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ÚVODEM

Vítěz nebere nic...
Jsou země (např.USA, Británie, Kanada atd.), tedy země s větši-
novým volebním systémem, kde mají po volbách jasno: VÍTĚZ 
BERE VŠE. Všichni tomu rozumí, není třeba nějakých složitých 
propočtů – ihned po volbách je jasno – žádný ,,nervák“.
To u nás je to ,,onačejší“. Volíme podle poměrného volebního sys-
tému s většinovými prvky, hlasy se přepočítávají na mandáty dle 
tzv. d‘Hondtovy metody. Je to nervák, celé štáby hodiny čekají, 
jak to vlastně dopadlo, všechny mají připraveny baterie šampaň-
ského, ale...
Jde o systém poměrně složitý, nejsem si zcela jist, zda mu přes 
velkou snahu rozumím sám, natož abych to dokázal někomu vy-
světlit...
Stovky let lidé usilovali o všeobecné, rovné a přímé volební 
právo. To si většina (tehdy i teď) vykládá tak, že ti, kteří obdr-
ží největší počet hlasů, se jaksi v tomto logickém pořadí seřadí 
– limitováni jen počtem zastupitelů daným zákonem. Leč různí 
kujóni v dresu volebních inženýrů (snad) ve snaze původní myš-
lenku ,,vylepšit“ vymysleli různé systémy, které činí výsledky 
srozumitelnými jen absolventům matematicko-fyzikální fakulty, 
statistikům a různým šťouralům mého typu, kteří mají touhu to 
po nocích přepočítat a přijít tomu na kloub...
(Stručně: kdyby ono ,,rovné a přímé“ existovalo, posledních pět za-
stupitelů z třetí tabulky v článku T. Šalamona by zastupiteli nebylo 
– byli by tam prostě jiní, s vyšším počtem hlasů... Ale nechci to nijak 
dramatizovat, píšu to jen pro ty, kteří se (vlastně právem) diví, proč 
jimi volení kandidáti, např. s cca 550 hlasy, v zastupitelstvu nejsou, 
zatímco ti, kteří získali cca 400, 300 a dokonce 220 hlasů, zastupi-
teli jsou. Řádně a regulérně. Zákon je zákon!)
Komunální volby v Roztokách 2010 přinesly několik pozoruhod-
ných a překvapivých výsledků:
a)  Od r. 1990 se hlasovalo již pošesté, tentokrát za rekordní účasti 

devíti (!) volebních uskupení.
b)  Volby vyhrál D.O.S.T. (cca 11 000 hlasů), před nově založenou 

TOP 09 (cca 10 300 hlasů) a ODS (9050 hlasů). 
c) Jen čtyři lídři z devíti obhájili své postavení v čele kandidátky. 
d)  Všech devět kandidujících subjektů má (díky volebnímu sys-

tému) v zastupitelstvu své zástupce!
e)  Ještě nikdy se nestalo, aby se s vítězem voleb (D.O.S.T.) nikdo 

nebavil! Stalo se a nedá se odestát. Jako v mnoha jiných měs-
tech (po vzoru voleb parlamentních), i v Roztokách v komu-
nálních volbách r. 2010 platí: vítěz nebere NIC!

Ustavující schůze nově zvoleného zastupitelstva města (ZM) bude 
volit starostu, vůbec poprvé dva místostarosty a Radu města 
(RM), dle návrhu koalice (TOP 09, ODS, Sakura). Ta v novém 
ZM disponuje pouhými jedenácti hlasy, zatímco opozice složená 
ze šesti subjektů disponuje deseti hlasy. Do sedmičlenné RM bude 
ZM na této veřejně přístupné schůzi volit pět naprostých nováčků 
a těžko říci, zda je to nepřekonatelný handicap, nebo příslib lep-
ších časů v historii města. Nemá-li vbrzku dojít k těžkým a nikam 
nevedoucím sporům, bude muset koalice přesvědčit nejen o své 
kompetentnosti řídit město, ale i o svých záměrech představují-
cích budoucnost přijatelnou pro většinu občanů Roztok. To je 
věru úkol nelehký, ale je to také jediné, co se od ní očekává. Je na 
čase přestat kroutit hlavou nad výsledky voleb. Je demokracie, nic 
jiného ani ,,lepšího“ neumíme...
Karty jsou rozdány tak, jak jsme volili. VOX POPULI, VOX 
DEI – Hlas lidu, hlas Boží.

Ladislav Kantor
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Výsledky komunálních voleb 2010  
v Roztokách

Komunální volby, které v Roztokách proběhly 15.–16. 10. 2010, 
přinesly následující výsledky. Vítězem se stal D.O.S.T. (18,9 %,  
4 mandáty) následován TOP 09 (17,7 %, 4 mandáty) a ODS  
(15,6 %, 4 mandáty). Na dalších místech Sakura (14,4 %, 3 mandá-
ty), Netřesk (11,3 %, 2 mandáty), Volba pro město (7,6 %, 1 man-
dát), KSČM (6,6 %, 1 mandát), Zelená pro město (4,0 %, 1 mandát)  
a ČSSD (4,0 %, 1 mandát). Dvě posledně jmenované strany se do 
zastupitelstva dostaly díky systému přepočtu hlasů na mandáty  
v závislosti na počtu kandidátů na kandidátních listinách. Obec-
ně se ukazuje, že postavit kandidátku s menším počtem pozic než 
maximálních 21 příslušné volební sdružení poměrně podstatně 
penalizuje.

Z tabulky je patrné, že zdaleka nejvíc hlasů od minula ztratil 
D.O.S.T. (přesto nakonec vyhrál) – o 40 % méně, následován pře-
kvapivě KSČM (ztratila třetinu hlasů) a ODS. S výjimkou nových 
stran získal hlasy navíc jen Netřesk (o 4 % více než v roce 2006). 
Úbytek byl způsoben nejspíše rozdrobením hlasů mezi více stran, 
u D.O.S.T. a ODS patrně i jako účet za předchozí působení v radě 
města. V případě KSČM mohlo jít o úbytek voličů přirozenou 
cestou.

Volební účast byla 53,3% (3057 odevzdaných obálek z celkového 
počtu 5749 lidí, kteří jsou v Roztokách na seznamu voličů). To je 
o něco méně než v roce 2006, ale o něco více, než byl průměr za 
ČR (48,5%).

Je pozoruhodné, jak zásadní rozdíly jsou (tradičně) mezi jednot-
livými volebními okrsky. Na druhou stranu vzhledem k tomu, že 

na jedno volební uskupení připadá v rámci jednoho okrsku jen 
několik desítek hlasovacích lístků, stačí, aby větší část kandidátů 
některé ze stran bydlela ve stejném okrsku, a mohou lokální vý-
sledek vychýlit.

Je pozoruhodné, jak zásadní rozdíly jsou (tradi�n�) mezi jednotlivými volebními okrsky. Na 
druhou stranu vzhledem k tomu, že na jedno volební uskupení p�ipadá v rámci jednoho 
okrsku jen n�kolik desítek hlasovacích lístk�, sta�í, aby v�tší �ást kandidát� n�které ze stran 
bydlela ve stejném okrsku, a mohou lokální výsledek vychýlit. 

Nové složení zastupitelstva je následující: 

Jméno Volební strana Hlas�
Roškotová Ji�ina, Ing. D.O.S.T. 684 
Richter Zden�k, Ing. TOP 09 672 
Šlancarová Marie TOP 09 661 
Novotný Tomáš, Mgr. SAKURA 660 
Cihlá� Ivo, Ing. D.O.S.T. 655 
Bolo�ský Stanislav, Mgr. SAKURA 629 
Jakob Jan TOP 09 629 
Vav�ínová Olga, Ing. arch. D.O.S.T. 623 
Hejduk Bohdan, Ing. TOP 09 620 
Štifter Martin, Ing. CSc. NET�ESK 591 
Blažek Ji�í, Ing. D.O.S.T. 583 
Kube�ka Jaroslav, Mgr. SAKURA 559 
Drda Jaroslav, Mgr. NET�ESK 553 
Kantor Ladislav Volba pro m�sto 546 
Jandík Roman, Ing. ODS 545
Šefr René ODS 544
Pa�ízek Tomáš, Mgr. ODS 500
Turo� Richard, Mgr. ODS 499 
Matas Martin, Mgr. Zelená pro Roztoky 413 
Jungwirthová Marcela, Mgr. KS�M 303 
Calta Vít, PhDr. Sdružení �SSD, NK 221 

Prvními náhradníky jsou Petr Nohel (D.O.S.T.), Robert Pejša (TOP 09), Jitka Kazimourová 
(ODS), Zlatica Dobošová (Sakura), Michal �erný (Net�esk), Miroslava Hyská (KS�M),
Ivana Hrušková (Zelená pro m�sto) a Jana Chržová (Volba pro m�sto).

Mírná v�tšina zastupitel� (11) byla už v minulém zastupitelstvu, 10 je nových. Nejvíce zm�n
nastalo v „klubu“ ODS, kde nez�stal kámen na kameni, naopak Net�esk a Sakura z�stávají ve 
stejném složení (p�i�emž Saku�e jeden zastupitel ubyl), stejn� tak zastupitelé za VPM a 
KS�M byli i v minulém zastupitelstvu, v p�ípad� D.O.S.T. se obm�nilo jen jedno jméno. 

„Skokanem roku“ je Ivo Cihlá� z D.O.S.T., který se z 20. místa dostal na 2. pozici a byl 
zvolen. Naopak nejhlubší ztrátu pozice zaznamenal Michal Špa�ek ze stejného sdružení, který 
se propadl ze 6. na 17. p�í�ku. Celkové po�ty hlas� pro jednotlivé kandidáty byly díky 
rozdrobenosti politické scény mnohem nižší než v minulosti, p�estože p�ibylo voli��.
Nejúsp�šn�jší Ji�ina Roškotová získala 684 hlas�, což je jen o n�co více než polovina 
nejlepšího výsledku p�ed �ty�mi lety (roztocký rekord odolává už od roku 1994). Pro pr�chod
do zastupitelstva sta�ilo jen 221 hlas� (Vít Calta), což je v tomto ohledu novodobý roztocký 
rekord. V roce 2006 byl pot�eba nejmén� dvojnásobek. 

Tomáš Šalamon 

(P�evzato s mírnými úpravami z www.roztoky.com s laskavým svolením autora.) 

TÉMA - KOMUNÁLNÍ VOLBY

Výsledky komunálních voleb 2010 v Roztokách 

Komunální volby, které v Roztokách prob�hly 15.–16. 10. 2010, p�inesly následující 
výsledky. Vít�zem se stal D.O.S.T. (18,9 %, 4 mandáty) následován TOP 09 (17,7 %, 4 
mandáty) a ODS (15,6 %, 4 mandáty). Na dalších místech Sakura (14,4 %, 3 mandáty), 
Net�esk (11,3 %, 2 mandáty), Volba pro m�sto (7,6 %, 1 mandát), KS�M (6,6 %, 1 mandát), 
Zelená pro m�sto (4,0 %, 1 mandát) a �SSD (4,0 %, 1 mandát). Dv� posledn� jmenované 
strany se do zastupitelstva dostaly díky systému p�epo�tu hlas� na mandáty v závislosti na 
po�tu kandidát� na kandidátních listinách. Obecn� se ukazuje, že postavit kandidátku s 
menším po�tem pozic než maximálních 21 p�íslušné volební sdružení pom�rn� podstatn�
penalizuje.

Volební strana hlasy 
(2010)  

v % 
(2010) 

v % po 
p�epo�tu 

mandáty 
(2010)  

hlasy 
(2006)  

v % 
(2006)  

mandáty 
(2006)  

zm�na 
(v %) 

KS�M 3822 6,6 6,6 1 5665 9,9 2 -33
ODS 9050 15,6 15,6 4 12 472 21,8 5 -27
VPM 4401 7,6 7,6 1 4713 8,3 1 -7
D.O.S.T. 11 004 18,9 18,9 4 18 473 32,3 7 -40
Sdružení �SSD, NK 2320 4,0 6,4 1       
Sakura 8350 14,4 14,4 3 9495 16,6 4 -12
Net�esk 6555 11,3 11,3 2 6319 11,1 2 4
TOP 09 10 291 17,7 17,7 4        
Zelená pro Roztoky 2332 4,0 8,4 1         

Z tabulky je patrné, že zdaleka nejvíc hlas� od minula ztratil D.O.S.T. (p�esto nakonec vyhrál) 
– o 40 % mén�, následován p�ekvapiv� KS�M (ztratila t�etinu hlas�) a ODS. S výjimkou 
nových stran získal hlasy navíc jen Net�esk (o 4 % více než v roce 2006). Úbytek byl 
zp�soben nejspíše rozdrobením hlas� mezi více stran, u D.O.S.T. a ODS patrn� i jako ú�et za 
p�edchozí p�sobení v rad� m�sta. V p�ípad� KS�M mohlo jít o úbytek voli�� p�irozenou
cestou.

Volební ú�ast byla 53,3% (3057 odevzdaných obálek z celkového po�tu 5749 lidí, kte�í jsou v 
Roztokách na seznamu voli��). To je o n�co mén� než v roce 2006, ale o n�co více, než byl 
pr�m�r za �R (48,5%). 

Rozložení výsledk� dle volebních obvod� je uvedeno v následující tabulce: 

volební okrsek �.Volební strana 
1 2 3 4 5 6 7

Roztoky

KS�M 10,93 6,52 4,38 6,62 5,49 7,73 7,35 6,6
ODS 12,72 13,15 17,48 19,7 19,46 10,36 12,73 15,6
VPM 5,27 5,57 4,57 7,76 6,63 11,79 12,29 7,6
D.O.S.T. 9,19 24,9 16,45 17,15 19,72 21,02 17,43 18,9
Sdružení �SSD, NK 3,13 2,88 2,8 6,2 5,83 4,19 2,27 4
Sakura 26,04 12,48 12,1 14,22 15,73 14,12 12,1 14,4
Net�esk 13,17 10,35 13,41 11,15 1107 11,01 10,02 11,3
TOP 09 18,41 20,17 24,04 15,11 13,26 15,85 17,55 17,7
Zelená pro Roztoky 1,12 3,99 4,77 2,1 2,82 3,93 8,2 4
Volební ú�ast 54,26 52,86 52,82 51,35 61 46,04 53,53 53,3

Výsledky komunálních voleb 2010 v Roztokách 

Komunální volby, které v Roztokách prob�hly 15.–16. 10. 2010, p�inesly následující 
výsledky. Vít�zem se stal D.O.S.T. (18,9 %, 4 mandáty) následován TOP 09 (17,7 %, 4 
mandáty) a ODS (15,6 %, 4 mandáty). Na dalších místech Sakura (14,4 %, 3 mandáty), 
Net�esk (11,3 %, 2 mandáty), Volba pro m�sto (7,6 %, 1 mandát), KS�M (6,6 %, 1 mandát), 
Zelená pro m�sto (4,0 %, 1 mandát) a �SSD (4,0 %, 1 mandát). Dv� posledn� jmenované 
strany se do zastupitelstva dostaly díky systému p�epo�tu hlas� na mandáty v závislosti na 
po�tu kandidát� na kandidátních listinách. Obecn� se ukazuje, že postavit kandidátku s 
menším po�tem pozic než maximálních 21 p�íslušné volební sdružení pom�rn� podstatn�
penalizuje.

