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Jak se volilo
v Roztokách

■ Sněmovní volby 2013: Roztoky jsou baštou TOP 09 (str. 9)
■ Kejmi (str. 10)
■ Holubí dům?... (str. 12)
■ Den boje za svobodu a demokracii (str. 12)
■ Liberalizace nájemného v Roztokách (str. 13)
■ Lásky proud – benefice v Roztokách (str. 21)
■ atd.

Váš šestý smysl

České

KORUNOVAČNÍ

ORIGINÁLNÍ VÝSTAVA
KORUNOVAČNÍCH KLENOTŮ VÁM
PŘIPRAVÍ KRÁLOVSKÝ ZÁŽITEK!

KLENOTY
na dosah

• Speciálně vybudovaná korunovační komnata
s hradní stráží
Expozice dobových kostýmů a zbraní
Vše o životě a díle Karla IV.
Velkoprostorové 3D modely přímo v pasáži

•
•
•
• Doprovodný víkendový program pro velké i malé
Mistrovská replika korunovačních klenotů poprvé v obchodním centru.
Více na www.ocsestka.cz.

Od 25. 10.
do 15. 11.

ÚVODEM

Komunikace úřadu s občany
Městský úřad má stejně jako obyvatelé našeho
města zájem o to, aby bylo v Roztokách všechno
v pořádku, abychom měli město pokud možno
pěkné, čisté a bezpečné.
Byli bychom rádi, kdyby nám sami občané pomohli s vyhledáváním problematických míst či závad.
Proto jsme na městském webu zavedli rubriku Hlášení závad. Každý občan, který zjistí v obci nějaký závažný nedostatek, jej může
ohlásit prostřednictvím webového formuláře, případně připojit
snímek závady.
Co je na tom tak převratného, říkáte si možná, závady jsme mohli
hlásit kdykoli. Ano, ale rozdíl je v tom, že nyní se toto hlášení zobrazí na městském webu a povinností příslušného odboru bude se
k ohlášené závadě na tomtéž místě vyjádřit. Občané tak budou
moci řešení závad on-line sledovat a kontrolovat, nebo se aspoň
dozvědí, jaký je stav věcí.
Doufám, že poté, kdy náš časopis vyjde, nebude web zahlcen stovkami hlášení o každé maličkosti. Aplikace by měla sloužit především k hlášení takových závad, jako je nebezpečná díra v silnici,
neprůchodný chodník, výskyt autovraku, rozbité lavičky či koše
a podobně.
Nemohu a nechci slibovat, že každou závadu odstraníme okamžitě,
ale veřejnost by se měla přinejmenším dozvědět, co s tím příslušný
pracovník hodlá dělat.
Po pravdě řečeno, sám jsem zvědav, jak se tento systém osvědčí
a jak se s ním pracovníci úřadu vypořádají. Jeho cílem je urychlení
oprav a také zvýšení informovanosti občanů, o jejímž významu
jistě nikdo nepochybuje.
Jaroslav Drda
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolím si stručně a snad
i s určitým nadhledem okomentovat výsledky říjnových
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Velká volební účast
v Roztokách
Předně velmi děkuji všem voličům, kteří v Roztokách k volbám přišli. U nás bývá vždy vyšší
volební účast než v celé republice, ale tentokrát
byla o více než 10 % vyšší. Velmi si vašeho odpovědného přístupu vážím.

Ani ryba, ani rak
Celkové výsledky voleb jsou takovým zajímavým názorem společnosti. Pravice (TOP
09 a ODS) výrazně ztratila. Na druhou stranu levice (ČSSD a KSČM) rozhodně nevy-

hrála. První jmenovaní získali pouhých
42 mandátů, druzí, oproti očekávání, jen 83.
Pomyslný střed (ANO a KDU-ČSL) získal
oproti minulému složení sněmovny nejvíce
a pyšní se ziskem 61 mandátů. K tomu všemu ještě přičtěte 14 mandátů pro populistický Úsvit a máme pestré složení nové Poslanecké sněmovny. Jinými slovy, nikdo
nevyhrál. Bývalá koalice, zvláště pak ODS,
propadla. Jak dopadne ČSSD, která jen tak
tak vyhrála, v tuto chvíli nevědí ani její nejvyšší představitelé. Za vítěze snad lze označit
jen hnutí ANO, které ovšem vzbuzuje jak
naděje, tak nejistotu. Nezbude než si na rozuzlení počkat příštích pár týdnů (snad ne
měsíců).

