( 2: 1) 

Branky Roztok: Drbal Radek, Čížek Martin, Král Václav

9.kolo (13.10.2007)

FK Lety – SK Roztoky                         0: 3  (0: 2)

Branky Roztok: Čížek Martin, Král Václav, Čížek Jan

10.kolo (20.10.2007) 

SK Roztoky - Sokol Kosoř                  3: 2 ( 1: 1) 

Branky Roztok: Rod David, Čížek Martin, Král Václav 

11.kolo (27.10.2007) 

Rudná -  SK Roztoky                           4: 1 ( 2: 0) 

Branka Roztok: Drbal Radek

Dorost / okresní soutěž - skupina C

8.kolo (6.10.2007)

SK Roztoky - Sokol Jinočany             0: 1  ( 0: 0)

9.kolo (14.10.2007) 

Rudná - SK Roztoky                            3: 0  ( 2: 0) 

10.kolo (20.10.2007) 

SK Roztoky - Sokol Hostivice            3: 1  ( 1: 0) 

Branky Roztok: 2x Koráb Martin, Boroš Benedikt

11.kolo (27.10.2007) 

SK Roztoky - Sokol Červený Újezd    2: 3  (0: 2) 

Branky Roztok: Koráb Martin, Boroš Benedikt

Žáci / okresní přebor 

6.kolo (7.10.2007) 

AFK Libčice - SK Roztoky                  1: 3 (0: 3) 

Branky Roztok: 3x Kotai Zdeněk

7.kolo (14.10.2007) 

SK Roztoky - Všenorský SK               1: 0 ( 1: 0)

Branka Roztok: Kotai Zdeněk

8.kolo (21.10.2007)

FK Lety - SK Roztoky                          0: 1  ( 0: 0)

Branka Roztok: Kotai Zdeněk

9.kolo (28.10.2007) 

SK Roztoky - Zvole                              1: 2 ( 1: 2)

Branka Roztok: Kotai Zdeněk

Přípravka / okresní soutěž 

6.kolo (7.10.2007) 

SK Roztoky - Slavoj Řevnice              3: 1 ( 3: 0)

Branky Roztok: Šťastný Michal, Brodský Filip, Povolný Jiří

7.kolo (13.10.2007) 

FK Lety - SK Roztoky                          11: 0 ( 8: 0)

8.kolo (21.10.2007)

SK Roztoky – Sokol Vonoklasy          4: 0 ( 2: 0) 

Branky Roztok: 4x Povolný Jiří

9.kolo (27.10.2007)

SK Kazín - SK Roztoky                        0: 11 ( 0: 4)

Branky Roztok: 6x Povolný Jiří, 2x Šťastný Michal 

a Vondra Filip, 1x Brodský Filip

Podrobnosti k odehraným utkáním, aktuální informace 

a zajímavosti z roztocké kopané můžete najít na našich 

webových stránkách www.skroztoky.cz

Martin Rambousek
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Vyměním velkou, celoročně obyvatelnou chalupu 15 km 

od Písku (ústřední topení, ekologický odpad) za byt

 v Roztokách. Tel.: 607746529

Prodám nový, velký anatomický atlas od Čiháka a kol.,

 III. díl (nervy atd.), pro studenty medicíny nezbytné. Cena 

dohodou. Původní cena cca 1700,-. Tel.: 604 775 076

Tenisový areál Žalov přijme recepčního/recepční, vhodné 

pro tělesně i duševně zdatné důchodce. Nástup možný 

ihned. Informace na tel.: 776 589 684

Prodám kombinovaný kočárek Bebecar Racer AT. Tříkolka 

s otočným předním kolem s možností aretace. Nafukovací 

kola, nastavitelná rukojeť. V ceně je podvozek, hluboká 

korba, sportovní sedačka, nánožník, pumpička a 

pláštěnka. Kočárek byl zakoupen v lednu 2006 za 16200,- 

Kč, hluboká korba je nepoužita a sportovní sedačka je po 

jednom dítěti jako nová - používaná 7 měsíců. Cena 

7500,-Kč. Mobil 721 282 755

angličtina pro malé i velké školáky - doučování / výuka,

 tel: 731 226 176

Pronajmu (nejlépe dlouhodobě) nový byt ve 3. patře 
2v Roztokách-Solníkách, 1 plus kk, 40 m  plus sklep 

a balkon, zařízený, za 7 tisíc Kč měsíčně plus poplatky. 