Volební strana hlasy 
(2010)  

v % 
(2010) 

v % po 
p�epo�tu 

mandáty 
(2010)  

hlasy 
(2006)  

v % 
(2006)  

mandáty 
(2006)  

zm�na 
(v %) 

KS�M 3822 6,6 6,6 1 5665 9,9 2 -33
ODS 9050 15,6 15,6 4 12 472 21,8 5 -27
VPM 4401 7,6 7,6 1 4713 8,3 1 -7
D.O.S.T. 11 004 18,9 18,9 4 18 473 32,3 7 -40
Sdružení �SSD, NK 2320 4,0 6,4 1       
Sakura 8350 14,4 14,4 3 9495 16,6 4 -12
Net�esk 6555 11,3 11,3 2 6319 11,1 2 4
TOP 09 10 291 17,7 17,7 4        
Zelená pro Roztoky 2332 4,0 8,4 1         

Z tabulky je patrné, že zdaleka nejvíc hlas� od minula ztratil D.O.S.T. (p�esto nakonec vyhrál) 
– o 40 % mén�, následován p�ekvapiv� KS�M (ztratila t�etinu hlas�) a ODS. S výjimkou 
nových stran získal hlasy navíc jen Net�esk (o 4 % více než v roce 2006). Úbytek byl 
zp�soben nejspíše rozdrobením hlas� mezi více stran, u D.O.S.T. a ODS patrn� i jako ú�et za 
p�edchozí p�sobení v rad� m�sta. V p�ípad� KS�M mohlo jít o úbytek voli�� p�irozenou
cestou.

Volební ú�ast byla 53,3% (3057 odevzdaných obálek z celkového po�tu 5749 lidí, kte�í jsou v 
Roztokách na seznamu voli��). To je o n�co mén� než v roce 2006, ale o n�co více, než byl 
pr�m�r za �R (48,5%). 

Rozložení výsledk� dle volebních obvod� je uvedeno v následující tabulce: 

volební okrsek �.Volební strana 
1 2 3 4 5 6 7

Roztoky

KS�M 10,93 6,52 4,38 6,62 5,49 7,73 7,35 6,6
ODS 12,72 13,15 17,48 19,7 19,46 10,36 12,73 15,6
VPM 5,27 5,57 4,57 7,76 6,63 11,79 12,29 7,6
D.O.S.T. 9,19 24,9 16,45 17,15 19,72 21,02 17,43 18,9
Sdružení �SSD, NK 3,13 2,88 2,8 6,2 5,83 4,19 2,27 4
Sakura 26,04 12,48 12,1 14,22 15,73 14,12 12,1 14,4
Net�esk 13,17 10,35 13,41 11,15 1107 11,01 10,02 11,3
TOP 09 18,41 20,17 24,04 15,11 13,26 15,85 17,55 17,7
Zelená pro Roztoky 1,12 3,99 4,77 2,1 2,82 3,93 8,2 4
Volební ú�ast 54,26 52,86 52,82 51,35 61 46,04 53,53 53,3

Rozložení výsledků dle volebních obvodů je uvedeno v následující tabulce:
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Prvními náhradníky jsou Petr Nohel (D.O.S.T.), Robert Pejša 
(TOP 09), Jitka Kazimourová (ODS), Zlatica Dobošová (Sakura), 
Michal Černý (Netřesk), Miroslava Hyská (KSČM), Ivana Hruš-
ková (Zelená pro město) a Jana Chržová (Volba pro město).
Mírná většina zastupitelů (11) byla už v minulém zastupitelstvu, 
10 je nových. Nejvíce změn nastalo v „klubu“ ODS, kde nezůstal 
kámen na kameni, naopak Netřesk a Sakura zůstávají ve stejném 
složení (přičemž Sakuře jeden zastupitel ubyl), stejně tak zastupi-
telé za VPM a KSČM byli i v minulém zastupitelstvu, v případě 
D.O.S.T. se obměnilo jen jedno jméno.

„Skokanem roku“ je Ivo Cihlář z D.O.S.T., který se z 20. místa 
dostal na 2. pozici a byl zvolen. Naopak nejhlubší ztrátu pozice 
zaznamenal Michal Špaček ze stejného sdružení, který se propadl 
ze 6. na 17. příčku. Celkové počty hlasů pro jednotlivé kandidáty 
byly díky rozdrobenosti politické scény mnohem nižší než v mi-
nulosti, přestože přibylo voličů. Nejúspěšnější Jiřina Roškotová 
získala 684 hlasů, což je jen o něco více než polovina nejlepšího 
výsledku před čtyřmi lety (roztocký rekord odolává už od roku 
1994). Pro průchod do zastupitelstva stačilo jen 221 hlasů (Vít 
Calta), což je v tomto ohledu novodobý roztocký rekord. V roce 
2006 byl potřeba nejméně dvojnásobek.

Tomáš Šalamon
(Převzato s mírnými úpravami z www.roztoky.com

s laskavým svolením autora.)

TOP 09, ODS a Sakura 
v Roztokách podepsaly koaliční smlouvu

Ve čtvrtek 28. 10. 2010, symbolicky v Den vzniku samostatné-
ho československého státu, byla podepsána koaliční smlouva 
mezi zástupci místní organizace TOP 09 Roztoky, místního 
sdružení ODS Roztoky a volební strany Sakura. TOP 09 při-
padne funkce starosty, ODS a Sakura posty místostarostů.  
V Radě města Roztoky bude mít ODS tři zástupce a TOP 09 
a Sakura po dvou.

„Jsem velmi rád, že jsme dospěli k dohodě. Pro Roztoky to zna-
mená změnu a já jsem přesvědčen, že změnu k lepšímu. Čekají 
nás čtyři roky tvrdé práce. I proto jsme rozšířili počet místosta-
rostů na dva. Díky úsporám v provozních nákladech to nebude 
znamenat navýšení rozpočtu. Těším se na spolupráci s místosta-
rosty, se kterými hodlám vytvořit funkční tým. Slibuji, že všichni 
tři budeme od prvního dne, kdy budeme v úřadu, tvrdě praco-
vat,“ řekl předseda Místní organizace TOP 09 a kandidát na sta-
rostu Roztok Jan Jakob.

„Prioritou číslo jedna, která dlouhodobě město spojuje i roz-
děluje, je nutnost dostavby základní školy. Budeme prosazovat 
variantu úspornou, funkční a pokud možno rychlou,“ uvedl 
kandidát Sakury na místostarostu Roztok Stanislav Boloňský. 
„Jsem přesvědčen, že je možné, aby Roztoky byly opět zahra-
dou, a ne staveništěm, kde se budeme brodit za kulturou ve 
špíně chodníků nechodníků, přestože se udržíme v mezích 
rozpočtu,“ dodal kandidát ODS na místostarostu Roztok René 
Šefr.

28. 10. 2010
v Roztokách

Roztoky mají nové vedení  
– koaliční smlouva byla podepsána v den 
vzniku Československa

28. října, v Den vzniku samostatného československého státu, 
byla podepsána koaliční smlouva mezi ODS, TOP 09 a Sakurou. 
Smlouva respektuje výsledek komunálních voleb a dává šanci na 
stabilní vedení města.

Program budoucí koalice se dá označit jako pravostředový a z mé- 
ho pohledu se nám do něj podařilo zakomponovat všechny zásadní 
programové body ODS. Především se jedná o stabilizaci rozpoč-
tu se závazkem nezvyšování provozních výdajů města. Vzhledem  
k tomu, že výsledek voleb neumožňoval sestavit koalici ze dvou 
subjektů, nýbrž ze tří, bude mít budoucí vedení města kromě 
starosty (Jana Jakoba) ještě dva místostarosty (Reného Šefra  
a Stanislava Boloňského). To ale znamená, že tlak na nezvyšová-
ní provozních nákladů bude muset být o to intenzivnější a šetřit 
se prostě bude muset. Dalším neméně důležitým bodem je in-
formační otevřenost města, kde nové vedení bude transparentně 
zveřejňovat všechna (i podlimitní) výběrová řízení na webu města  
a koalice k tomuto bude prosazovat speciální vyhlášku. Informo-
vat chceme nad rámec toho, co ukládá zákon, i o rozpočtu města.

Co se investic týče, byla jako prioritní označena přestavba roz-
tocké školy. Rovněž bude zpracován harmonogram rekonstrukce 
infrastruktury. To by mělo mít za následek, že se silnice budou 
opravovat tak, jak je potřeba, a ne jak si to kdo dokáže vyhádat. 
Kompletní koaliční smlouvu naleznete na www.roztoky.com.

Chtěl bych tímto popřát novému vedení radnice mnoho úspěchů 
v práci pro naše město.

Roman Jandík
Předseda MS ODS Roztoky

Komunální volby 2010 

Máme za sebou další komunální volby a do historických análů 
zbývá pouze doplnit, že odpovědnost za správu věcí veřejných 
v Roztokách po následující čtyři roky včetně dalších následků  
z tohoto plynoucích přebírá na svá bedra trojkoalice ODS, TOP 
09 a Sakura. Je třeba konstatovat, že koaliční jednání jednání pro-
běhla velmi rychle s vyloučením D.O.S.T., který se tímto dostá-
vá do opozice. Správa Roztok se tak trochu dostává do situace 
předcházející minulému volebnímu období s tím rozdílem, že  
k ODS a Sakuře se přidává nově vzniklá TOP 09, která se mimo jiné  
v předvolebním klání vymezovala vůči ostatním stranám jako 
subjekt, který nechce na kandidátní listině osoby spojené s  ko-
munální politikou v Roztokách. Tyto zásady samozřejmě neplatí 
pro koaliční uskupení. Volební programy členů koalice nabízejí 
velmi zajímavá řešení problémů, které už delší dobu Roztoky trá-
pí, a bude velmi zajímavé sledovat, jak se jim bude dařit jejich 
plány naplňovat. Zajímavé bude určitě sledovat další vývoj kauz, 
které vykazují velký zájem veřejnosti a vztah koalice k nim není 
zatím znám, jako je například stavební uzávěra, projekt dostavby 
školy nebo zvýšení kapacity školek. Popřejme jim k tomu hodně 
odhodlání a schopností prokázat, že budoucnost Roztok je pro 
ně důležitější než vztahy s developery, politikaření a boj o moc. 
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Poděkování patří všem, kteří přišli volit, a upřímně přejeme všem 
voličům i nevoličům maximální spokojenost s jejich rozhodnu-
tím, protože věříme, že byla učiněna se vší zodpovědností.

Jiří Blažek

Poděkování

Vážení spoluobčané, děkujeme srdečně vám všem, kteří jste dali 
hlasy našim kandidátům ve volbách do zastupitelstva města. Dě-
kujeme též všem členům, sympatizantům, kandidátům a členům 
okrskových volebních komisí, kteří se na volbách do zastupitel-
stva města aktivně podíleli.

OKR KSČM Roztoky 

INFORMACE Z RADNICE

Z deníku MP Roztoky 

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti 
Městské policie Roztoky, a to za období od 24. 9. 10 do 26. 10. 
10: 

-  dne 24. 9. 10 oznámeno odcizení předního nárazníku z vozidla 
Mazda na Tyršově náměstí – výjezd na místo, zadokumento-
váno, šetřeno a kvalifikováno jako přestupek proti majetku dle 
§ 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb. 

-  dne 25. 9.10 v brzkých ranních hodinách v rámci hlídkové čin-
nosti kontrolovala v ulici Lidická u Teska řidiče os. vozidla tov. 
zn. Škoda Fabia, který byl zjevně pod vlivem alkoholu, ale od-
mítl se podrobit orientační zkoušce na alkohol, předáno PČR  
k další realizaci, jako podezření z tr. činu 

-  dne 26. 9. 10 v nočních hodinách oznámen pokus o vloupání 
do objektu prodejny potravin v ulici Jungmannova – výjezd na 
místo, provedeno místní pátrání po podezřelých osobách, které 
z místa utekly, s negativním výsledkem, věc si na místě převzala 
PČR k dalším opatřením 

-  dne 29. 9. 10 oznámen v ulici Felklova na zahradě jednoho domu 
cizí velký papoušek, který nemůže létat – výjezd na místo, pro-
veden odchyt, zjištěno, že se pravděpodobně jedná o papouška 
žako kongo a že tento má přistřihnutá křídla, předán jako nález 
OŽP MÚ Roztoky, následně zjištěn majitel, ten si nalezeného 
papouška převzal

-  dne 5. 10. 10 oznámen požár dřeva pod přístřeškem na pozem-
ku rodinného domu v Příčné ulici – výjezd na místo, na místě 
hasiči, kteří požár uhasili, došlo k částečnému poškození i čás-
ti objektu rodinného domu, na místo vyšetřovatel od hasičů  
a PČR, která si věc převzala k další realizaci

-  téhož dne oznámeno napadení mezi sousedy na náměstí  
5. května – výjezd na místo, v době příjezdu na místě již klid, 

věc šetřena jako podezření z Pk proti občanskému soužití dle  
§ 49 z. č. 200/90 Sb.

-  dne 6. 10.10 oznámeno narušení občanského soužití v bytovém 
domě v ulici Masarykova – šetřeno a kvalifikováno jako pode-
zření z Pk proti občanskému soužití dle § 49/1a, c, e) z.č. 200/90 
Sb. 

-  dne 7. 10.10 oznámeno napadení na ulici Felklova – šetřeno  
a kvalifikováno jako podezření z Pk proti občanskému soužití
dle § 49/1 c) z. č. 200/90 Sb.   

-  dne 9. 10. 10 oznámeno narušení občanského soužití mezi ot-
cem a dcerou v domě v ulici Jiráskova – výjezd na místo, na 
místě vyřešeno domluvou 

-  dne 10. 10. 10 oznámeno poškozené zábradlí na parkovišti ved-
le dětského hřiště u restaurace U Hřiště v Žalově – výjezd na 
místo, zjištěno že k poškození došlo pracovním strojem JCB, za-
dokumentováno, provedeným šetřením zjištěn řidič pracovního 
stroje JCB, z jeho strany zjednána náprava 

-  dne 11. 10. 10 v podvečerních hodinách oznámeno otevřené 
okno objektu lékárny na Tyršově náměstí a houkající akustický 
alarm – výjezd na místo, zajištění místa, přivolána PČR, vyro-
zumění osoby odpovědné za chod lékárny, s touto provedena 
kontrola vnitřku objektu (bez závad, nic neodcizeno) 

-  téhož dne oznámena krádež a zadržení podezřelé osoby ochran-
kou v prodejně Albert na Tyršově náměstí – výjezd na místo, věc 
šetřena a kvalifikována jako Pk proti majetku dle § 50/1 písm. a)
z. č. 200/90 Sb., věc vyřešena v blokovém řízení   

-  dne 16. 10.10 v pozdních nočních hodinách oznámena hlasitá 
hudba z objektu Bizzard clubu v Nádražní ulici – výjezd na mís-
to, zjednána náprava, vyřešeno na místě domluvou 

-  dne 17. 10. 10 v nočních hodinách oznámen ležící muž v ulici 
Přemyslovská – výjezd na místo, osoba v silně podnapilém sta-
vu, odmítala prokázání totožnosti, agresivní, využito ustanovení 
§ 18 z. č. 553/91 Sb., použity donucovací prostředky – přiložena 
pouta, využito ustanovení § 13 z.č. 553/91 Sb., osoba předvede-
na na OOP Libčice ke zjištění totožnosti, předána PČR 

-  dne 20. 10. 10 oznámen požár kolny na pozemku chaty v místě 
vedle levohradeckého hřbitova, v místě na stráni nad ulicí Po-
toky – výjezd na místo, na místě též hasiči, požár kolny uhašen, 
vyrozuměn majitel, na místě vyšetřovatel hasičů a PČR, která si 
věc na místě převzala k realizaci 

-  dne 22. 10. 10 oznámeno narušení občanského soužití ze dne  
21. 10. 10 v ulici Masarykova – šetřeno a kvalifikováno jako Pk
proti občanskému soužití dle § 49/1a) z. č. 200/90 Sb.  

-  téhož dne oznámeno odcizení měděných okapů – výjezd na 
místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako pode-
zření z Pk proti majetku dle § 50/1a) z. č. 200/90 Sb. 

-  dne 25. 10. 10 oznámen tzv. černý pasažér v autobusu PID  
v autobusové zastávce Tyršovo náměstí, žádost o součinnost ze 
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strany revizora – výjezd na místo, využito ust. § 12/1 e, f) z. č. 
553/91 Sb. 