Výročí republiky
Hned po volbách jsme oslavili 95. výročí vzniku naší republiky. I vznik samostatného Československa nebyl černobílý, jak se nyní může

zdát. Naši tehdejší vůdci si tenkrát pomohli
nemalými lstmi (vytvoření de facto fiktivního
československého národa, mírné zfalšování
statistik počtu obyvatel). Tyto historicky významné „drobnosti“ jim však, a obzvláště s odstupem času a s vědomím dobré vůle, která je
vedla, milerádi odpouštíme a spíše na ně rádi
upozorňujeme jako na zdatnost a vznešenou
lstivost otců naší republiky. Dnešní půtky našich čelných představitelů (bratrovražedný boj
představitelů vítězné strany ještě dříve, než si
začali rozdělovat ministerská křesla) se v porovnání s tím zdají přízemní, ba téměř ubohé.
Chtělo by se mi shovívavě napsat, že třeba
za dalších sto let budou tyto kroky dnešních
představitelů země brány s podobnou úctou
jako nyní hodnotíme Masaryka či Beneše, ale
mám velkou obavu, že tomu tak rozhodně nebude.
S přáním barevného podzimu
Jan Jakob, starosta města Roztoky

O čem jednala rada města v říjnu
Městská rada se sešla k svému jednání ve středu 9. 10.
2013, a to již v novém složení včetně nově zvoleného
radního pana Michala Černého, s hostem V. Caltou
(předsedou kontrolního výboru) ale bez nemocné paní M. Šlancarové.

bude pověstným „vrabcem v hrsti“ před „holubem na střeše“. Jde o levnější, i když pomalejší řešení, ve standardní kvalitě. Nový územní plán by mohl být přijat na konci příštího
volebního období. Důležitý bude vlastní obsah tohoto základního dokumentu města,
a zde bude rozhodovat zastupitelstvo – trochu
ještě stávající, ale zejména to příští.

O peníze jde
„až v prvé řadě“

Rada navrhuje prodat čtyři
volné byty

Po důkladné revizi plnění usnesení a několika informačních bodech přistoupili radní
k prvnímu zásadnímu bodu jednání, totiž
k projednání pracovního návrhu rozpočtu
na rok 2014. Protože o peníze jde „až v prvé
řadě“, věnovali se této věci celé tři hodiny.
I když se vyskytly rozdílné názory na výši
některých paragrafů a položek, k zásadnímu
sporu nedošlo, což je dobrý příslib pro další
fáze projednávání rozpočtu.
Po delší době se rada opět vrátila k problematice územního plánu. Na návrh pověřeného
zastupitele pana Pařízka bude doporučeno
zastupitelstvu, aby bylo zpracování nového
ÚP svěřeno odboru územního plánování MÚ
Černošice. Druhou možností bylo vybrat autorizovaného architekta, specialistu na tuto
oblast. Zdá se, že realizace ÚP přes Černošice

V dalším bloku se RM zabývala bytovými
otázkami. Souhlasila s umístěním dvou žadatelek do Domu s pečovatelskou službou
a rozhodla, že doporučí zastupitelstvu prodej
čtyř uvolněných obecních bytů v Braunerově
a Masarykově ulici. Dále byla rada informována o návrzích na výpovědi z bytů, jejichž
nájemníci soustavně a dlouhodobě dluží
na nájemném i službách. V jednom případě
souhlasila s odkladem výpovědi s ohledem
na uznání dluhu a začátek jeho splácení.
Potom se radní přeorientovali na oblast kultury a památek, zejména pak Levého Hradce,
když schválili soubor návrhů pana radního
Novotného na drobné úpravy a opravy v areálu hradiště a hřbitova. Půjde zejména o obnovu naučné stezky a údržbu příslušenství
průvodcovské věžičky.
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Trochu vzruchu přinesl do jednání návrh
pana tajemníka Drdy na schválení metodického postupu MÚ při úrazech občanů na městských komunikacích. Tento materiál je výsledkem diskuse o míře odpovědnosti obce
za stav svých chodníků a komunikací a o postupu při případném odškodňování občanů.
V letošním roce město odškodnilo celkem
čtyři občany, kteří utrpěli vážný úraz (vesměs
s trvalými následky) na zasněžených chodnících. Jasná pravidla však zatím neexistují. Ani
tento první pokus z pera pana tajemníka se
zatím nesetkal s obecným souhlasem, a proto
bude zpracována další verze. Doufejme, že
nezačne trvale sněžit již v listopadu.
Rada se pak zabývala návrhem opatření
obecné povahy zpracované MÚ Černošice
ve věci záplavového území Únětického potoka, zejména v oblasti Maxmiliánky. K návrhu, který zúžil původní rozsah tohoto území,
vznesla rada zásadní připomínky.