Preferuji nekuřáka, není ale podmínkou. 

Pronájem je možný od 3. ledna 2008. 

Kontakt: 602 348 767,728 655 131.

2Pronajmu garsonku v Roztokách. 32m +balkon+sklep 

(novostavba). Částečně zařízena - kuchyňská linka, 

sprchový kout . K nastěhování od 12/2007. Cena 7000 Kč 

+ poplatky (cca 1500Kč) měsíčně. Tel.: 777 28 27 20 , 

777 33 01 99

Hledám paní na úklid nového rodinného domku 

V Solníkách, jednou týdně. Tel: 737 270 950

Prodám rozkládací gauč s úložným prostorem, cca 

190x120 po rozložení, terakota-béžová, pouze rok starý, 

pův.cena 5500,- , k prodeji za 4000,-. Také prodám 

masážní podložku na ochranu či vyrovnání matrace, 

vhodné při bolestech zad, měkčí přizpůsobivý materiál, 

200x100, nová, 1500,-. A daruji kočičku, stáří 2 měsíce, 

zdravá a čistotná. Telefon – 604 775 076 (spíše večer

 po osmé hodině + víkendy)

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

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

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

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

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

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

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

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

SOUKROMÁ INZERCE

Soukromá inzerce

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prodám dětskou ohrádku dřevěnou, cena 200 Kč. 

tel. 728 705 585

Prodám dětský kočárek rozkládací, cena 200Kč  

tel. 728 705 585

Prodám rohové akvárium 120 l zabudované v nábytku. 

Kompletně zařízené včetně filtru a osvětlení, 

cena 5000 Kč, tel. 728 705 585

Mladá rodina s dvojčátky shání byt (i starší, nebo

 k rekonstrukci) – do 2mil.Kč. Tel. 721 865 394 

Prodám koberec – nový, nepoužitý - rozměr 190 x 290cm, 

cena 1500Kč. Nutno vidět! Tel. 220 910 896

Prodám mrazák 200 l – 6 šuplat v.120cm, cena 3000Kč. 

Tel. 720 588 850

Pronajmeme dlouhodobě garsoniéru v Roztokách. 

Tel. 604 762 498

Pronajmu zděnou garáž v blízkosti Školního nám. 

Dohoda. Tel. 220 911 741

Prodám: jídelní stůl bílý rozkládací (kruh –ovál) cena 

500Kč, sedačku IKEA KLIPAN pestrý potah – nová, cena 

2 500Kč, BTV SONY TRINITRON úhl.63cm výborný stav, 

cena 2000Kč,BTV TESLA ORAVAN přenosný, cena 

1000Kč,psací stroj CONSUL, cena 500Kč –dobrý stav

Tel. 731 160 280

Prodám dámské oblečení, skoro nové. Tel: 220 910 744

Hledám spolehlivou paní/slečnu na pravidený úklid RD 

v Žalově (1x týdně 3-4 hod.). Tel.: 607772334

Hledame paní na úklid bytu, jednou týdně, cca 2-3 hodiny, 

Roztoky - Žalov. Cena dohodou, tel. 608 20 21 33 
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Společenská kronika

Poděkování p. starostce a MÚ k blahopřáním k životnímu 

jubileu, výročí sňatku atp. zaslali: Beňo Ivan, Beranová 

Marta, Beran Vratislav, Burešová Dagmar, Dittrich Rudolf, 

Fleischmannová V., Jonová Hana, Kaszineczová Ilona, 

Kholová Naděžda, Majer Václav, Matějková Libuše, 

Růžička Jan, Sigmundová Helena, Šislerová Alena, Šmíd 

František, Turková Olga, Vosáhlová Milena.

Husitská diakonie CČSH v Roztokách děkuje Vám, 

občanům města Roztoky a okolí za všechny dary 

a příspěvky při našich pravidelných sbírkách šatstva a pod. 