 -  téhož dne oznámen nález peněženky s obsahem na Tyršově ná-
městí – zjištěna majitelka, nalezené věci jí byly předány 

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webo-
vých stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz. 

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uve-
dených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou,
nebo telefonicky na zdejší služebnu služby kriminální policie 
(tel. 233 910 861)
nebo Obvodní oddělení Policie ČR Libčice (tel. 233 930 789)
nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 220 910 468, popřípadě 
e-mail: info@mproztoky.cz.
Děkujeme předem za spolupráci.  

(redakčně kráceno) P. Vevera,
vedoucí strážník MP Roztoky

Městská knihovna informuje

nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do fondu měst-
ské knihovny v říjnu 2010

Beletrie
Váňová M.  Kukaččí mládě /psychologický román  

o partnerských vztazích a dobře skrýva-
ném tajemství/

Thiery  A.  Plastický chirurg /psychologický román
o mladém lékaři, který se chce prosadit 
i když nepatří do „správné“ společenské 
vrstvy/

Coetzee J. M.  Mládí /společenský román o mladém 
muži, který odjede z jihoafrického Kap-
ského Města do Londýna stát se spiso-
vatelem. Příběh se odehrává v 60. letech  
20. století/

Lowell E. Zimní žár /historická romance/
Šimková D.  Byly jsme tam taky /strhující autobiogra-

fický příběh ženy, která prožila 50. a 60.
léta 20. století v Československu jako po-
litická vězeňkyně/

Moserová-Davidová J.  Historky /autobiografická próza. Vzpo-
mínky na přátele a osobnosti, se kterými 
se tato významná lékařka, překladatelka  
a politička setkala/

Detektivky / kriminální příběhy
Mac Dermid V. Vrtochy hvězd
Jackson L. Hrobař
Jackson-Braun L.  Kočka, která sklidila aplaus /další příběh  

z řady oblíbených krimi příběhů/

Životopisné / historické romány
Hébert B.  Dáreios /historický román ze starověké 

Persie v 5. stol př. n. l./

Gerwald M.  Hvězdář se stříbrným nosem /hlavní po-
stavou románu je hvězdář a astronom Ty-
cho de Brahe/

Caruso G.  Rembrandtův trojúhelník / životopisný 
román /

Naučná / odborná / literatura faktu/životopisy
Gracík M.  Jiřina Švorcová osobně /obsáhlý a otevře-

ný rozhovor s herečkou/

Pro děti
Rosoff  M.  S osudem v zádech /příběh patnáctiletého

chlapce/
Brezina T.  Expedice Kolumbus /fantasy dobrodruž-

ný příběh o dětech, které mají stroj času/
Brezina T.   Chrám hromů /další z tajuplných příběhů 

„ Klubu Tygrů“/
Svěrák Z.  Pan Buřtík a pan Špejlička /moderní po-

hádka o přátelství dvou chlapíků, kteří 
když se potkají a představí se, hned mají 
důvod se rozesmát, a jejich další příhody 
jsou plné vtipu a humoru/

Greenway T.  Džungle /pralesy a džungle všech konti-
nentů/ z edice Vidět, poznat, vědět

Wats C.  Přírodní katastrofy/tsunami, uragány, ze-
mětřesení, sopky, požáry, tornáda/ z edice 
Vidět, poznat, vědět

Více informací o těchto i dalších nových knihách získáte na webo-
vých stránkách městské knihovny.

Knihohrátky s Radkou
dne 9. 11. /úterý/ v 15.45 „Danny, mistr světa“, pořad pro děti ve 
věku 7–12 let na námět knihy R. Dahla
dne 23. 11. /úterý/ v 15.45 „Krtčí výlety“, interaktivní pořad, vy-
právění o krtkovi, který chce oslavit narozeniny se svými příteli. 
Podle stejnojmenné knihy. Pořad je určen dětem ve věku 4–6 let.

A. Urxová
městská knihovna

Svoz bioodpadu 
koncem roku 2010

Poslední svoz bioodpadu z biopopelnic se letos uskuteční 23. 11. 
2010 (lichý týden) a 30. 11. 2010 (sudý týden). 
Mobilní svoz kompostovatelného odpadu bude probíhat v tomto 
roce naposledy 6. a 20. 11. 2010.

V prosinci lze bioodpad odkládat už jen ve sběrném dvoře, ak-
tuální otvírací doba je zveřejněna na internetových stránkách 
města.

Ing. Eva Krautová
vedoucí OŽP 
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POLEMIKY, KOMENTÁŘE

Nechceme tankodrom

Dost slibů, každá strana před volbami jen slibuje, a jak se dostane 
ke korytu, na vše zapomene. Ničíme si naše auta a silnice se nám 
rozpadají před očima a nikdo na radnici s tím nic nedělá, přitom 
by stačilo, aby město zaměstnalo v technických službách jedno-
ho nebo dva dlaždiče, kteří by dělali jen silnice a chodníky, což 
by město Roztoky vyšlo levněji než si najímat drahou firmu na
záplaty, které za se půl roku znova rozbijí. Asi se toho nikdy nedo-
čkáme nebo budou muset všichni řidiči v Roztokách dát radnici 
najevo, pro koho tady radní jsou.

František Kuželka 

Opomenuté výročí

Dne 4. září 1990 přijala Česká národní rada zákon č. 367/1990 Sb. 
o obcích (obecní zřízení), kterým byla v České republice obnove-
na struktura státní správy, zavedená 26. června 1849, po zrušení 
vrchnostenského systému správy státu.
Přijetí uvedeného zákona předcházelo od listopadu 1989 do září 
1990 období přípravy nových zákonů, zrušení městského národ-
ního výboru, hledání a posuzování nových možností řízení obcí, 
výběru a volby vedoucích osobností města. Starostou byl zvolen 
V. Sedláček, místostarostou P. Tříska; po odchodu V. Sedláčka se 
stal starostou P.Tříska, místostarostou F. Marek. Nejvýznamněj-
ším počinem nového vedení obce v tomto období bylo zřízení 
Technických služeb města.

. . .   o o o   . . .  

Dvacet let, které uplynuly od přijetí uvedeného zákona, přines-
lo významné a příznivé změny, podmínky a možnosti pro život  
a rozvoj města, pro uspokojování potřeb a zájmů občanů. Zákon 
dal obcím, jejich zastupitelstvům potřebné pravomoci k samostat-
nému rozhodování o financování, správě majetku, řízení rozvoje
a života obce. Právo vydávat obecně závazné vyhlášky umožnilo 
řídit a usměrňovat pořádek v obci, chování občanů, sdružení, 
podnikatelů. Další zákon „O rozpočtovém určení výnosů z daní“ 
zajistil obcím pevný podíl a tím pravidelný příjem do rozpočtu. 
Obdobně zákon „O místních poplatcích“ se stal významným ná-
strojem pro zpoplatnění činností sloužících nebo ovlivňujících 
pořádek a životní prostředí v obci. Dotační politika státu a Ev-
ropské unie umožňovala obcím realizovat rozvojové investice, na 
které by pouze svými ekonomickými možnostmi nedosáhly.
Uplynulých dvacet let – to je také pět volebních období. V letoš-
ním roce, kdy končí již páté volební období, a zanedlouho nás če-
kají komunální volby nového vedení města, posuďte Vy, občané, 
co významného, zásadního, jednotlivá volební období pro život  
a rozvoj města a spokojený život občanů přinesla:

Volební období 1990 – 1994
Starostou byl J. Chytil, mistostarostou P. Tříska.
V rámci rušení okresních organizací získalo město do svého ma-
jetku státní bytový fond a teplárnu, zásobování vodou a kanaliza-
ci, nemocnici. Náročnost řízení provozu nemocnice vedla vedení 
města k rozhodnutí pronajmout ji společnosti RHG. Byl zahájen 
prodej obecních bytů do osobního vlastnictví občanů.Jako nadby-
tečná se zrušila 4.mateřská škola v ul. Masarykově (nyní lékárna) 

a 2.mateřská škola a městské jesle ve vile Alice v Tichém údolí.
 Město zajistilo plošnou telefonizaci obce, prosadilo kabelizaci sil-
no a slaboproudu, začalo doplňovat veřejné osvětlení. Byl schvá-
len územní plán, který s doplňky platí dodnes.
Byly zahájeny dvě zásadní dlouhodobé investice: vybudování 
chybějící kanalizace, postupná úprava ulic a chodníků na bez-
prašné. Zaveden byl systematický svoz domovního a komunál-
ního odpadu. 

Volební období 1994 – 1998
Starostou byl M. Štifter, místostarostou P. Tříska
Město nebylo včas informováno odpovědnými státními orgány  
o zahájení restitučníhořízení a následném prodeji a parcelaci úze-
mí Solnik, Panenské, Dubečnice a dalších, což omezilo nepříznivě 
možnosti města včas ovlivnit záměry a podmínky následné hro-
madné bytové výstavby, příp. část pozemků pro město zakoupit.
Pokračovaly investiční a rekonstrukční akce města - rekonstruk-
ce ulic a inženýrských sítí, vybudování Sběrného dvora, zavedení 
kontejnerového sběru bioodpadu, velkoobjemových a nebez-
pečných látek. Úspěšně probíhala výstavba chybějící kanalizace  
a vodovodu, telefonizace. Byla zahájena plynofikace města. S vyu-
žitím dotace a úvěru byla připravena a zahájena pro rozvoj města 
zásadní investice – modernizace a zvýšení kapacity ČOV. 
Pokračoval prodej bytů, nově i ztrátových vil v Tichém údolí. Pří-
spěvek místních firem umožnil ve škole vybudovat počítačovou
učebnu.

Volební období 1998 – 2002
Starostou byl M. Štifter, místostarostou P. Tříska
Volebního období charakterizují tři významné skutečnosti: Při-
pravovala se a realizovala změna struktury správy státu, rušily se 
okresní úřady jejichž místo a působnost zaujaly „pověřené obce 
III. stupně“ a byly zřízeny úřady krajské. Část města a jejích oby-
vatel postihla v r. 2002 letní katastrofická povodeň. V několika
lokalitách města se připravovala a byla zahájena rozsáhlá bytová 
výstavba, která předznamenala nebývalý nárůst počtu obyvatel, 
zejména mladých rodin s dětmi. 
Přes cílené úsilí prosadit Roztoky jako pověřenou obec III. stupně 
bylo toto postavení svěřeno Černošicům, a Roztoky zůstaly pově-
řenou obcí II. stupně.
Úspěšně probíhala výstavba nové městské čistírny odpadních 
vod, pokračovala rekonstrukce ulic a inženýrských sítí, náročná 
výstavba kanalizace v Žalově a její tlakové napojení na městskou 
ČOV. Získaná dotace umožnila zahájit významnou investici - vý-
stavbu Domu pečovatelské služby.
Investorské firmy rostoucím tempem pokračovaly v bytové a ob-
čanské výstavbě – bytové nástavby v Masarykově, bytový kom-
plex nad serpentinou a „Panenská I“, přestavba Tyršova náměstí, 
příprava v areálu „Solniky“, zahrnující i prodloužení ulice Obrán-
ců míru až k ulici Lidická. 
Zřízení nového podjezdu pod železniční trať v rámci její gene-
rální rekonstrukce vytvořilo předpoklady pro přeložku silnice č. 
II/242 a vyloučení problematického železničního přejezdu.
Při odstraňování následků povodně, zejména v dolních Roz-
tokách, zaslouží ocenění příkladná solidarita a pomoc občanů  
i města při úklidu vytopených domů „Za potokem“, při náhradě 
zničeného nábytku a vybavení. Významná byla i finanční pomoc
obce. Město pohotově zajistilo i zprovoznění inženýrských sítí, 
vyčištění a obnovu provozu vytopené městské ČOV.
Ve prospěch stále přibývajícího počtu dětí byly značné prostředky 
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a úsilí věnovány rozšíření a  modernizaci vybavení dětských hřišť, 
školního hřiště u ZŠ v Žalově. 

Volební období 2002 – 2006
Starostou byl St. Boloňský, místostarostou J. Huk
Ve městě se naplno rozeběhla výstavba jak bytových tak rodinných 
domů. Problémovou pro občany i pro město se staly nedostatky 
ve výstavbě Panenská I. a II. (firma Luneta). Novou městskou tvář
získaly Roztoky výstavbou na Tyršově nám. Středočeský kraj za-
hájil výstavbu přeložky silnice II/242.
Město věnovalo zvýšené úsilí svým investicím. Dokončen a do 
užívání byl předán Dům pečovatelské služby s kapacitou 24 jed-
nopokojových a 2 dvoupokojových plně vybavených bytových 
jednotek. Získaná dotace umožnila o dvě třídy (50 dětí) rozšířit 
mateřskou školu v Žalově. Až na protispádová území byla prak-
ticky dokončena výstavba kanalizace v Žalově, v „Potokách“ byl 
dobudován rozvod vody, plynu a silnoproudu a vozovka zaasfal-
tována, pokračovala rekonstrukce dalších ulic, dokončeno bylo 
multifunkční hřiště v Žalově. 
Opožďovalo se stanovení priorit dalších investic a jejich územ-
ní a projekční přípravy, zejména v otázkách dostavby Základní 
školy s uvážením stoupajícího přírůstku počtu obyvatel. Příznivě 
se projevilo členství města ve svazku měst a obcí „Přemyslovské 
střední Čechy“. 

Volební období 2002 – 2006
Starostkou byla O. Vavřínová, místostarostou M. Veselý
Ve volebním období se vyhrotil rozpor mezi potřebou občanské 
vybavenosti, zejména kapacitou mateřských škol a Základní ško-
ly, a možnostmi města tyto potřeby uspokojit. Na víc jak 7 tisíc se 
zvýšil počet obyvatel, rostl i počet narozených dětí – v roce 2007 
– 115, 2008 – 129, 2009 – 135 dětí.
Zpracované úvodní projekty dostavby ZŠ a rozšíření kapacit MŠ 
kalkulovaly tak vysoké náklady na výstavbu, že zastupitelstvo 
rozhodlo o jejich přepracování a zreálnění. Obdobné problémy 
měl i projekt výstavby nového Sběrného dvora. Sdružení Roztoč 
za podpory města připravovalo výstavbu „Domu volnočasových 
aktivit“.V r. 2010 byla získána dotace na zateplení školní družiny 
a jídelny.
K částečnému řešení nedostatku míst v MŠ byla v roce 2010 zří-
zena v pronajatých kontejnerech jedna třída při mateřské škole 
Spěšného. K řešení situace přispěly i vytvořené soukromé mateř-
ské školičky, nabízející pro děti i program výuky jazyků.
V roce 2009 byl zrušen finanční odbor MÚ a finanční agenda
města byla smluvně svěřena soukromé firmě. I přes omezené
finanční možnosti pokračovala další úprava ulic a rekonstrukce
sítí. Město spolupracovalo s krajem na přípravě rekonstrukce 
průtahu městem – ulic Lidické a Přílepské. Všichni občané uví-
tali 30. 6. 2010 dokončení a otevření krajské investice - přeložky 
II/242, nové komunikace do Prahy.
Problémy s investory při výstavbě si vyžádaly radikálně řešit 
opatření zohledňující zájmy a potřeby města, proto byly vypraco-
vány a schváleny regulační plány pro území Panenská II, Solniky, 
Dubečnice, Tiché údolí.
Věřme, že v novém volebním období se nově zvoleným orgánům 
Roztok i přes ztížené podmínky podaří prosadit a realizovat nej-
potřebnější rozvojové investice města.

Ing. Zdeněk Karas, CSc.
Autor děkuje pánům Petru Třískovi a RNDr. Jaroslavu Hukovi, 
CSc. za cenné podněty a kritické připomínky.

Pro koho tu Roztoč máme

V Odrazu číslo 7/2010 jsme otevřeli téma neziskovek a jejich fi-
nancování, které jsem ukázala na příkladu sdružení Roztoč. Do-
volte mi v tomto čísle na minulý článek navázat a sdružení Roztoč 
více představit.