Rekonstrukce komunikací –
permanentní problém
Radní pak museli vyřešit některé praktické
problémy s rekonstrukcí Haškovy ulice, které
vznikly v důsledku nepřesného projektu a nedostatečné návaznosti na další ulice, a schválili dodatek č. 1 ke smlouvě. Jako problém se

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

INFORMACE Z RADNICE
ukázal – vzdor krizi ve stavebnictví – i malý
zájem firem o rekonstrukci chodníků.
Další část se týkala projednání a schválení
zadávacích podmínek pro výběrová řízení, zejména pak pro zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci některých komunikací
ve městě. Kvalitní projektová příprava je nezbytným předpokladem kvalitně provedené
rekonstrukce. Bohužel i v tomto případě platí
obecná zásada veřejné soutěže a výběr dodavatele podle nejnižší nabídkové ceny, takže si MÚ
nemůže vybrat osvědčeného projektanta (byť
o něco dražšího), ale musí akceptovat nabídku
neznámého borce, který překvapí nízkou cenou (a následně často i nízkou kvalitou).
RM pak na základě vyjádření stavební komise
vyjádřila souhlas se stavebními úpravami několika RD.
Zde je potřeba zmínit, že tento souhlas je často
dán tím, že město nemá dostatečnou legislativní
oporu pro vyjádření nesouhlasu, byť se architektonické řešení nejeví být v souladu s okolní zástavbou. Hlavní rozhodnutí je proto vždy na orgánu státní správy, tedy na stavebním úřadu.

Přebírání článků z Odrazu
na Roztoky.com
Na závěr osmihodinového jednání si nechali
radní „bonbónek“ – otázku přejímání článků

z Odrazu do jiných médií, zejména na soukromý web Roztoky.com. Před dvěma lety RM
souhlasila s tím, že tento web bude automaticky
přejímat články z Odrazu, pokud to jejich autor
výslovně neodmítne. V tomto smyslu dostal též
každý autor příspěvku upozornění MÚ (při
zaslání elektronickou cestou).
Proti této praxi se zvedla vlna nevole v zastupitelstvu, a proto rada revokovala (zrušila) své
usnesení č. 187-12/11, kterým byl tento systém nastaven. To nadále nemůže zabránit
tomu, aby jakékoliv další tištěné či elektronické médium přebíralo články či obrazový materiál z Odrazu, je však nutné důsledně dodržovat pravidla daná autorským zákonem
(uvedení autora a zdroje). O konkrétní spolupráci s Roztoky.com bude město jednat.

Autobusová linka č. 359
Na závěr ještě RM schválila příspěvky pro sociálně potřebné, vdovy a vdovce, a v rámci informačního bloku zprávu starosty Jakoba o jednání s KÚSK o finančních podmínkách zavedení,
resp. prodloužení autobusové linky č. 359
do Roztok. Počet spojů bude přímo úměrný
výši příspěvku města na dopravní obslužnost.
Před tím, než po 51. hlasování ve 23:30 pan
starosta jednání ukončil, radní ještě letmo projednali námět svého kolegy T. Pařízka na systé-

movou změnu třídění odpadu v Roztokách –
a tedy přechod na pytlový sběr. Tímto
nápadem, který má bezesporu svá pozitiva, ale
i negativa, se bude vedení města dále zabývat.
Ostatní neprojednané body byly přesunuty
na listopadovou schůzi.
Stanislav Boloňský, místostarosta