Děkujeme touto cestou Technickým službám, zvláště panu 

řediteli J. Sládkovi za vstřícnou pomoc při výlepech plakátů 

pro náš Sbor. V příštím roce oslavíme 20. výročí 

organizování těchto sbírek.

Naše církev vždy plnila a plní i nadále službu lidem, kteří se 

dostanou do jakékoliv nouze. Husitská diakonie působí 

v Roztokách již 5 let.  Stará se o lidi v těžkých životních 

situacích, o nemocné a opuštěné. Během této doby prošlo 

naší péčí 36klientů. Pastorační asistentka paní Helena 

Kantorová navštěvuje klienty doma nebo v nemocnici, 

přinese nákup, pomůže s úklidem, dohlédne u ležících 

klientů, doprovází k lékaři a pomůže s léky atp. dle dohody 

a potřeby. Potřebujete-li vy nebo někdo z Vašeho okolí 

pomoc, prosím, obraťte se na nás. Přijďte na farní úřad 

nebo volejte na č.220 951 051.

ThMgr.Jarmila Kučerová

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

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

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

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

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

Pronajmu garážové stání v Roztokách 

na Tyršově náměstí č.p.1733 tel. 728 255582

Hledám pokoj nebo malý byt/garsonku k pronájmu 

v této lokalitě. Tel.: 608 647 041

Prodám Citroen 1.4 BX za 9.900,- Kč/ r.v.88. 

V dobrém stavu. Bližší info na tel. 602518511

Autoservis Petr Houser přijme automechanika. 

Tel:731 151 335

Včelí med přímo od včelaře obdržíte na adrese:Vidimova 

607, Roztoky. Vhodné předem zavolat, tel 220 911 665, 

nejlépe večer. 
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Takové menší, roztomilé 

zpoždění…

Když jsem připravoval listopadové číslo Odrazu, 

potřeboval jsem katastrální mapu centra Roztok, abych se 

podíval na umístění a výměru pozemku ve vlastnictví 

České pošty, kde údajně před pěti lety hodlala postavit 

svou novou úřadovnu. Vypůjčil jsem si tedy co nejčerstvější 

kopii, s datem 10.4.2006, kulatým razítkem Středočeského 

katastrálního úřadu a 50-ti korunovým kolkem a nevěřil  

svým očím: střídavě jsem koukal na mapu,na razítko,na 

mapu,na razítko,chvílemi to vypadalo, že mapa je  tak 

z r.1986, ale není tomu tak.

Je v ní totiž zakreslen celý blok A i B (hotel ACADEMIC) 

postavený Trigemou v r. 2004 a 2006, a i ostatní změny 

odpovídající současnému stavu zástavby. Co mě tedy tak 

vykolejilo? Na mapě jsou totiž hlavní ulice pojmenovány 

Gottwaldova, J. V. Stalina a 7. listopadu!!! Ty známe dnes - 

od r.1990- jako Masarykovu, Palachovu a 17. listopadu! (Tu 

poslední přejmenovali tehdejší zastupitelé s notnou 

dávkou humoru). Proč ne – revoluce jako revoluce. 

7. listopadu byla přeci ,,Velká říjnová“ a 17. listopadu 

začala ,,Malá sametová“ – tak jaképak s tím štráchy! Stačí 

dát před sedmičku jedničku a jsme z toho venku! Nu 

proč ne.

(Buďme rádi, že je v záchvatu vtipnosti nenapadlo 

přejmenovat Gottwaldovu na Kotvaldovu…).

Řeknete si: to na tom Katastrálním úřadě sedí seskupení 

tupohlavců a zpozdilců? Možná tam pracuje banda 

stalinistů, nebo naopak parta fachidiotů,kterou zajímá jen 

jejich profese: mapy a čísla – a nic víc, žádné názvy ulic, 

žádný místopis, žádné souvislosti. Ať chcete či nechcete, 

pořád vám to vrtá hlavou a říkáte si: to přeci není možný! 