Proč tu Roztoč tedy máme?
Cílem sdružení Roztoč je nabízet kvalitní způsob trávení volného 
času a mimoškolního vzdělávání (a to nejen pro vaše děti, na-
příklad kurz bubnování nabízí příjemné uvolnění po pracovním 
dni), podporovat rozvoj tvořivosti dětí i dospělých a posilovat 
dobré sousedské vztahy i zájem o místo, kde společně žijeme. 
Ruku na srdce, znáte všechny své nejbližší sousedy? A jak jsou 
na tom vaše děti, mají tu své kamarády? Lidé z Roztoče se snaží, 
aby naše děti měly na roztocké dětství krásné vzpomínky a aby-
chom se i my, dospělí, potkávali a společně vytvářeli příjemnou 
domovinu. 
Proto vedle celoročních kroužků pořádají také tvořivé víkendové 
dílny, koncerty, divadelní a taneční představení, obnovují a udr-
žují tradiční lidové slavnosti, jako jsou masopust, Zahradní slav-
nost, Živé jesličky a mnohé jiné, které tu většina lidí asi zná.

Pro koho tu Roztoč je?
Zjednodušeně řečeno v první řadě pro děti a mládež z Roztok  
a okolí, ale hnedle v té druhé pro všechny bez rozdílu věku, rasy, 
pohlaví, postavení, národnosti, počtu dětí, politických názorů 
nebo délky pobytu v Roztokách stačí, aby jim cíle a směřování 
Roztoče byly alespoň trochu blízké. Já osobně jsem se zamýšlela 
nad tím, zda lidi z Roztoče vůbec kontaktovat. Znáte to, říkáte 
si: „Jsem v Roztokách nová, nezpívám, netančím, nemám dredy, 
šít neumím, nejsem vegetarián, oblékám se nezajímavě... Oni 
působí jako originály, a ještě k tomu pěkně sehrané... No, co já 
bych tam vlastně dělala...?“ Přesto jsem tyto předsudky jednoho 
krásného masopustního dne překročila a nabídla pomoc. Uběh-
la nějaká doba, nestalo se nic... Říkala jsem si: „No, vždyť jsem 
to říkala...!“ Nakonec jsem sebrala všechnu odvahu a ozvala se 
znova. Teď jsem součástí Roztoče a věřte mi, je to docela fajn. Ale 
proč to sem vůbec píšu? Věřím, že v Roztokách je spousta lidí, ať 
už starousedlíků, nebo „náplav“, kteří by rádi poznali nové lidi, 
občas strávili odpoledne v příjemné společnosti nad smysluplnou 
činností, nebo spoluvytvářeli kvalitní zázemí pro volný čas dětí  
a mládeže. Roztoč tu prostě není jen pro děti a dospělé, kteří 
chtějí využívat jeho kroužky a kurzy, ale pro všechny lidi, kterým 
Roztoky jako místo pro život nejsou lhostejné. 

Co Roztoč rozhodně není, nechce... aneb Fámy o Roztoči
O Roztoči jsem za poslední dobu slyšela spoustu rozdílných in-
formací. Nad mnohými jsem se pozastavovala a říkala si, k ja-
kému spolku jsem se to proboha přidala. Nakonec se však pro 
mě všechny nejasnosti vysvětlily, a protože městem nejspíš stále 
kolují a možná se některá z nich donesla i k vám, ráda bych je tu 
osvětlila.. 
Roztoč je uzavřená skupina pár matek – že tomu tak není, jsem 
důkazem třeba já. Aby se nestávalo, že se vám pro množství práce 
nikdo neozve, pracujeme na vytvoření Klubu dobrovolníků, který 
se, doufejme, stane platformou pro příjemné setkávání, nedílnou 
součástí Roztoče, Roztok a zdejší komunity vůbec.
Roztoč chce zrušit kontejnerovou školku – od samého začátku 
výstavby školky se vědělo, že je na stávajícím pozemku pouze 

POLEMIKY, KOMENTÁŘE
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dočasně. Školka nebude zrušena, jen přesunuta jinam. S tím, jak 
roste počet žáků ve škole, stávající prostory sdružení Roztoč v bu-
dově školní jídelny bude škola brzy potřebovat, a v Roztokách tak 
nebude dostatečný prostor pro volnočasové aktivity nejen Rozto-
če, ale i Rožálku apod. Navíc už několik let narůstá počet zájemců 
o kroužky a kurzy do té míry, že je Roztoč nemůže prostorově po-
jmout, a některé nové děti tedy nemůže přijmout .Proto bychom 
rádi spolu s městem postavili dům volnočasových aktivit. 
Roztoč má drahé kroužky, přitom prostory zdarma – prostory 
Roztoče v Havlíčkově ulici nejsou zdarma. Nájemné se Roztoči 
odečítá z toho, jak prostor za cca 800 tis. opravil. K tomu se platí 
elektřina, voda... Stejně tak Roztoč řádně platí nájemné za prosto-
ry v budově školní jídelny a v žalovské MŠ. Úhrnem tvoří nájem-
né 83procent městské dotace na spolky, kterou  Roztoč doposud 
ročně dostával (pokud by někdo měl o hospodaření sdružení po-
chybnosti, po domluvě ho do něj rádi zasvětíme).

Jak a kam Roztoč do budoucna směřuje?
Spolu s aktivitami, které Roztoč už má, bychom rádi naše 
„služby“ více zaměřovali nejen na skupinu mladších školních 
dětí, ale také na „děti“ odrostlejší, vycházející ze škol základ-
ních. Rádi bychom také rozšířili spolupráci mezi Roztočem  
a ostatními roztockými organizacemi, ať už se jedná o Rožálek, 
nebo třeba o seniory. Krom toho chceme do konce roku uvést 
v život Klub dárců a Klub dobrovolníků, aby se na Roztoči  
a jeho aktivitách mohli podílet skutečně všichni – bohatí, chu-
dí, zaměstnaní, nezaměstnaní... prostě všichni, kdo chtějí. Další 
aktivitou směřující k „osamostatnění“ Roztoče nebo spíše jeho 
kasy od vůle města a úřadů je otevření půjčovny masopustních 
kostýmů, kterými Roztoč disponuje, a doufejme, že časem při-
bude ještě více takových aktivit, které by pomohly financovat
lidové oslavy. 

Štěpánka Matějková 
sdružení Roztoč

Jak dál s roztockou výstavbou?

Tak máme zase po volbách. Levicové sdružení, které vládlo to-
muto městu uplynulé čtyři roky, utrpělo vítězství toho druhu, že 
je šance, aby se kyvadlo roztocké politiky vrátilo opět poněkud 
doprava. To přináší mimo jiné naději na rozumnější pohled na 
další výstavbu v Roztokách. Nabízím k tomu pár stručných po-
známek.

Věc stavební uzávěra. Netajím se tím, že její uvalení považuji za 
jednu z nejnemravnějších událostí, jaké se v Roztokách udály, za 
vítězství sobectví a populismu. Byl nám předhozen veřejný ne-
přítel – developeři – a řešení, jak mu, škůdci jednomu, zakroutit 
krkem: nový územní plán. Na dobu, než jej přijmeme, pojistíme 
to stavební uzávěrou, abychom zabránili developerům v jejich ne-
kalých rejdech. Uplynuly bezmála čtyři roky, uzávěra trvá. Nyní 
by podle mého názoru měla padnout. Můžeme být bez obav. Sta-
vební boom se kvůli krizi momentálně nekoná a představa, že 
v tom okamžiku na město zaútočí divize bagrů a buldozerů, je 
absurdní. A je šance, že se po konci uzávěry trh s nemovitostmi  
v Roztokách konečně vrátí k normálu.

Věc infrastruktura. Podmiňovat další růst Roztok výstavbou in-
frastruktury, nebo v tomto smyslu dokonce vydírat developery 

mám za neslušné a hlavně zbytečné. S developery se dá kupodivu 
na lecčems dohodnout a je to lepší, než na ně jít s palicí. Infra-
struktura a služby navíc přijdou samy, ale vždycky až poté, co  
s přílivem nových lidí vznikne dostatečný tržní potenciál. Ne na-
opak. Kromě toho v Roztokách, přirozeném satelitu Prahy, bude 
vždy nemálo obyvatel saturovat významnou část svých potřeb 
službami poskytovanými v hlavním městě. Na tom není nic špat-
ného a neměli bychom se snažit stavět se na hlavu jenom proto, že 
se domníváme, že město naší velikosti musí mít to či ono. Leccos 
mít nemusí a je to naše výhoda.

Věc regulace výstavby. Přiznávám, že jsem ke všem možným re-
gulacím podezřívavý, protože vševědoucí regulátor nikdy od ze-
leného stolu nemůže odhadnout, jakými cestami se bude realita 
ubírat a jaké neočekávané důsledky nastavením pravidel způsobí. 
Věřím, že lidé se obecně v průměru rozhodují správně a nepo-
třebují žádný centrální mozek lidstva, aby to dělal za ně. Proto se 
domnívám, že by stavební regulace měla být minimalistická a usi-
lovat snad jen o to, aby město rostlo vyváženě a byly zde přítomny 
všechny druhy výstavby: rodinné domy, bytové domy i průmys-
lové stavby. Pokud se nebudou stavět bytové domy, město se roz-
leze do obrovské plochy, kterou nebude možné nějak rozumně 
obsluhovat. Všude bude daleko. Kromě toho by absence bytových 
domů znamenala významný umělý zásah do sociální struktury 
města, neboť koupit si v Roztokách rodinný dům už věru není 
pro každého. Co se týče průmyslu, nezbývá mi než se ztotožnit  
s názorem, že bez podniků, které zde budou zaměstnávat lidi 
(jako např. tolik proklínaná zkušebna motorů), nebudeme než 
noclehárnou Prahy.

Tři věci by se, myslím, dělat neměly:
1)  Hlavně žádné doktríny! Nechci, aby Roztoky byly město zele-

né, zahradní nebo něco podobného. Chci Roztoky jako město 
„bez přívlastku“. Nechť si každý, kdo má potřebu, najde vhod-
né adjektivum sám a nevnucuje je ostatním.

2)  Navrhoval bych vyhýbat se plošné regulaci týkající se rozmě-
rů či zastavěnosti. Už stávající 30% limit v této věci je podle 
mě nadmíru buzerační a nutí majitele hnát stavby do výšky.  
A to nekomentuji bizarní nápady jako např. omezení minimál-
ní výměry stavebního pozemku na 1000 m2, na který bylo lze 
nedávno narazit na fóru města, neboť to už se dostáváme ze 
sféry urbanistiky do hájemství psychiatrie.

3)  Už vůbec bychom se neměli pouštět do regulace estetické 
stránky věci. Stalo se už jakousi mantrou různých krasoduchů 
plivat na vzhled Solniků. Jako by zbytek Roztok byla bůhvíjaká 
nádhera! Pro takové mám skvělou zprávu: nikdo vás tam nepo-
sílá; když se vám Solniky nelíbí, tak tam nechoďte. Estetika je 
tak subjektivní kategorie, že každý pokus o její reglementaci je  
v lepším případě směšný, v tom horším se stává zvůlí. Konkrét-
ní připomínky ke konkrétním návrhům mají možnost v rámci 
konkrétního územního řízení vyjádřit ti, kterých jediných se 
to týká – hlavně bezprostřední sousedé (ne kdejaký samozvaný 
estét) – a tím by to také mělo skončit.

Doufejme, že si budoucí roztocká vláda vzpomene na své libe-
rální kořeny a zasadí se, aby moc a svobodu rozhodovat o sobě, 
svém bydlení a svém okolí měl každý z nás, a ne de facto jen pár 
aktivistů říkajících si „občanská společnost“.

Tomáš Šalamon
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Pá 12. 11. Dívčí válka – divadelní spolek Pokus Únětice

So 13.11. Případy Dr. Mejzlíka – detektivní pátrání v díle K. Čapka (pořad k 120. Výročí naroze-
ní K. Čapka) Účinkují: V. Pavlík, M. Pavlíková. Od: 18:00 hod. Caffé 3 bar, Lidická 2240, Roztoky

Čt 18. 11. 5. ročník hudebního festivalu Roztocký podzim. Festival je vyvrcholením oslav 60. 
výročí vzniku ZUŠ v Roztokách. Od: 18:00 hod.

Středočeské muzeum, Síň Zdeňky 
Braunerové, ZUŠ Roztoky

Pá 19. 11. Neslavné oslavné básně Stranické verše, věnované straně, která je už dávno stranou.
Od: 19:00 hod.

Místní lidová knihovna
Velké Přílepy

So 20. 11. Obecní ples Únětice Únětice Sokolovna

So 20. 11. 
Cyklistické závody horských kol v Roztokách VOKO. Trať: 21 km kolem Roztok a v Suchdolském lese.
Místo startu: Tyršovo nám. (u Alberta). Prezentace závodníků 14:30-14:55 hod., start 15:00 hod.
Více na: www.voko.borec.cz nebo v cykloservisu Vidim-Kola

So 20. 11. Příběhy dnů adventních – hudebně komponovaný pořad. Účinkují: V. a J. Drdovi.
Od: 18:00 hod Caffé 3 bar, Lidická 2240, Roztoky

20. 11.-21. 11. 3. loutkový festival JELENÍ LISTOPÁDĚNÍ v prostorách Středočeského muzea 
a ateliérů Roztoč 

Středočeské muzeum a ateliéry 
Roztoč www.roztoc.cz

So 20. 11. HIPPIES PARTY Taneční večer v duchu květinových dětí, lásky a přátelství. Prosím 
stylové oblečení. Bláznivé půlnoční překvapení. Vstupné: 100,- Kč Od: 20:00 hod. Restaurace U Hřiště, Žalov

Ne 21. 11. Ošklivé káčátko Od 15:00 hod. Divadélko Kvítko, Nádražní 23, 
Roztoky

Út 23. 11. Knihohrátky s Radkou v městské knihovně. Pořad „Krtčí výlety“podle stejnojmenné 
knihy. Pro děti ve věku 4-6 let. Od: 15:45 hod. Městská knihovna 

Čt 25. 11. Adventní dílna v Husově sboru Od: 15:00 hod. Husův sbor, CČHS

27. 11. – 27. 2. Skleněné Vánoce - ozdoby, podmalby a betlémy z Čech Středočeské muzeum - Galerie, 
Kabinet, Roztoky

Ne 28. 11. Adventní neděle v Muzeu Středočeské muzeum

Ne 28. 11. Adventní koncert Husova sboru a ROZTOPÁŠ volnéumělecké sdružení obyvatel 
Roztok Od 15:00 hod.