Říjnové
zastupitelstvo
Bylo řádně svoláno na středu 23. 10. 2013.
Z nejrůznějších, vesměs vážných důvodů se
z něj omluvilo celkem 10 zastupitelů, a to včetně
pana starosty, kterého sklátila zlá chřipka.
Bohužel, nepřišli ani tři další zastupitelé, kteří
omluveni nebyli, takže jsem v zastoupení pana
starosty musel po 15 minutách čekání – v souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem ZM
zasedání rozpustit, neboť nebyla přítomna nadpoloviční většina a ZM nebylo usnášeníschopné.
Bylo tak zřejmě dosaženo smutného rekordu
v neúčasti na jednání ZM za poslední dvacetiletí.
Nové jednání musí být svoláno do 15 dnů.
Stanislav Boloňský, místostarosta

Rekonstrukce Haškovy ulice a další projekty
Na konci října byla konečně dokončena
rekonstrukce celé Haškovy ulice. Stavbu
od počátku provázely problémy spojené
s projektovou dokumentací, ale nakonec
vše dopadlo podle mého velmi dobře.
Haškova ulice patří s délkou přes 300 metrů k těm nejdelším v Roztokách a tomu
odpovídají také finální náklady, které se
vyšplhaly až k 3,5 mil. Kč. Stavbu prodražil
zejména drenážní systém, který odvádí
dešťovou vodu až do Třebízského ulice,
a rovněž zatravňovací pásy, které umožní
rozšířit počet parkovacích míst na úroveň,
jež zde tak nějak živelně byla před vybudováním normované komunikace s pevným
povrchem.
Do konce roku bychom rádi stihli ještě dobudovat chodníky na Školním náměstí a povrch v ulici Čakov. Otazník visí nad ulicemi

Vošahlíkova, Dobrovského a částí Spěšného,
které o měsíc zbrzdily problémy se stavebním povolením. Ty se snad již podařilo dořešit, ale zda se vše stihne před začátkem zimy,
není jisté. Kdyby to klimatické podmínky
neumožnily, posunuli bychom raději samotnou realizaci na jaro příštího roku, stejně

jako se to stane s ulicemi Máchova, Plzeňská
a Zeyerova.
Vzhledem ke všem termínům a nutným výběrovým řízením na jednotlivé části projektu
i dílo samo připravujeme již dokumentaci
na další komunikace a část z nich bychom
chtěli realizovat již v příštím roce. Vše bude
záležet na kapacitě úředníků a rozpočtu města
v příštím roce. Konkrétně se jedná o projekt
rekonstrukce páteřní ulice Jana Palacha
v obou směrech až k Haškově ulici, dále ulice
Puchmajerova, Sedláčkova, Vidimova, Na Vyhlídce, Šaldova, Dobrovolného a V Úvoze.
Rovněž se finalizuje projekt kanalizace na Žalově, jehož součástí budou pevné povrchy
v ulici Na Valech, Wolkerova a Pod Řivnáčem.
Ing. Roman Jandík,
místostarosta města za ODS