Sedmnáct let po pádu bolševismu! (A přece to tak je, to se 

nedá oddiskutovat. Ale jak je to vlastně s právní stránkou 

věci, s platností dokumentů, na jehož základě probíhají 

veškeré obchodní transakce: nesčetné koupě, prodeje 

a převodybytů, domů, pozemků!? Vždyť jsou v něm 

uvedeny evidentně nesprávné 

údaje! Nejsou náhodou takové 

dokumenty neplatné?)

To všechno vás jistě napadne. My 

Češi máme zvláštní a geneticky 

zakódované sklony hledat chyby 

u jiných – stěžovat si na ,,nepří-

zeň“ osudu, úřadů a bůhví koho 

ještě! A co když je to jinak!? Co 

když je to tak, že úředníci 

Katastrálního úřadu dost dobře 

vědí, že v mapách uvedené názvy 

ulic už dávno ,,odvál čas“. A vědí 

též, že za tyto údaje neodpovídají. 

Odpovídá za ně totiž zastupitelstvo 

té které obce, města. Tedy my. 

Vědí to – a s úsměvem si nás 

,,smaží“.

Žádám tímto laskavě Městský či 

Stavební úřad Roztoky, aby 

písemně informoval Katastrální 

úřad Středočeského kraje, že ty 

a ty ulice byly v r. 1990 atd. 

přejmenovány!

    Jak prosté, že …

Ladislav Kantor

Rozvod po roztocku

Byla to tehdy hodně nečekaná svatba. Jestli z rozumu, 

anebo z náhlého pomatení smyslů, to bude soudit čas. 

Možná už soudí. Každopádně si ti dva řekli ANO, akt 

v důstojném prostředí reprezentačního restauračního 

zařízení podepsali a v publiku to zašumělo, jako když 

centrforward překopne z malého vápna prázdnou bránu 

anebo herci vprostřed představení vypadne text a spadne 

paruka.

Ono manželství, jak už to bývá, zpočátku klapalo. Majetek 

společně získaný na ustavujícím zasedání nového 

zastupitelstva byl dle smlouvy rozdělen, pár prvních 
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společných kroků v družném nadšení vykonáno – a pak to 

začalo kulhat. Nutno dodat, že na jednu, řekněme, pravou 

nohu. A tak zatímco zastupitelé jedné koaliční strany 

vzhlíželi zbožně ke svému Číslu 1 a hlasovali podle 

mušketýrského „jeden za všechny, všichni za jednu“, 

zastupitelé druhé koaliční strany se handrkovali mezi 

sebou a hlasovali proti sobě tím spíše, čím o důležitější věc 

se jednalo.

Jako opoziční živel v koalici jsem pozoroval s jistým 

zadostiučiněním, že v řadách členů strany koaličně 

kulhající přibývá hlasů „no to jsme jim to spolkli 

i s navijákem“ a ještě mnohem horších, a celý ten koaliční 

duel pozorovali i jiní. Jak by taky ne, takové manželství po 

italsku je přece ve vsi vždycky populární.

Ale abych to trápení neprotahoval. Po aféře s kanalizační 

stokou, během níž se Nádražní ulice stala v Roztokách 

stejně důležitou, jako byla naposled za dob kníratého 

starosty Vošáhlíka, nabyla nespokojenost slabšího 

koaličního partnera (říkejme realisticky manžela) 

alarmující, ba havarijní míry, takže se vzmužil a pokusil se 

z onoho koaličního chomoutu vymanit. Jenže přišel na to, 

že ta smlouva je pevnější než svazek manželský a že byla 

sepsána tak, že se ani jednostranně vypovědět nedá. 

Manžel učinil šalamounské prohlášení, že se po 

posledních výstupech manželky už koaliční smlouvou 

necítí být vázán, načež manželka mu vlídně odvětila, že si 

pocity může strčit za klobouk a že ona trvá na tom, co 

podepsali, tedy na jednání. Nějaké jednání zjevně 

proběhlo, prý neoficiální, ale výsledek byl potvrzen před 

zastupiteli takřka pitevním nálezem. Koaliční smlouva je 

mrtva.

Úmrtí v koaličním domě se však navenek nijak neprojevilo. 