Husův sbor, Církev českosloven-
ská husitská, Jeronýmova ul. 515, 
Roztoky

Ne 28. 11. Tři pohádky na Vánoce - dětské divadelní představení. Pořádá Roztoky- město pro 
život Od 15:00 hod. Hotel Academic

Pá 3. 12. Country večer přijďte si zatančit a poslechnout známé country hity v podání skupiny 
Hrajeme my. Od: 20:00 hod. Restaurace U Hřiště, Žalov

So 4. 12. Cafeidoskopičiny – literární pořad, ve kterém se návštěvníci podílejí na scénáři progra-
mu. Účinkují: V. Slunéčková, J. Hraše, J Kolář, V. Pavlík Od: 18:00 hod. Caffé 3 bar, Lidická 2240, Roztoky

Ne 5. 12. Mikuláš v Husově sboru Od: 16:00 hod. Husův sbor, CČHS

Pá 10. 12. Rockové vánoce netradiční pojetí Vánoc v podání žáků a hostů ZUŠ Restaurace Na Růžku

So 11. 12. Rybova mše vánoční – C&K Vocal a Únětický velmi smíšený sbor Od: 19:15 hod. Únětice Sokolovna

So 11. 12. Příběhy dnů adventních - hudební pořad V. a J. Drdových. Od: 19:00 hod

So 11. 12.
Uspávání čertíků budeme malovat čerty „na zeď“, čertí taneček, divadélko O šaškovi a 
čertovi (divadlo Vysmáto). Nezapomeňte si vzít s sebou polštářek.
Předprodej na saskova@seznam.cz, Rodinné vstupné 100,-Kč, v den akce 150,-Kč 

TJ Sokol Roztoky
www.sokol-roztoky.wgz.cz

Ne 12.12. Dětský mikulášský karneval s Beruška Bandem, Mikulášem a nadílkou Pořádá Roztoky 
– město pro život. Od: 15:00 hod Hotel Academic

KULTURA A SPORT
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Čapek podle přání Čapka 
v pořadu Případy Dr. Mejzlíka

Když Karel Čapek psal první povídky z později vydaných soubo-
rů Povídky z jedné a druhé kapsy – předčítal je svým přátelům  
a současně je korigoval a upravoval. Rádi bychom se přiblížili 
Čapkovu přání, aby tyto povídky byly předčítány nahlas a bylo 
tak docíleno dle autora „svěžesti slova“. Pořad Případy Dr. Mejzlí-
ka mají podtitul „příběhy detektivního pátrání“ a byly připraveny 
k připomenutí 120. výročí od Čapkova narození.
Účinkují V. Pavlík a M. Pavlíková, pořad bude uveden v sobotu  
13. 11. od 18 hodin v kavárně Caffe 3 bar v Lidické ulici (naproti
OD Tesco).
Vzhledem k tomu, že počet míst je omezen, doporučujeme rezer-
vaci na tel. 233 310 978. 

Cafeidoskopičiny

Literární pořad dobré pohody je sestaven z více než 30 bloků 
básní, povídek,citátů anekdot apod. (autoři např. L. Aškenazy, E. 
Frynta, K. Čapek, A. P. Čechov, M. Macourek, F. Němec, J. Žáček...
atd.). Literární bloky jsou odděleny krátkými hudebními vstupy. 
Nezvyklost tohoto literárního pořadu je v tom, že výběr a pořadí 
jednotlivých částí vybírají návštěvníci v průběhu programu, a tím 
se vlastně stávají spoluautory scénáře. Pořad byl poprvé uveden  
v kavárně Cafeidoskop – proto jsme převzali tento nezvyklý ná-
zev k repríze v Caffe 3 baru.

Účinkují: V. Slunéčková, J. Hraše, J. Kolář, V. Pavlík
Pořad bude uveden v sobotu 4. 12. od 18 hodin v kavárně Caffe 3
bar v Lidické ulici (naproti OD Tesco).

Vzhledem k tomu, že počet míst je omezen, doporučujeme rezer-
vaci na tel. 233 310 978. 

Václav Pavlík

Akce v Husově sboru Církve českosloven-
ské husitské v Roztokách

Adventní dílna
Adventní dílna v Husově sboru – čtvrtek 25. 11. od 15 hod. – 
přijďte si sami nebo s pomocí vyrobit adventní věnec, svícen nebo 
jinou vánoční dekoraci. 
Tématem letošního adventu a Vánoc je vánoční hvězda. Výrobky 
na výstavu (vernisáž 28. 11.) přijímáme do 19.11.

Koncert
První neděle adventní – 28. 11. v 15 hod. – komorní koncert z děl 
barokních mistrů s vynikajícími umělci z Roztok a s členy Nosti-
cova a Kociánova kvarteta.
Po koncertu následuje vernisáž výstavy Vánoční hvězda a prodej 
výrobků z chráněných dílen.

Mikulášská nadílka
Sobota 5. 12. – Mikuláš pro děti v Husově sboru od 16 hod.

KULTURA A SPORT

TJ SOKOL ROZTOKY,  Tyršovo náměstí 480
Zveme vás na zábavné čertovské odpoledne

Můžete přijít v masce čertíka a nezapomeňte si vzít malý polštářek. 
Občerstvení a malý vánoční prodej je zajištěn.

VSTUPNÉ 50,- Kč/osoba*od 2 let
* PŘEDPRODEJ každé pondělí 17.10-17.30h šatna tělocvičny TJ Sokol

nebo po dohodě na e-mailu: saskova1@seznam.cz. V den konání 80,- Kč/osobu.

PRO RODINY S DĚTMI pořádá TJ SOKOL ROZTOKY - www.sokol-roztoky.wgz.cz

PROGRAM
14 h - uvítání se s malými čertíky

- malování čertů „na zeď“ a  čertí hry
14.50 h  - BU BU BU ukázka čertího tance

15 h - pohádka Šašek a čert - divadlo VYSMÁTO
16 h  - BU BU BU všichni tancují čertí tanec

- domlouvání čertici, ať jde spát - uspávání čertíků

11. prosince 2010 od 14h
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Sbírka šatstva
Husitská diakonie CČSH organizuje v pátek 10. prosince od 15 do 
17 hod. sbírku šatstva humanitární pomoci pro Diakonii Brou-
mov. Prosíme, noste čisté věci v krabicích či pytlích. Děkujeme 

Setkávání nemocných
Připravujeme pravidelná setkávání u nás v Husově sboru CČSH 
v Roztokách pro nemocné civilizačními chorobami (RS apod.). 
Máte-li zájem popovídat si s někým, kdo má podobné problémy, 
přijít trochu na jiné myšlenky, pomoci si navzájem nebo si i za-
cvičit, prostě nebýt doma sami, zavolejte prosím na číslo 220 951 
051.

Nabídka schránek pro urny v kolumbáriu 
Nabízíme k pronájmu několik volných schránek v kolumbáriu 
Husova sboru CČSH v Roztokách. Volejte na číslo 220 951 051. 

J. Kučerová,
farářka

Co nového v Lexiku

Čas pokročil a na nastávající podzimní dny jsme pro vás nachys-
tali mnoho nových seminářů, přednášek, cvičení a akcí pro děti 
i dospělé.

Nové jsou semináře Návrat do práce na pracovní témata v anglic-
kém jazyce (na vyžádání i v češtině). Sobotní celodenní semináře 
budou na témata: obchodní psaní, prezentační a vyjednávací do-
vednosti a další. V listopadu jsou po úterní a páteční dopoledne 
také kurzy v angličtině i v češtině na téma kariéry, komunikač-
ních dovedností či efektivního vyjednávání.
Pokud se vracíte po delší pauze do zaměstnání a nejste si jisti, zda 
vše zvládnete, mohou vám pomoci další semináře Do práce po 
rodičovské dovolené, které budou 8. 11. a 6. 12. od 18 hodin.

Další nové semináře jsou určeny pro rodiče, pedagogy a všech-
ny, kteří pracují s dětmi – Poruchy autistického spektra v raném 
věku. Cílem semináře je seznámit posluchače s poruchami autis-
tického spektra, čeho by si měli ve vývoji dítěte všímat a co dělat v 
případě, že u dítěte pozorují zvláštnosti ve vývoji. První je 24. 11. 
od 18.00 a další 29. 11. od 19.30.
Úvodní semináře New Age Coaching proběhnou 15., 22.  
a 29. 11. a budou předcházet sobotnímu bloku osmihodinových 
seminářů.

Pro děti chystáme oblíbenou mikulášskou nadílku v pátek 3. pro-
since od 16.30 a 17.00. Minulá léta jsme pro velký zájem přidáva-
li i další půlhodinky... Děti Mikuláše milují a čerta se u nás bojí 
opravdu jen malinko, v Lexiku děti nikdy nestrašíme, ale půso-
bíme na ně výchovně i na žádost rodičů. Rezervace je nutná do 
konce listopadu.

Úspěšně se rozjely ranní středeční kurzy Gautam jógy od 7.30, 
vždy v pondělí je večerní jóga od 17. 15. Oba kurzy vede zkušený 
jogín, který pobýval 25 let v Indii.
Na vaše přání jsme přidali i Cvičení pro pracující těhotné každou 
středu od 17.00 do 17.50. Cvičení vede naše zkušená fyziotera-
peutka.

Na všechny akce je třeba se včas zarezervovat na našem čísle  
739 035 000 nebo na info@lexik.cz.
Přejeme všem krásné babí léto a těšíme se na vás u nás v Lexiku!

Za kolektiv Lexiku
Mgr. Lenka Červenková

Nové výstavy ve Středočeském muzeu  
v Roztokách u Prahy

Brána do říše mrtvých – skalní chrám starší doby bronzové  
(5. 11. 2010 – březen 2011)

Skalnatý masiv Kozích hřbetů i Holý 
vrch obyvatelé Roztok dobře znají. Jsou 
to nejen cíle romantických výletů, ale  
i místa opředená tajemstvím. Ta nej-
starší tu zanechali již pravěcí lidé:  
v  okolí skal byla nalezena sídliště i po-
hřebiště únětické kultury a do útrob 
Kozích hřbetů byl ukryt poklad bron-
zových dýk, o jehož funkci se dodnes 
vedou spory. 

První zmínku o zdejším pohřebišti nalézáme v deníku kněze  
a archeologa Václava Krolmuse z roku 1855, který si při své ces-
tě po Kozích hřbetech poznamenal nález kamenných mohyl, do 
jejich průzkumu se ale pravděpodobně nepustil. O vnitřní po-
době zdejších hrobů se něco málo dozvídáme po několika letech 
díky Emanuelu Lemingerovi (synovi ředitele únětického statku). 
Opravdový výzkum hrobů ale provedl až manžel Lemingero-
vy sestry, roztocký lékař Čeněk Rýzner. Ten se na konci 70. let  
19. století začal věnovat archeologii. Po výzkumu mohyly v Sol-
nikách v roce 1879 obrátil pozornost na Holý vrch. Při svých ces-
tách do Únětic si všiml malých kopečků v mezích polí, doprová-
zených množstvím sneseného kamene. Ještě tentýž rok se pustil 
do výzkumu pohřebiště, jehož nálezy přisoudil starší době bron-
zové. Nálezů únětického rázu postupně přibývalo a díky precizní 
Rýznerově publikaci v Památkách archeologických (1880) se od 
roku 1892 v archeologické terminologii ustálil pojem „únětická 
kultura“.
Rýznerovy nálezy nebyly dosud nikdy vystaveny. Návštěvníci 
muzea proto mají jedinečnou příležitost prohlédnout si nálezy  
z pohřebiště a seznámit se s historií objevu. Dalšími výjimečnými 
exponáty výstavy Brána do říše mrtvých jsou bronzové dýky nale-
zené na dohled od pohřebišť. Poklad bronzových dýk byl objeven  
v říjnu 1928 dělníky, kteří lámali kámen na Kozích hřbetech a tlou- 
kli jej na štěrk. Následně poklad odkoupilo Národní muzeum.
Výstava je realizována ve spolupráci s Národním muzeem a obcí 
Únětice.

Petr Nový

Skleněné Vánoce – ozdoby, podmalby a betlémy z Čech  
(27. 11. 2010 – 30. 1. 2011)
Výstava přibližuje předměty s vánoční tematikou, u nichž jed-
notícím prvkem je sklo jako materiál. Dvě hlavní linie výstavy 
představují dva typy odlišných, avšak s Vánocemi úzce spjatých 
předmětů: betlémy a vánoční ozdoby. Právě betlémy a ozdobe-
né stromky patřily – kromě obřadních pokrmů a zvykoslovných 
projevů – k jejich nejvýraznějším atributům. Betlémy existují  
v nespočetném množství typů a variant – podle použitého ma-
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teriálu a vnějších formálních znaků, podle výrobce i konečného 
uživatele. Jako materiál sloužilo nejčastěji dřevo, ve škále je za-
stoupen také papír, vosk, sádra, tragant, cín, keramické materiály 
i nejrůznější masy, ať už na bázi papíru, či těstových a sádrových 
hmot. Ve 20. století se k této skladbě přidaly nové materiály, 
umělé hmoty a pryskyřice a konečně také sklo. Mezi skleněný-
mi betlémy jsou nejznámější soubory z figurek modelovaných 
u kahanu, ale vyráběly se také těžší, tzv. hutní figurky, které byly
masivní a měly větší pevnost. V rámci českých zemí se výroba 
figurek soustředila v Železném Brodě a okolí. Betlémové figurky
vycházející z vinutí barevné skloviny jsou vlastně rarity a kromě 
Železnobrodska je jejich výroba zaznamenána jen ve sklárnách 
v Itálii a ve Francii. Skleněné artefakty s motivem Betlému však 
nelze omezit pouze na figurkové sestavy. Mnoho zajímavých věcí
vzniklo také jinými sklářskými technikami – tavenou plastikou, 
litím do formy či technikou tiffany.

Kromě asi čtyř desítek skleněných betlémů vyrobených za pou-
žití rozličných sklářských technik, mohou návštěvníci na výsta-
vě zhlédnout stovky historických i současných vánočních ozdob 
převážně české provenience. Vystaveny budou perličkové ozdoby 
z Jizerských hor, foukané z královédvorské produkce, ale i starší 
kombinované ozdoby z nedaleké výrobny v Kralupech nad Vlta-
vou. Nebudou chybět ani neobvyklé ozdoby ze skleněného vlák-
na. 
Výstavu doplňují historické podmalby na skle s vánočními moti-
vy, které tvořily přirozenou součást výzdoby interiéru ještě před-
tím, než u nás zdomácněly betlémy a ozdobené stromky.
Vernisáž výstavy proběhne dne 28. listopadu v 10.30 hodin, na 
úvod programu o první adventní neděli (11–17 hodin), jehož sou-
částí bude předvádění práce profesionálních sklářů a výtvarníků 
(modelování figurek u kahanu, montáž perličkových a vinutých
ozdob, malba na skle nebo tvorba technikou tiffany), probíhat
budou také komentované prohlídky s autorkami výstavy (ve 13, 

14 a 15 hodin). Završením programu se stane vystoupení trubačů  
a rozsvícení vánočního stromu v muzejním parku v 16 hodin.

Ivana Kubečková – Marcela Šášinková

V předvánočním čase si nenechte ujít ani další akce muzea
21. listopadu od 15 hodin Pimrlaboratoř aneb ukládání rodin-
ných divadel k zimnímu spánku, od 17 hodin Mariáš aneb Dobře 
prodaná nevěsta – dernisáž výstavy Loutky ze sbírky Jiřího Vorla 
v rámci festivalu Jelení listopádění.
5. prosince Dobročinný bazar, kde nakoupíte vánoční dárky, které 
pomáhají, od 15 hodin si budete moci poslechnout koncert flét-
nového souboru Vivat Flauto a možná... možná přijde i Mikuláš.

Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin
Informace také na www.muzeum-roztoky.cz 

Marie Jelínková Ťupová

Mateřské centrum
Roztoky u Prahy

První říjnovou sobotu Rožálkem zněly známé a oblíbené písnič-
ky. Důvodem bylo konání Podzimní slavnosti, na kterou se sešlo 
hodně malých i větších tanečníků, pro něž byl připraven bohatý 
program. A tak se pod vedení Beruška Bandu manželů Drdo-
vých nejen tančilo a zpívalo, ale také zvesela soutěžilo, dovádělo 
a samozřejmě sladce odměňovalo. V případě náhlého zmožení 
únavou bylo k dispozici malé občerstvení, otevřená hernička  
a výtvarný koutek. Naopak největší neposedové měli možnosti 
dosyta se vyskákat na žíněnkách a matracích. Zkrátka na Pod-
zimní slavnosti si přišel na své každý. Děkujeme městu Roztoky 
a všem organizátorům za příjemné, podzimně pestrobarevné od-
poledne!

Chystané akce:

VEČERNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA PRO MAMINKY 15. 11. od 19 h 
se opět sejdeme s Lenkou Vyhnánkovou.Tentokrát nás čeká téma 
již vánoční – zdobení věnců a jiných ozdob technikou Patchwork 
bez jehel. Cena 70 Kč pro členy, 80 Kč pro ostatní. Prosíme o re-
zervace předem na centrumrozalek@seznam.cz.