Konzultační den pro občany města Roztok s vedoucí oddělení důchodů OSSZ Praha-západ pí Michaelou Průšovou
Odbor vnitřních a sociálních věcí MěÚ Roztoky oznamuje, že ve středu dne 27. listopadu v době od 8:00 do 12:00 hod. bude přítomna
v zasedací místnosti radnice paní Michaela Průšová, vedoucí oddělení důchodů OSSZ Praha-západ. Paní Průšová bude připravena
s vámi konzultovat vaše problémy a otázky týkající se důchodového zabezpečení. Těšíme se na vaši návštěvu.
Miroslava Kalinová, ved. odd. sociálního a DPS OVSV
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Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok
informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 26. 9. až 24. 10. 13:
dne 23. 9. oznámeno oznamovatelkou, že
na jejich zahradě v ulici Třebízského jejich
soused bez jejich svolení porazil jejich strom
a pořezané dřevo z tohoto stromu má složené
na svém pozemku, vzhledem k výši způsobené škody předáno PČR jako podezření z přečinu krádeže,
dne 25. 9. v rámci hlídkové činnosti v oblasti Holého vrchu v k. o. Roztoky-Žalov nalezena tzv. černá skládka vytvořená ze součástek z rozebraného vozidla tov. zn. BMW,
zadokumentováno, kvalifikováno jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku
dle § 47 odst. 1 písm. i) z. č. 200/90 Sb., vyrozuměn ředitel TS Roztoky ke zjednání nápravy (úklidu této černé skládky),
dne 27. 9. v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Felklova na komunikaci odstavené
vozidlo tov. zn. Ford Escort combi, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích – zadokumentováno, oznámeno MÚ,
sepsána a vylepena výzva k odstranění technicky nezpůsobilého vozidla z pozemní komunikace,
dne 27. 9. oznámeno vloupání do vozidla
Ford Focus, zaparkovaného v ulici Nerudova,
pachatel z vozidla odcizil notebook a peněženku s doklady – předáno PČR jako podezření z přečinu krádeže vloupáním,
dne 29. 9. v nočních hodinách oznámeno
vloupání do stavební buňky v ulici Za Potokem s tím, že pachatelé pravděpodobně jsou
ještě uvnitř objektu – výjezd na místo, na místo též hlídka PČR, v objektu zadrženy dvě
podezřelé osoby, na místě si věc i s podezřelými osobami převzala PČR,
dne 1. 10. oznámena krádež plastové popelnice na bioodpad v ulici Haškova – provedeno místní pátrání po odcizené biopopelnici,
kvalifikováno jako přestupek proti majetku
dle § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb.,
dne 4. 10. v ranních hodinách oznámena
krádež jízdního kola na pozemku domu v ulici Pod Řivnáčem, věc šetří PČR Libčice jako
podezření z přečinu krádeže,
dne 5. 10. v nočních hodinách oznámeno
rušení nočního klidu hlasitou reprodukovanou hudbou z bytu v ulici Najdrova – výjezd
na místo, zjištěno, z kterého bytu hluk vychází, věc kvalifikována a šetřena jako podezření
z přestupku dle § 46 odst. 2 z. č. 200/90 Sb.
s odkazem na znění OZV č. 3/2011,
dne 6. 10. oznámena krádež zámkové dlažby z palety v ulici Nad Čakovem – zjištěna
podezřelá osoba, tato se ke krádeži doznala,

•

•

•

•
•

•
•
•

•
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věc šetřena jako podezření z přestupku proti
majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90
Sb.,
dne 7. 10. oznámeno cestou PČR Libčice, že
v ulici Alšova došlo k dopravní nehodě, kdy
pachatel svým vozidlem naboural dvě zaparkovaná vozidla a z místa nehody ujel – výjezd
na místo, provedeným pátráním zjištěn podezřelý řidič, tento předán policistům PČR skupiny dopravních nehod Praha-venkov,
dne 8. 10. oznámeno odcizení měděného
svodu a poškození druhého svodu u domu
v ulici Na Valech, věc předána PČR,
dne 8. 10. oznámeno narušení občanského
soužití na dětském hřišti v ulici Obránců míru
– výjezd na místo, na místě provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba nadávala dětem, které mu překážely v jeho jízdě na skateboardu, poté také nadával vulgarismy rodičům
těchto dětí, podezřelá osoba vykázána z prostoru hřiště, věc kvalifikována a šetřena jako
podezření z přestupku proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb.,
dne 9. 10. oznámeno odcizení pánského
trekinggového kola z odemčené garáže na pozemku domu v ulici Krolmusova – předáno
PČR jako podezření z přečinu krádeže,
dne 9. 10. oznámeno vloupání do zaparkovaného vozidla v ulici U Hřiště, předáno PČR
jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním
dne 10. 10. oznámen volně pobíhající pes
v prostoru BČS Pap Oil v Přílepské ulici – výjezd na místo, pes odchycen a umístěn do kotce OŽP, zjištěn majitel tohoto psa, majiteli pes
předán v pořádku, věc přestupku vyřešena
v blokovém řízení,
dne 11. 10. oznámeno odcizení dvou pánských horských kol z pozemku domu v ulici
Krásného, ke kterému došlo v nočních hodinách, věc kvalifikována jako podezření z přečinu krádeže, předáno PČR,
dne 12. 10. oznámena krádež pravého
předního kola z vozidla tov. zn. Škoda Fabia
a parkovišti u DPS v ulici Jungmannova, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako
podezření z přestupku proti majetku dle § 50
odst. 1 písm. a.) z. č. 200/90 Sb.,
dne 12. 10. ve večerních hodinách oznámeno, že v baru Emko v ulici Havlíčkova se nachází host, který uráží ostatní hosty a chová se
nevhodně – výjezd na místo, podezřelá osoba
ztotožněna, vykázána z baru, věc vyřešena
na místě napomenutím,
dne 13. 10. oznámeno napadení ze strany
sousedky v ulici Přemyslovská – výjezd na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno
jako podezření z přestupku proti občanskému
soužití dle § 49 odst. 1 písm. c.) z. č. 200/90 Sb.,