Manžel, ač údajně vyzván, svůj odchod jaksi nedokonal 

a setrval s manželkou pod společnou střechou, a manželka 

to strpěla, koneckonců jednomu by barák asi brzy spadl na 

hlavu. A tak tam teď chodí kolem sebe, občas se shodnou 

na tom, že ti venku jsou lumpové, a, mírně naježeni, 

vyčkávají. Jako kohouti.

Případ společného výskytu dvou kohoutů na jednom 

smetišti řeší lidová moudrost a v konečné instanci praxe, 

protože posléze skončí na pekáči oba. Ale v dušičkovém 

čase bych asi neměl končit tak cynicky. Tož, prosím, jednu 

koaliční svíčku a tichou vzpomínku.

Jarda Huk

K tolik diskutovanému Albertu.

Ráda bych pár slov k tolik diskutovanému Albertu. Jsem 

ráda, že tu je a jsem spokojená. Někdy to není dokonalé, to 

vím. Komu Albert tak vadí, ať tam prostě nechodí. A ještě 

něco. Těším se na Tesco. Takové obchody měly 

v Roztokách dávno být.

Eva Záveská 

Roztoky v klubu 

evropských metropolí

Letní výluka, během níž končily vlaky z Roztok na nádraží 

v Holešovicích, mi přinesla vedle mnoha nepříjemných dvě 

pozitivní zkušenosti. Mírně jsem se poučil v železniční 

terminologii ve dvou světových jazycích a zjistil jsem, že 

Roztoky ve vzpomínkách mnoha zahraničních turistů jsou 

zapsány ve třídě evropských velkoměst.

S tou jazykovou výchovou to je na nádražích trochu 

problematické – hlavně pro ty, kteří takovou pomoc 

potřebují. Než hlasatel vypovídá česky, kde všude 

zastavuje expres do Hamburku, chystá se odjezd, během 

německé verze se vlak rozjíždí, a když končí anglické 

„... is ready for departure“, je „supercity train“ už kdesi 

v Libni.

Ale abych nezapomněl na naše město. Po příjezdu 

nějakého vlaku, a to bývají v holešovické stanici zpravidla 

mezinárodní rychlíky, dostávají pasažéři informace, kam 

a jak mohou dál v cestě pokračovat – kde jsou autobusy na 

letiště a odkud a kdy odjíždějí navazující spoje vlaků. 

A tehdy, ve třech jazycích, je vedle všech spojů do 

Budapešti, Varšavy, Berlína či Vídně jmenován i náš 

motoráček putující z Libně do Roztok. Žádného turistu 

obtěžkaného kufry a eury přestupujícího do starého 

motorového autobusu ani do Regionovy jsem sice nikdy 

neviděl – ale jsme mezi nimi. Mezi cílovými stanicemi 

mezinárodních expresů.

Jarda Huk 

Apeluji na všechny pejskaře.

V Roztokách je plno nových lidí s pejsky,kteří jsou buď na 

vodítku nebo bez vodítka na procházce.

Stalo se mně v sobotu, že jsem šla s mým pejskem 

na vodítku a vyrazila na něho doga-hnědožlutá, kterou 

měl majitel sice na vodítku, ale vodítko leželo na zemi, 

neboť diskutoval s kamarádem. Reagoval až když 

doga napadla mého malého psa. Majitel té dogy, ač 

statný mladík, neměl tu sílu dogu zvládnout. Naštěstí jsem 

tu byla ještě já, v tu chvíli jsem popadla s vodítkem do 

vzduchu mého psíka, tím jsem ho zachránila před 

zakousnutím.

V tuto chvíli napadla doga psa a může napadnout člověka, 

který by neměl žádnou šanci. Ještě celou hodinu mně 

trvalo, než jsem se uklidnila a můj pes se chvěl na celém 

těle celý večer.

Apeluji na všechny pejskaře, kteří venčí své psy, nechoďte 

bez vodítka a bez náhubku, i když znáte své psy, zvláště ta 

bojovná plemena, která jsou vůči jiným psům velmi 

agresivní.

Jana Komrsková 
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