PSYCHOLOGICKÝ SEMINÁŘ O ZÁKLADNÍCH VÝVOJO-
VÝCH POTŘEBÁCH DÍTĚTE 22. 11.od 18 do 19.30 h. Těšit se 

Skříňkový betlém s modelovanými skleněnými figurkami,  
Martin Hlubuček (profesor na SUPŠS Železný Brod), 1995, 
soukromý majetek

   MATE�SKÉ CENTRUM
         Roztoky u Prahy 

První �íjnovou sobotu Rožálkem zn�ly známé a oblíbené písni�ky. D�vodem bylo konání 
Podzimní slavnosti, na kterou se sešlo hodn� malých i v�tších tane�ník�, pro než byl 
p�ipraven bohatý program. A tak se pod vedení Beruška Bandu manžel� Drdových nejen 
tan�ilo a zpívalo, ale také zvesela sout�žilo, dovád�lo a samoz�ejm� sladce odm��ovalo. V 
p�ípad� náhlého zmožení únavou bylo k dispozici malé ob�erstvení, otev�ená herni�ka a 
výtvarný koutek. Naopak nejv�tší neposedové m�li možnosti dosyta se vyskákat na žín�nkách
a matracích. Zkrátka na Podzimní slavnosti si p�išel na své každý. D�kujeme m�stu Roztoky a 
všem organizátor�m za p�íjemné, podzimn� pestrobarevné odpoledne! 

Chystané akce:

VE�ERNÍ TVO�IVÁ DÍLNA PRO MAMINKY-15.11.od 19h se op�t sejdeme s Lenkou 
Vyhnánkovou.Tentokrát nás �eká téma již váno�ní-zdobení v�nc� a jiných ozdob technikou 
Patchwork bez jehel. Cena 70K� pro �leny, 80K� pro ostatní.Prosíme o rezervace p�edem na 
centrumrozalek@seznam.cz. 

PSYCHOLOGICKÝ SEMINÁ� O ZÁKLADNÍCH VÝVOJOVÝCH POT�EBÁCH
DÍT�TE - 22.11.od 18 do 19.30h.T�šit se na Vás bude MuDr.Zuzana Lebedová 
(psychoterapeutka a psychiatri�ka). Rezervace prosíme na telefonu 606 444 106 nebo na e-
mailu zuza.lebedova@volny.cz .Více informací na www.rozalek.cz 

ÚTERNÍ HRÁTKY VŠEMI SMYSLY VŽDY OD 16H DO 17:30H - rády bychom Vás 
pozvaly na tématicky rozd�lenou volnou hernu - 2.11. Pohybové hry, 9.11. Interaktivní �tení, 
16.11. Montessori herna, 23.11.Hudební odpoledne s kytarou. 

Krásná jinovatková rána Vám p�ejí! 

Viktorie Lašová a Vendulka Bromovská 

Mate�ské centrum ROŽÁLEK 
Roztoky u Prahy 
www.rozalek.cz, Tel: 773 245 147, Email: centrumrozalek@seznam.cz
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na vás bude MUDr.Zuzana Lebedová (psychoterapeutka a psy-
chiatrička). Rezervace prosíme na telefonu 606 444 106 nebo na 
e-mailu zuza.lebedova@volny.cz.
Více informací na www.rozalek.cz

ÚTERNÍ HRÁTKY VŠEMI SMYSLY VŽDY OD 16 DO 17.30 
Rády bychom vás pozvaly na tematicky rozdělenou volnou hernu: 
2. 11. pohybové hry, 9. 11. interaktivní čtení, 16. 11. Montessori 
herna, 23. 11. hudební odpoledne s kytarou.
Krásná jinovatková rána vám přejí

Viktorie Lašová a Vendulka Bromovská
Mateřské centrum ROŽÁLEK, Roztoky u Prahy

www.rozalek.cz, tel.: 773 245 147,
e-mail: centrumrozalek@seznam.cz

Zprávy ze sdružení ROZTOČ

Od zářijového zápisu již uběhly dva měsíce  
a všechny kurzy a kroužky sdružení Roztoč 
naplněné mnoha zájemci z řad dětí i dospělých zahájily svou čin-
nost. Keramický kurz pro dospělé nabízí ještě volná místa! Kurz 
probíhá v pondělí v termínu 19.00 – 20.30 v ateliéru Havlíčkova 
713 pod vedením výtvarnice Andrei Angelové.
V říjnu proběhlo víkendové soustředění lektorů a členů organi-
začního týmu sdružení Roztoč, na kterém jsem se věnovali té-
matům práce s malým dětmi, práce s hlasem a zajištění finanční 
i lidské stability pro naše sdružení.

Velké účasti se těšila tradiční lampiónová dílna, na které si účast-
níci vyráběli nádherné originální lampióny, a nevšední kulturní 
událostí pro nás byla návštěva francouzského divadla „Les bas 
Pattes“ z předměstí Paříže. Studenti divadelní školy zahráli ná-
vštěvníkům ve svém krásném jazyce úryvky z Alenky v říši divů  
a loutkovou premiéru přestavení Klášter Thelema.
Přijměte srdečně naše pozvání na další připravované akce sdru-
žení Roztoč. Těšíme se na vaší návštěvu.

3. loutkový festival JELENÍ LISTOPÁDĚNÍ, 20. - 21. 11 v pro-
storách Středočeského muzea a ateliérů Roztoč

sobota 20. 11.
14.00 Divadlo Tichý Jelen – Tři přadleny
16.00 Žongléři Mix Trix
17.00  Divadlo DNO –“Svět podle Fagi“ - Jiří Jelínek a Martin Kyšper-

ský (kapela Květy) rostáčejí komiksový kabaret o facebooko-
vém fenomenu dívce Fagi. písně.scénky.gagy.dada.nonsenc.
divočina.  

18.15  Tereza Stelzer – Pět proti jednomu – pět povídek mezi člo-
věkem a zvířetem,  německá pantomima 

20.00  Divadlo Tichý Jelen – King Kong - PREMIERA!!!! největší 
opičárna na světě! Loutkové představení plné krásných žen 
v nebezpečí, šarmantních mužů, obřích nestvůr s obřím 
srdcem, navíc jedna loď, dvě letadla,dvě auta a jungle kam 
až oko dohlédne. Přinášíme trochu divočiny do Vašeho 
města.

neděle 21. 11.
10.00  Divadlo jednoho Edy - Červená Karkulka PIMPRLA-

BORATOŘ aneb UKLÁDANÍ RODINNÝCH DIVADEL  
K ZIMNÍMU SPÁNKU jako závěr výstavy „Loutky ze sbír-
ky Jiřího Vorla“ - jedinečná možnost zahrát si s historický-
mi loutkami! 

od 15:00 můžete v muzeu vybrat sobě milé loutky,scénu a scénář 
(připravené prvorepublikové „knížky“)
a od 16:00 tato dílka zahrát ostatním nejen“rodinám“. Přiďte po-
bét sosedi, vemte inštrumenty a svačinku.
17.00  Divadlo Tichý Jelen – Mariáš aneb Dobře prodaná nevěsta 

– v muzeu

Vstupné: jednotlivé vstupné:
děti 30 Kč, dospělí 50 Kč, vstupné na blok představení: 100 Kč
Festivalem provází Jelen co šel do mlází.
Občerstvení zajišťuje Krmelec.
Místa konání budou upřesněna. Pořádá sdružení Roztoč a Diva-
dlo Tichý Jelen ve spolupráci se Středočeským muzeem v Rozto-
kách.

Adventní věnce 27. 11. – tradiční tvořivá dílna, na které si může-
te pod vedením lektorek aranžérských kurzů Dagmar Caislové a 
Hany Kaplanové  vyrobit vlastní adventní věnec pro okrasu svého 
domova a adventní rozjímání.

Adventní koncert 29. 11. - podvečerní setkání s duchovní hud-
bou v nádherném prostředí
kostela sv. Klimenta na počátku adventní doby. Účinkuje roztocký 
sbor  Local Vocal a sbor Arcibiskupského gymnázia pod vedením 
Igora Angelova.

KULTURA A SPORT

ZPRÁVY ZE SDRUŽENÍ ROZTO�ZPRÁVY ZE SDRUŽENÍ ROZTO�
  
  
  
  

ZÁPIS DO UM�LECKÝCH A JAZYKOVÝCH KURZ� 2010/2011 ZÁPIS DO UM�LECKÝCH A JAZYKOVÝCH KURZ� 2010/2011 
prob�hl ve dnech 1. a 2. zá�í. Máte-li zájem o n�který z našich nabízených kurz� pro d�ti i dosp�lé,
p�ihlašování je možné i po termínu zápisu p�es kancelá� sdružení. Informujte se na našem kontaktu: e-
mail roztoc@roztoc.cz , tel. 220 514 572 nebo se zastavte osobn� v našem infocentru v Havlí�kov� ulici 
713, vedle d�tského st�ediska. Kroužk� probíhají v ateliérech sdružení v Roztokách a Ún�ticích a budou 
zahájeny v druhé polovin� zá�í 2010. 

Nabízené kurzy pro d�ti i dosp�lé: výtvarné, tane�ní, dramatické, hudební (flétna, moderní kytara, 
africké bubny), žonglování, aranžování kv�tin, fotografický kurz, angli�tina pro p�edškoláky. 

NOVINKY: keramika, mozaikování, muzikantská dílna pro d�ti 5–8 let, drama�ák pro d�ti od 7 let, 
klasická kytara, výtvarná dílna Semišová myš pro d�ti 4–10 let. 

Více informací o náplni kurz�, o lektorech, o míst� a �ase konání se dozvíte na www.roztoc.cz.

MOZAIKOVÁNÍ
Celoro�ní víkendový kurz, na kterém si vyzkoušíte vyrobit nádherné mozaiky z r�zných materiál�. Kurz je 
ur�en pro d�ti od 7 let a dosp�lé, ú�ast mladších je možná za doprovodu rodi��. Ukázky z mozaikové 
tvorby lektorky kurzu Magdaleny Kracík Štorkánové najdete na www.mozaikart.cz.

Harmonogram kurzu: 

Setkání „KÁMEN“ sobota 18. zá�í 2010 (14–18 hodin), materiál s sebou: oblázky všech velikostí a barvy 

Setkání „KERAMIKA“ sobota 16. �íjna 2010 (14–18 hodin), materiál s sebou: r�znobarevné obklada�ky, 
kachle, hrní�ky, st�ešní krytinu + podklad na mozaikování (podnos, dlaždice, prkénko) 

Setkání „SKLO“ sobota 13. listopadu 2010 (14–18 hodin), materiál s sebou: sklo, korálky, knoflíky, 
podklad na mozaikování (zrcadla, ráme�ek na fotografii) 

Setkání „VÁNO�NÍ DÁRKY“ sobota 4. prosince 2010 (14–18 hodin), materiál s sebou: korálky, drobné 
kovové p�edm�ty, knoflí�ky Termíny pro 2. pololetí: 
26. 2. 2011, 26. 3. 2011, 16. 4. 2011, 14. 5. 2011, 
11. 6. 2011 

Cena materiálu bude vypo�ítávána podle technik a 
množství spot�ebovaného materiálu jednotlivými tv�rci, 
p�edpokládané cenové rozmezí od 0 K� do 100 K�.
Základní materiál (cement, spárovací hmota atd.) jsou již 
zapo�ítány v kurzovném. 
T�šíme se na setkání s vámi a vašimi d�tmi v novém 
školním roce!
Dita Votavová, sdružení Rozto�, www.roztoc.cz
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KULTURA A SPORT

Vánoční knihkupectví 3.- 4. 12., ateliér Havlíčkova 713, viz. plakát

Vánoční trhy 12. 12., 14 – 16 hod., jídelna ZŠ Roztoky - jedinečné 
vánoční trhy, na kterých děti v rolích trhovců prodávají svá ori-
ginální rukodělná dílka. Trhy jsou doprovázené lidovými tradič-
ním zvyky. Přijďte se podívat, potěšit se i nakoupit. Uděláte radost 
sobě a oceníte tvořivost malých trhovců. 

Více informací se dozvíte na plakátovacích plochách nebo na   
www.roztoc.cz.                            Za sdružení Roztoč Dita Votavová

Memoriál Josefa Vladaře

Dne 24. 9. 2010 se konal na roztockých tenisových kurtech již  
3. ročník Memoriálu Josefa Vladaře, známého pražského hote-
liéra a restauratéra. Za pěkného slunečného počasí bylo možné 
vidět napínavé zápasy 12 deblových párů. Roztocký tenis repre-
zentovali dvojice L. Staněk – M. Uvarov a M. Pastyřík – L. Valda, 
kteří vybojovali finále B.

Děkujeme sponzorům za hodnotné ceny a panu J. Kuličkovi za 
bezvadný průběh turnaje včetně hudebního programu.

SOKOLENÍ v Roztokách

V neděli 26. září 2010 proběhla již druhým rokem v  areálu TJ 
Sokol Roztoky u Prahy sportovní akce SOKOLENÍ. Ideou tohoto 
projektu je spojení pohybu, zdraví, kultury a přátelství, ve stejný 
čas, na více místech, po celé republice. 

Letos počasí nepřálo, proto byla akce, plánovaná venku, přesunu-
ta do naší sokolovny díky promyšlené přípravě tohoto projektu 
pí Martinou Saskovou, která připravila pohádkové postavičky  
a jednotlivá stanoviště, u kterých děti spolu s rodiči plnily úkoly. 
Po desáté hodině byla zaplněna všechna stanoviště s pohádkový-
mi bytostmi malými účastníky za doprovodu maminek, tatínků, 
babiček i dědečků. Děti s nadšením plnily úkoly, za splnění dostá-

valy razítka do startovací listiny a na závěr si „zaházely“ kroužky 
na cíl. Odcházely s diplomem a s malou výhrou. Jsme rádi, že 
všichni byli spokojeni a nedělní deštivé dopoledne neodradilo 
příchozí. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na plá-
nované malé dětské hřiště. 
Děkujeme za příspěvky, za pomoc při organizaci členům Sokola  
a těšíme se na vaši účast při dalším Sokolení.
(více foto: http://sokol-roztoky.wgz.cz)

Renáta Kolářová, jednatelka TJ Sokol Roztoky u Prahy

Triptych V. Havla Na Růžku poprvé...

Sálek žalovské restaurace Na Růžku byl svědkem třetí z Havlových 
slavných jednoaktovek (psaných v letech 1975-1978) ,,Protest“ 
v provedení ,,Divadla Na tahu“. Tento (s prominutím) nejméně 
známý Havlův opus zmíněného triptychu v neúprosně a stále se 
opakujících slovních kadencích utahuje smyčku zápletky, věčné-
ho dilematu intelektuálů 20. i 21. století, otázky typu zda pravda, 
svoboda a vůle vzdorovat mocným tohoto světa je pro nás vrchol-
nou hodnotou, či jen záminkou k filipikám moc sice oslabujícím
jakýmsi vysvlékáním z hadí kůže neuchopitelnosti, nicméně pone-
chávající jí nimbus jakési legality. ,,Protest“ (jistě záměrně) nemá 
,,šťastnou srozumitelnost“ pivovaru (Audience), ani zbohatlického 
bytu (Vernisáž), směřuje jasně z reálií své doby do budoucnosti, 
předznamenáním všech nevyhnutelných střetů zítřka...