•

•
•

•
•
•

•
•

•

•

• dne 14. 10. oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že
podezřelá osoba byla zadržena ostrahou prodejny – výjezd na místo, podezřelá osoba se
ke krádeži doznala, odcizené zboží vrátila, věc
kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a.)
z. č. 200/90 Sb. vyřešena v blokovém řízení,
dne 18. 10. oznámena olejová skvrna v ulici
U Zastávky – výjezd na místo, na místě zjištěno, že došlo k proražení olejové vany motoru
u vozidla tov. zn. Škoda Octavia, vozidlo
na místě zadokumentováno, přivolán HZS,
který provedl zasypání olejové skvrny sorbentem, vyrozuměn ředitel TS Roztoky z důvodu
dalšího úklidu komunikace,
dne 19. 10. oznámena olejová skvrna na komunikaci ulice Lidická po pádu motocyklisty
– výjezd na místo, na místě motocyklista
po pádu z motocyklu, nevyžadoval lékařské
ošetření, zadokumentování, vyrozuměn HZS,
který se dostavil na místo a zasypal olejovou
skvrnu sorbentem a následně i zametl komunikaci, prováděno usměrňování provozu,
dne 21. 10. v rámci hlídkové činnosti zjištěno v ulici nám. 5. května odstavené vozidlo
tov. zn. Hyundai Accent bez r. z., zadokumentováno, oznámeno MÚ, sepsána a vylepena
výzva k odstranění technicky nezpůsobilého
vozidla z pozemní komunikace,
dne 21. 10.13 oznámen volně pobíhající pes
v ulici Legií – výjezd na místo, proveden odchyt psa, provedeným šetřením zjištěn majitel
tohoto psa, tomuto pes předán v pořádku, věc
přestupku dle § 46 odst. 2 z. č. 200/90 Sb.
s odkazem na znění OZV č. 8/2011 vyřešena
v blokovém řízení,
dne 21. 10. oznámen nález mobilního telefonu zn. LG na chodníku v ulici Přemyslovská
– výjezd na místo, nalezený mobilní telefon
zajištěn a uložen na MP Roztoky, nález bude
zveřejněn na webových stránkách města Roztoky a MP Roztoky
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz

•

•

•

•

•

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při
šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím
buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730
nebo 974 882 731) nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě
e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme předem
za spolupráci.
(Redakčně kráceno)

ODRAZ

Petr Vevera, ved. str. MP Roztoky

měsíčník Roztok a Žalova
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Sněmovní volby 2013: Roztoky jsou baštou TOP 09
Vyhrála by i dýmka?