Postava Ferdinanda Vaňka, se zjevnými a přiznanými autobio-
grafickými rysy, prochází celým triptychem ve stylizaci neprak-
tického intelektuála, neházejícího bomby, nevyzývajícího davy na 
barikády, nehlásající a nevnucující pravdu na potkání, nicméně 
nesoucího svůj úděl vyrovnaným krokem proroka.
Vedle něj vidíte své současníky, jakoby vnitřně ochromené ja-
kousi podvědomou davovou psychózou obav, snad již ve svém 
prenatálním stadiu vývoje geneticky vybaveni- ba kojeni Bitvou  
u Lipan, Bitvou na Bílé hoře a Mnichovem...
Herci (R. Bár, K. Beseda) mají v hrách tohoto typu věru nelehký 
úkol. Nemohou se opřít ani o nějakou akční jevištní show, balet, 
filmové dotáčky, jevištní improvizaci. Musí svůj text odříkat přes-
ně, prakticky doslova, bez berliček výše uvedeného. Jinak totiž 
není o čem hrát...
Divadlo na tahu chystá na prosinec na témže místě své autorské 
představení. V jarní sezóně pak hodlá znovu uvést celý triptych. 
Díky stupňujícímu se zájmu publika a charakteru her, je to naděj-
ný počin. A tak doufám, že se celý záměr podaří. V městě, které 
desítky svých tradičních akcí hodilo pod nohy ,,pokroku“, to je víc 
než dobrá zpráva. Brzy nashledanou Na Růžku!

Ladislav Kantor
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Školní okénko

MILÍ ČTENÁŘI,
zima se kvapem blíží a s tím také i letošní první čtvrtletní hod-
nocení našich dětí. Kdo začal hned od začátku svědomitě, nemusí 
se žádné špatné známky obávat. Aby to množství učiva „hlava“ 
lépe vstřebávala, podpořili jsme ji několika výjezdy za poznáním 
našich dějin a krásami přírody (i v muzejní podobě), zajeli jsme 
dokonce až do Polska či povečeřeli ve „středověku“. Také opako-
vání učiva formou procvičovacích kroužků v Lexiku či v ZŠ ze 
získaného grantu by mělo při hodnocení přinést své ovoce. Zís-
kali jsme také už první cenné body ve Školní sportovní lize, tak-
že i naše fyzička je snad na začátku tohoto školního roku slušná. 
Koncem listopadu nás čekají již druhé třídní schůzky a v prosinci 
Den otevřených dveří. Z některých našich aktivit je tedy sestaven 
následující výběr. Více informací a hlavně fotografií hledejte opět
na našich webových stránkách. 
Hezké počtení vám přeje

Věra Zelenková

PŘESPOLNÍ BĚH – ŠSL
Dne 21. září 2010 proběhla v Hostivici první letošní soutěž ve 
Školní sportovní lize. Naše ZŠ se opět zúčastnila a poslala do boje 
o nejlepší místa pětici chlapců a šestici dívek. První startovní po-
vel patřil děvčatům. Snaha družstva byla odměněna celkovým 
13. místem. První doběhla A. Hrubá na 38. místě, následovaly 
B. Brejlová, N. Maříková, D. Patoczová, K. Romová a L. Králo-
vá. Chlapcům se dařilo o poznání lépe. Na výsledkové listině se 
díky nim objevila ZŠ Roztoky na hezkém 4. místě. Děkujeme za 
reprezentaci našemu nejlepšímu běžci M. Šťastnému z 8. A, který 
proběhl cílem na krásném 4. místě z celkového počtu 90 běžců. 
Na záda mu dýchali 20. M. Roškot, 26. V. Klusoň, 40. T. Juráček  
a 59. D. Červeňák. Blahopřejeme.

K. Posuchová

HRDLIČKOVO MUZEUM A MOŘSKÝ SVĚT
V říjnu jsme stejně jako v minulých letech doplnili učivo příro-
dopisu komentovanými exkurzemi s průvodcem. Žáci osmých 
tříd navštívili v Praze Hrdličkovo muzeum antropologie, kde si 
utvrdili a prohloubili znalosti o původu a vývoji člověka, sedmáci 
ukončili kapitolu ryby prohlídkou Mořského světa. Zde se dozvě-
děli mnoho zajímavostí nejen o mořských rybách, ale i parybách, 
mezi které patří žraloci a rejnoci. Svou pestrostí a rozmanitostí 
zaujaly také korálové útesy se sasankami a známými klauny.

B. Valiová

TURISTICKÝ VÝLET NA OKOŘ
Krásného slunečného dne 23. 9. jsme se s dětmi ze školní družiny 
Žalov vydali na turistický výlet na Okoř, který jsme spojili s roz-
loučením se s létem a s přivítáním krásného barevného podzimu. 
Na Okoř nás odvezl autobus MHD. Po zhlédnutí hradu jsme šli 
okořským údolím směrem na Svrkyni. Cestou jsme pozorovali 
slepýše, motýly, ptáčky... Podél cesty jsme viděli mnoho kvetou-
cích ocúnů. Zazpívali jsme si, zahráli, zasoutěžili a ve zdraví jsme 
se opět autobusem MHD vrátili zpět do Roztok.

vychovatelky ŠD

NÁVŠTĚVA V POLSKU
V týdnu od 4. 10. do 8. 10. 2010 se našich 14 žáků ze třídy 5. B  
a 1 žákyně ze třídy 5. A spolu se svou třídní učitelkou M. Bolfo-

vou a se zástupkyní ředitelky školy D. Moravcovou vypravilo na 
návštěvu partnerského města Roztok – do polské Skawiny. 
Celé tři dny, po které se o nás naši přátelé v Polsku starali, byly 
nabity pestrým programem, během kterého jsme navštívili dvě 
základní školy ve Skawině, vyjeli jsme do Krakova, navštívili jsme 
sídlo polských králů Wawel, jako překvapení byla pro nás nachys-
tána návštěva bývalého solného dolu. Pobyt v obou školách, kde 
se naši žáci zapojili do výtvarných dílen, sportovních utkání ve 
fotbalu, košíkové, vybíjené a také 12. ročníku štafetového běhu, 
byl celý pod vlivem velmi přátelského přijetí a vstřícnosti, vzá-
jemných sympatií, výměny informací, zážitků a zkušeností. 
Podrobnosti naleznete v odkazu Školní akce na webu ZŠ.
Těšíme se, že naše přátele ze Skawiny brzy přivítáme opět u nás 
v Roztokách!

D. Moravcová

VEČERNÍ NÁVŠTĚVA V ROZTOCKÉM ZÁMEČKU 
V úterý jsme se sešli v osm hodin večer v roztockém zámečku. Na 
všechny z nás čekala úžasná středověká hostina. Žáci 6. A se posa-
dili naproti svým spolužákům z 6. B k prostřené tabuli. Hodokvas 
to byl náramný, doprovázený halasem „žákovské chásky“. Poté 
následovala hra, která byla zorganizována pro devět skupin žáků. 
Každá skupina hledala indicie ve všech prostorách zámku. Ven-
ku se žáci pohybovali po zámeckém parku a hledali indicie při 
svitu svíček. Všechny indicie byly nalezeny a všech devět skupin 
společně složilo základní indicii. Hra byla zaměřena na historii 
roztockého zámečku.

Tato akce mohla být uskutečněna díky paní M. Jelínkové Ťupové, 
která celou akci pro žáky připravila. Hra byla velice zajímavá, ná-
paditá a výborně připravená. Dále chceme poděkovat paní Tůmo-
vé a Pařízkové, které přichystaly indicie do jednotlivých místností 
a parku a zároveň žáky celou akcí provázely. Děkujeme všem ro-
dičům, kteří zajistili opravdový hodokvas, jemuž se nedalo nic 
upřít. Všem patří náš dík. 

M. Černá, B. Valiová

ŠSL – STOLNÍ TENIS 
Dne 21. října 2010 se v tělocvičně ZŠ Rudná konalo okresní 
kolo ve stolním tenise. Naší ZŠ byli vysláni tři borci – Hadáček 
Jakub, Vevera Petr, Soják Jakub a z důvodů nemocnosti pouze 
jedna borkyně – Pejřilová Kristýna. Díky vysoké konkurenci  
z řad ostatních škol jsme se v kategorii chlapců umístili na třetím, 
ale nepostupovém místě. I přes zdánlivý neúspěch bychom chlap-
cům rádi poděkovali za reprezentaci školy a hru fair play. U dívek 
bychom rádi vyzdvihli výkon ještě ne 12leté K. Pejřilové, která ve 
dvojhře vyhrála 9 zápasů z 10. S přehledem porážela děvčata o tři 

ŠKOLY A ŠKOLKY
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roky starší. Děkujeme a do budoucna přejeme hodně sportovních 
úspěchů.

K. Posuchová

RECYKLOHRANÍ 
Naše škola se v letošním roce zapojila do programu RECYKLO-
HRANÍ, jehož cílem je vytvořit u dětí pozitivní vztah k život-
nímu prostředí. Zapojili jsme se do soutěží zaměřených na tří-
děný odpad – sběr papíru, baterií a mobilních telefonů – i do 
literárních soutěží. Každé z 10 vítězných škol, například za sběr 
papíru, budou do 30. června předány odměny v hodnotě 5000 
Kč a nejúspěšnější školy se také mohou těšit na věcné ceny, jako 
jsou sportovní potřeby, společenské hry a reklamní dárky. Ve-
lice děkujeme všem dětem i rodičům za dosavadní podporu  
a spolupráci. 

M. Bromovská

Tento projekt je financován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu Čes-
ké republiky

Evropský projekt na Základní škole Roztoky byl zahájen

Projekt jako cesta k rozvoji odborné péče 
Jak jsme vás již informovali na stránkách Odrazu (05/2010), od 
března tohoto roku Základní škola Roztoky realizuje projekt 
Šance pro všechny aneb Rovný přístup ke vzdělání financovaný
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřed-
nictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost v celkové výši 4 351 700 Kč. Cílem projektu je na naší základ-
ní škole zvyšovat kvalitu i rozsah poradenství a odborné péče pro 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a formou setkávání 
a individuálních konzultací odborně vést i rodiče žáků při práci 
v domácím prostředí. Projekt navazuje na dlouhodobou činnost 
naší základní školy v této oblasti. 
Po měsících příprav věnovaných zajištění personálního a tech-
nického zázemí projektu jsme 1. září 2010 zahájili vlastní práci 
se žáky v jednotlivých vzdělávacích programech (celkem 47 dětí)  
a ve spolupráci s roztockým vzdělávacím centrem Lexik jsme 
rozběhli mimoškolní část – odpolední doučování, které probíhá  
v 17 samostatných skupinách. Dne 7. října jsme za účasti rodičů, 
odborníků a dalších hostů projekt slavnostně otevřeli. 

Zvyšujeme kvalitu péče

Odborníci
Abychom náš cíl – pomoci žákům naší základní školy – naplni-
li co nejlépe, rozšířili jsme stávající tým o jednoho speciálního 
pedagoga a jednoho asistenta pedagoga pro každodenní přímou 
práci se žáky a přizvali jsme ke spolupráci externí odborníky, spe-
cialisty v oboru. 
Pro projekt jsme získali doc. Olgu Zelinkovou, CSc., meziná-
rodně uznávanou odbornici na poruchy učení, vysokoškolskou 
pedagožku Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Pra-
ze. Paní Zelinková provedla vstupní diagnostiku dětí, vytvořila 

metodiku práce s dětmi, navrhla metody reedukace (náprav) pro 
každé dítě a odborně usměrňuje naše speciální pedagogy a asi-
stenty pedagoga, kteří se žáky denně individuálně pracují. Paní 
Zelinková rovněž poskytuje prostor pro konzultace jak učitelům 
hlavních předmětů, tak rodičům žáků. 
Dalším odborníkem našeho týmu je Mgr. Pavla Houštecká 
– psycholožka a nezávislá konzultantka pro volbu povolání. Paní 
Houštecká se věnuje poradenství pro žáky se specifickými poru-
chami učení i pro žáky velmi nadané. Se žáky i jejich rodiči bude 
pracovat dlouhodobě, protože správné profesní směrování dítěte 
je během na dlouhou trať.
Práce obou specialistek je pro školu velkým přínosem – kromě 
podpory žáků a jejich rodičů se zvyšuje i povědomí pedagogů  
o různých typech potíží, způsobu jejich rozpoznání a o možnos-
tech jejich náprav, celkově se zvyšuje úroveň práce nejen s takto 
handicapovanými žáky, ale i se žáky velmi nadanými.
Důležitým členem odborného týmu je rovněž paní Marie Bartulí-
ková – výchovná poradkyně školy, která je styčným bodem všech 
odborníků, žáků i jejich rodičů a s velkým osobním nasazením 
koordinuje všechny odborné aktivity projektu. V rubrice Školní 
okénko vám bude pravidelně přinášet informace o výchovném  
a kariérovém poradenství na naší základní škole. 

Materiální zázemí
Některé poruchy učení nejsou lehce rozpoznatelné a není ani 
jednoduché tyto poruchy napravovat. Děti s poruchami učení 
(dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod.) potřebují kvalifikova-
nou pomoc, dostatek času, ale i speciální reedukační pomůcky 
a metody, se kterými jde vzdělávání o poznání snadněji a ra-
dostněji. Pro práci s dětmi byly pro účely projektu kompletně 
vybaveny dvě místnosti pro individuální výuku (jedna v Roz-
tokách a jedna v Žalově) a nová učebna s interaktivní tabulí  
s příslušenstvím a počítačem v hodnotě přes 134 tis. Kč. Rov-
něž byly zakoupeny rozmanité didaktické pomůcky a speciální 
počítačový software v celkové hodnotě téměř 50 tis. Kč. Učeb-
nu jsme vybavili tak, aby sloužila pro samotnou vzdělávací 
práci i pro různé aktivity vedoucí k větší manuální a technické 
zručnosti dětí – zejména žáků druhého stupně. Kromě ICT vy-
bavení a nové interaktivní tabule typu Triptych je učebna vy-
bavena rovněž novými šicími stroji, vrtačkami a nářadím pro 
kutily, které budou využívat žáci při profilaci svého budoucího 
povolání.

Věříme, že naše práce přinese mnoho šťastných okamžiků na ces-
tě za vzděláním těm, pro které ji děláme – pro žáky naší školy  
a jejich rodiče – obyvatele našeho města. Držte nám prosím v na-
šem úsilí palce.

Za celý realizační tým,
Ing. Silvia Jirásková
manažerka projektu

Chcete přispět základní škole v Roztokách 
a nevíte jak?

Na schůzce rodičů se školskou radou a vedením školy, která se 
uskutečnila při říjnových třídních schůzkách, vzešel z řad rodičů 
návrh na zřízení účtu, kam by bylo možné zasílat finanční spon-
zorské dary pro školu. 
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Aby měli dárci jasnou představu, na co bude jejich příspěvek vyu-
žit, vybralo vedení školy dva záměry, na které v současnosti škola 
nemá vlastní  prostředky, ani na ně nemůže použít žádný grant.
Prvním  je zakoupení přenosného systému pro interaktivní tabuli 
+ dataprojektor (16 000 + 20 000 Kč), druhým zakoupení kera-
mické pece (cca 35 000).

Rozhodnete-li se darovat škole jakoukoliv finanční částku, zašlete 
ji laskavě na účet:168423744/0300.  V případě, že chcete, aby Váš 
příspěvek byl použit konkrétně na jednu z uvedených věcí, uveď-
te variabilní symbol – 601 (interaktivní tabule) nebo 602 (pec). 
Pokud nebude Váš dar vázán na přesný účel, použijte prosím va-
riabilní symbol 600.

Všem přispěvatelům srdečně děkujeme. Škola Vás bude na svých 
webových stránkách (www.zsroztoky.cz) pravidelně informovat 
o výši vybrané sumy a jejím použití.  

Vladimíra Drdová
předsedkyně Školské rady

 

Tajemná výprava za poznáním 

... je úterý pozdní večer, měsíc říjen, rok 2010. Na zámku se při-
pravuje hodokvas! Rytíři a jejich věrní – středověká cháska (třídy 
6. A a 6. B) – ulovili, oškubali a následně divou zvěř v lahodnou 
krmi přeměnili, aby k hostině a hodokvasu se zámeckými paními 
zasedli, hodovali a pili!

Pak přijel tajemný posel! Co se skrývá ve středověké listině? Dá-
vají zprvu nesmyslné věty nějaký smysl? To je úkol pro naše ho-
dovníky! Za pomoci různých indicií musí prokázat svůj bystrý 
úsudek, důvtip a v neposlední řadě i svou chrabrost a odvahu, 
aby poodhalili roušku tajemství a historie roztockého zámku 
a v neposlední řadě i historie města Roztoky. Na své pouti za po-
znáním se děti setkali s různými osobnostmi, které ovlivnily život 
a podobu Roztok.

Interaktivní a velice akční formou se tu začíná rozvíjet zajímavý 
projekt, který je založen na úzké spolupráci Středočeského muzea 
a základní školy. Vždyť znát svou historii, historii svého města, ve 
kterém žijeme, patří k základnímu vzdělání a duševnímu bohat-
ství, které utváří naše charaktery, naše sebevědomí a hrdost na 
naši minulost, národ a naši kulturu.

Poděkování patří především Středočeskému muzeu v Roztokách 
– paní M. Jelínkové Ťupové (autorce a průvodkyni celým veče-
rem), paním Tůmové a Pařízkové i paním učitelkám základní 
školy M.Černé a B.Valiové.

A na závěr prozradím rozluštěné poselství. Děti byly pozvány 
samotnou Zdenkou Braunerovou do jejího ateliéru. Tajemná vý-
prava za poznáním č. 2 se uskuteční na jaře příštího roku a všich-
ni jsou již dnes plni očekávání, jaká překvapení a záhady je tam 
čekají.

Vladimíra Drdová

ŠKOLY A ŠKOLKY
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Poděkování paní starostce a MÚ k životnímu jubileu, výročí 
svatby atd. zaslali:
Helena Hessová, Václav Dědič, Marie Šmejkalová

Děkuji paní Ing. M. Nadrchalové a paní H. Faltové ze Svazu posti-
žených civilizačními chorobami za dárek k narozeninám.
Srdečně děkuji touto cestou paní Heleně Faltové, paní Pařízko-
vé a všem v klubu důchodců za přání a balíček dobrot k mým 
85. narozeninám. Za opoždění se omlouvám, bývám přes prázd-
niny u dcer na chalupě. 

Všem hodně zdraví přeje Eva Polačincová

Za Josefem Velíškem...

Kostelík sv. Klimenta na Levém 
Hradci byl 5. října místem po-
sledního rozloučení s panem Jo-
sefem Velíškem, Pepou, jak mu 
s jistou úctou mnozí říkali. Ti, co 
už dávno leží na přilehlém sta-
rém i novém hřbitově mu z po-
vzdálí a s ostychem říkali ,, inža“. 
Byl jedním z posledních autentic-
kých pamětníků zašlé slávy kdy-
si kvetoucí obce Žalov, kde ještě 
za mého mládí byly tři prodejny 

potravin, drogerie, pekařství, tři řezníci, zahradník, mlékárna 
a sedm (!) hostinců. Zní to neuvěřitelně, ale bylo tomu tak. Všich-
ni žili v jakési symbióze, všichni se uživili vlastní prací, daleko 
široko žádné TESCO, deset plesů v roce bylo běžnou událostí...                                             
Byl i jedním z posledních významných aktérů zašlé a neopa-
kovatelné slávy žalovského a roztockého fotbalu, která pomalu 
a nevratně upadá v zapomnění...
Ing. Josef Velíšek se narodil 12. 2. 1922 v Žalově, promoval 
v r. 1950, a až do odchodu do důchodu v r. 1985 pracoval v a. s. 
IMEX jako ekonom. Jeho fotbalová kariéra začíná v Žalově, přes 
SK Roztoky nahlédl dokonce do ligy, v tehdejší slavné éře Polaba-
nu Nymburk (1941-1949), kterou tak sugestivně popsal geniální 
B. Hrabal ve své knize ,, Městečko, kde se zastavil čas“. Pak zase 
zpět, přes SK Roztoky do Žalova... Ing. Josef Velíšek byl člověk 
s přirozenou autoritou, aniž si musel o ní říkat. Své okolí převyšo-
val inteligencí, aniž to někomu dával okázale najevo... Když jsem 
se v r. 1963- tedy ve svých sedmnácti letech- ocitl shodou okol-
ností v brance AFK Žalov, stál přede mnou jako stoper-učitel...
Bylo mu tehdy jedenačtyřicet let... ,,Musel“ jsem mu tykat, což 
mi nikdy-až do letošního jara, kdy jsem s ním mluvil naposled, 
moc nešlo. Už pomalu odcházel, stejně tiše a neokázale, jako žil. 
Uprostřed své rodiny, bez které si nedovedl život představit...                                            
Čest jeho památce!

Ladislav Kantor

Kostelík sv. Klimenta na Levém 
Hradci byl 5. října místem po-
sledního rozloučení s panem Jo-
sefem Velíškem, Pepou, jak mu 
s jistou úctou mnozí říkali. Ti, co 
už dávno leží na přilehlém sta-
rém i novém hřbitově mu z po-
vzdálí a s ostychem říkali ,, inža“. 
Byl jedním z posledních autentic-
kých pamětníků zašlé slávy kdy-
si kvetoucí obce Žalov, kde ještě 
za mého mládí byly tři prodejny 
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Babysitting v Roztokách. Dvě spolehlivé a zodpovědné studentky 
z Roztok pohlídají vaše děti. V případě potřeby je možné hlídání 

spojit s doučováním. Kontakt: www.babysittingroztoky.cz

Daruji do dobrých rukou doma odchované rybičky – živorodky. 
Různé druhy i větší množství. Tel.: 723 093 560

Daruji za odvoz cca 450 ks pálených očištěných cihel. Tel.: 723 590 809

Hledám paní na úklid bytu 2+kk, 1x až 2x týdně, možno i odpo-
ledne do 18:00 hodin. Roztoky, tel.: 604 552 730

Hledám pečlivou paní na úklid rodinného řadového domu ve 
Velkých Přílepech, na 3-4 hodiny 1 x týdně. 130,-Kč/hod.

Tel.: 605 783 906

Hledám podnájem v Roztokách a okolí v domku se zahradou. 
Mám psa. Výpomoc v domácnosti i se zahradou u starších lidí 

popř. starší paní. Tel.: 720 656 042

Hledám práci v účetní nebo ekonomické oblasti na částečný 
úvazek. Mám vzdělání i praxi. Tel.: 608 273 312 

Hledáme spolehlivou paní na pravidelný úklid v rodinném dom-
ku v Roztokách (jedenkrát týdně luxování, úklid kuchyně  

a koupelny). Tel.: 220 910 524 

Koupím malý byt v Roztokách přímo od vlastníka. O nabídky 
RK nemám zájem. Email: roztoky.byt@gmail.com,

tel.: 604 929 955

K podzimní výsadbě nabízím levně menší počet sazenic keřové-
ho skalníku a ptačího zobu, vhodné jako solitéra nebo pro živý 

plot. Tel.: 773 529 773

Mladá rodina s dvěma dětmi hledá pronájem v Roztokách 
– min. 60m2, prosím nabídněte. Nejlépe nezařízený, ale není 

podmínkou. Jsme nekuřáci, nabízíme slušné chování a spolehli-
vost a očekáváme i od pronajímatele seriózní přístup.

Petra Tomková tel.: 737 187 189 

Nabízím pronájem bytu 2+kk o velikosti 56 m2 s velkou terasou 
v Roztokách na Tyršově náměstí. Pronájem bytu je včetně 

kuchyňské linky a sklepní kóje. Byt je volný od ledna 2011. Ná-
jemné včetně poplatků činí 11.000,- měsíčně. Tel.: 607 806 538

Na Škodu Favorit nabízím nějaké starší náhradní díly.
Tel.: 602 123 253

Prodám akumulační kamna 3kW za 1.000,- Kč. Druhé mírně 
poškozené, ale funkční, k tomu zdarma. Tel.: 602 268 096

Prodám automatickou pračku Indesit s vrchním plněním,  
13 programů, téměř nepoužívaná, jako nová. Cena dohodou. 

Tel.: 731 754 802

Prodám byt v Roztokách 2+1, 57 m2, OV, rok kol. 2004, cihla,  
2. patro, viladům, balkon, sklep orient.východ + jih, nízké po-

platky, cena dohodou. Tel.: 777 229 809

Prodám dekorativní betonový květináč Luna (33 ks i jednotlivě) 
27x34x20 cm. Cena je 40,- Kč/ks a stropní polystyren. dekorativ-

ní desky – 6 balíků Dekor 62 (8ks v každém)  
a 6 balíků Dekor 80. Cena je 40,-/balík. Tel.: 723 828 550

Prodám 10-dílnou sadu nádobí z ušlechtilé oceli, nerezová se 
skl.poklicemi. Cena je 500,- Kč a horkovzdušnou halogenovou 

troubu, samočistící, dovoz Německo. Cena 1.700,- Kč. 
Všechno nové. Tel.: 776 006 286  

Prodám dětskou autosedačku do 18kg po 1 dítěti za 1.000,- Kč. 
Tel.: 775 320 116

Prodám horské kolo SHIMANO – 21 SPEED „FRANKLYN“  
ve velmi dobrém stavu. Cena 1.000,-Kč. Tel.: 220 911 762

Prodám klec na morčata 75x44x40 cm za 400,- Kč a kulatou klec 
na středního papouška průměr 40 cm, výška 70 cm za 200,- Kč. 
Dvě šatní skříně sektoru POP, světlý buk, každá š. 55 cm, hl. 55 

cm, v. 200 cm po 2.000,- Kč. Tel.: 723 532 796 

Prodám koženou bundu vel. XL nová, mně je malá. Levně, 
nutno vidět. Cena: 300,- Kč. Tel.: 776 340 421 

Prodám kulečník nepoužívaný, trojkombinace tří her, za 7.000,- 
Kč. Možnost odpis z daní. Tel.: 723 550 528  

Prodám myčku nádobí zn. AEG 5450 pro 8 souprav, nepravi-
delně používaná za 1.000,- Kč, mrazák Calex s obsahem 50 l za 
300,- Kč, mikrovlnnou troubu Zanussi – ZM 17 M za 600,- Kč, 
skříňkový šlapací šicí stroj Minerva za 500,-Kč. Vše k odebrání 

koncem prosince 2010, případně po dohodě.
Tel.: 739 180 194, nebo 725 855 436

Prodám nový peřiňák světlé, tmavé dřevo. Pouze 200,- Kč nebo 
dohodou. Nutno vidět. Tel.: 776 340 421
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Prodám plochý radiátor 110x55 cm. Nový, levně.
Tel.: 776 340 421

Prodám pneu Barum 185/65 R14 letní 4 ks, používané dvě sezó-
ny, v dobrém stavu, cena 4.000,- Kč. Informace na

tel.: 734 511 245

Prodám rodinný dům v Praze 6 Suchdole s garáží. Plocha 
pozemku je 788 m2 / zast. Plocha 102 m2 veškeré IS. Celý dům je 

podsklepen. Tel.: 603 108 227

Prodám stavební pozemek o rozloze 464 m2 v klidné zahradní 
čtvrti Roztok. Cena dohodou.

Tel: 604 914 799, pozemekkprodeji2010@seznam.cz

Prodám šuplíkový mrazák Gorenje, 185 l, za 1.000,- Kč.
Tel.: 732 263 857  

Prodám velmi zachovalé dětské oblečení (2-3 roky), sportovní 
kočárek- pláštěnka, nánožník a pultík. Cena 1.500,- Kč.

Dětský hluboký kočárek na panenky i s panenkou a barbíny –
cena 600,- Kč. Tel.: 604 642 327 

Pronajmeme pokoj v krásném domku se zahradou (kousek od 
Tyršova náměstí). Spolubydlící jsou dvě mladé pracující ženy. 
Pokoj je malý, útulný, částečně zařízený, se sluncem po ránu a 

hruškou před oknem. Nájemné je 5.000,- Kč + poplatky  
1.500,- Kč. Kontakt ekobytecek@seznam.cz

Pronajmu byt 3+1 v Roztokách, blízko náměstí, zařízený. Ihned. 
Tel.: 776 340 421

Pronajmu byt v Roztokách, Felklova ulice, 1+kk, 33m2 , novo-
stavba v OV, balkon, sklep, 2. Patro, vybavení vestavěné skříně, 
kuch. linka s barovým pultem, nádobí, lednice, mikrovl. trouba, 
trouba, podium- na něm sedačka a pod ní vysunovací postel s 

matracemi, na balkoně sezení, internet. Parkování před domem. 
Nájemné je 7.700,- Kč + poplatky, nyní činí 2.700,- Kč vč. Inter-

netu. Vhodný k dlouhodobému pronájmu, dohoda možná.
Tel. 723 955 683

Pronajmu byt 2+1 ve vile v Roztokách ,v blízkosti Tyršova 
náměstí. Zařízený, ihned. Tel.: 776 340 421

Pronajmu byt 2+1 v Masarykově ulici, Roztoky. Cena je 7.000,- 
Kč + poplatky 2.400,- Kč. Tel.: 777 981 156

Pronajmu byt 3+kk o velikosti 88m2, ul. Masarykova. Byt je  
v 1.n.p. zděného bytového domu, po celkové rekonstrukci, nová 

koupelna, WC, kuchyň. K dispozici též balkon a sklepní prosto-
ry. Cena je 13.000,- Kč + poplatky. Tel.: 605 518 613

Pronajmu byt v novostavbě RD v Roztokách, 40m2, dobrá do-
stupnost dopravy a obchodů. Cena kompletně včetně poplatků 

8.800,- Kč. Tel.: 608 157 236

Pronajmu od 15. 12. 2010 panelákový byt 2+1 (zařízený) za 
10.500,-Kč/měs. v Roztokách, Masarykova ulice. Tel.: 776 698 021

Pronajmu kompletně zařízený a vybavený byt 2+1 v rodinném 
domě ve vilové čtvrti v Roztokách u Prahy – na rok i déle pro 2 

osoby - Čechy, bez dětí a zvířat. Parkování v přístřešku na zahra-
dě. Nájemné 8.500,- Kč měsíčně + poplatky. Kauce na 2 měsíce, 

RK nevolat. Tel.: 737 169 031 

Pronajmu krásný, světlý byt 2+1 s lodžií v Roztokách, 57m2, 
VIII. podlaží panelového domu. Dům nově zateplen. V domě 
výtah, k dispozici sklepní kóje. Byt je po rekonstrukci, zděné 
bytové jádro, nová kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči, 
koupelna s vanou, samostatné WC. V pokojích parkety, v ku-

chyni a v chodbě dlažba. Částečně zařízen, dostatečné množství 
úložných prostor. Volný od listopadu 2010. Měsíční nájem 

8.500,- Kč + poplatky. Tel.: 602 616 111

Pronajmu zánovní vybavený byt v Roztokách Solníkách – 1+kk, 
vanička. Nájem 7.000,- Kč + cca 2.500,- Kč poplatky (záleží na 
skutečné spotřebě a počtu osob). Požaduji nekuřáky, bez zvířat. 

Žádná provize a pouze jedna kauce. Tel.: 604 775 076

Pronajmu garáž v Roztokách nad Čakovem (ihned). Tel.: 605 253 475

Přijmu šikovného, spolehlivého a samostatného muže, TECH-
NIKA ELEKTRO, české národnosti, nejlépe z Roztok a okolí. 
Živnostenský list podmínkou. Příjem měsíčně cca 20.tisíc Kč 

(100,-Kč/hod). Tel.: 603 335 261

Stavební parcely Libčice n. Vltavou 1200 m2 a 2500 m2 s výhle-
dem do údolí Vltavy. Info: haslerovaulice@seznam.cz,

popř. tel.: 603 828 625

Včelí med přímo od včelaře obdržíte na adrese Vidimova 607, 
Roztoky. Vhodné předem zavolat.

Tel.: 220 911 665, nejlépe večer

Zánovní chladnička s mrazničkou Elektrolux Intuition – super 
tichá – 38db, úsporná, energetická třída A, automatické odmra-
žování, objem 1661 chladnička + 18l mraznička, používaná půl 

roku, jako nová. Pořizovací cena 10.800,- Kč cena dohodou.
Tel.: 723 035 245 
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