Hlavní výsledky předčasných sněmovních voleb jistě dobře znáte,
takže jen pro připomenutí: říjnové volby byly nejen soubojem mezi
levicí a pravicí, ale také mezi tradičními stranami a novými projekty.
Favorizovaná ČSSD, jež dlouho počítala s triumfálním vítězstvím
a ziskem třetiny hlasů, se nakonec třásla o první místo. Pouhých
20,5 procenta je nejhorší výsledek sociálních demokratů od roku
1996. Strana se po sedmi letech v opozici těšila na převzetí moci,
avšak po této slovy klasika „nevýhře“ naplno vybouchl tři roky doutnající vnitrostranický boj mezi sobotkovci a haškovci, chcete-li odpůrci a příznivci Miloše Zemana.
Úspěch mají za sebou nováčci – protestní hnutí, jež se dostala do sněmovny. Babišovo ANO a Úsvit Tomia Okamury dohromady získaly
čtvrtinu hlasů. Naopak očekávaný debakl má za sebou kdysi nejsilnější
strana ODS. O moc lépe si nevedl ani její vládní partner TOP 09. Znechucenost pravicových voličů z tradičních stran byla tedy evidentně
větší než odpor ke komunistické minulosti miliardáře a vlastníka skupiny Agrofert Andreje Babiše, když ve velkém přešli k jeho hnutí ANO.
Ač jde o marginální stranu, či spíše fanklub prezidenta Miloše Zemana, nutno zmínit i debakl SPOZ. Zemanovci dostali pouhých 1,5 procenta, ačkoliv je podporovala hlava státu, kandidovali za ně čtyři ministři Rusnokovy vlády a do masivní kampaně vložili desítky milionů
korun. Miloš Zeman je tak jedním z hlavních poražených těchto voleb, protože kromě jeho SPOZ také po volbách skončil s celonárodní
ostudou jako lhář Zemanův hlavní „poskok“ v ČSSD Michal Hašek.
V Roztokách v těchto volbách přišlo hlasovat nadprůměrných
70,3 procenta voličů, podobně jako v minulých v roce 2010. Je to vysoce nad průměrem okresu Praha-západ, kraje i celé země, kde přišlo
vhodit hlas 59 procent voličů. V Roztokách jsou i výsledky samozřejmě výrazně jiné, jako každé volby – město je už tradičně hodně pravicové. Méně hlasů tady dostaly nové partaje, jejichž program často
hraničí s populismem.

Parlamentní
volby 2013

Ústí
n. Labem

Semily
Litoměřice

Ml. Boleslav
Mělník

Karlovy
Vary

Kladno
Rakovník

Plzeň-sever

Nymburk

Rokycany

Praha
západ

Plzeň

Praha
východ

Bruntál
Ústí n. Orlicí

Svitavy

Havlíčkův
Brod

Olomouc

Pelhřimov

Přerov

Blansko

Vsetín
Vyškov

Strakonice

Prachatice

Prostějov

Jihlava

Klatovy

České
Budějovice

Nový Jičín
Frýdek-Místek

Žďár n. Sázavou
Tábor

Jindřichův
Hradec

Karviná
Ostrava

Opava

Benešov

Písek

Šumperk

Chrudim

Domažlice

59,48 %

Jeseník

Rychnov
n. Kněžnou

Pardubice

Kutná Hora

Volební
účast

Náchod

Hradec Králové

Kolín

Příbram

48
24
3
2

Trutnov

Jičín

Praha
Beroun

Plzeň-jih

ČSSD
ANO
KSČM
TOP 09

Jablonec
n. Nisou

Česká Lípa

Louny

Tachov

Zajímavé jsou rozdíly mezi jednotlivými částmi města, které se dělí
na sedm volebních okrsků. TOP 09 vyhrála všude, avšak úplně nejvíc

Liberec

Most

Chomutov

Sokolov

Jak volily místní části

Počet okresů, kde vyhrály
Děčín

Teplice

Cheb

Místním vítězem je TOP 09 Karla Schwarzenberga. V Roztokách získala 29 procent hlasů, zhruba stejně jako před třemi roky. Jako se v 90. letech říkávalo, že v Praze vyhraje i Klausova tenisová raketa, v současných Roztokách by se mohlo s nadsázkou podobně žertovat, že by tu
zvítězila i Schwarzenbergova dýmka. Ostatně celý okres Praha-západ je
už od minulých sněmovních voleb 2010 jednoznačně baštou TOP 09:
nyní tu měla 24 procenta, což je dokonce o jeden procentní bod víc než
v Praze. Druhá polovina „zlatého prstence“ kolem hlavního města –
Praha-východ – bývala baštou konkurenční pravicové strany ODS,
avšak nyní tamní voliče převzalo hnutí ANO.
Je otázka, kam přešli zklamaní roztočtí příznivci ODS, jež spadla na deset
procent. Je to velký pád, neboť občanští demokraté ve městě dlouhé roky
bodovali, například v rekordním červnu 2006 jim dal hlas každý druhý
volič v Roztokách. Letos ztratili dvě třetiny voličů z těch, kteří jim dali důvěru v květnu 2010. Část jistě zamířila jako jinde k ANO, ale těžko předvídatelné hnutí mělo přece jen v Roztokách nižší podporu (necelých patnáct
procent) než celostátních takřka devatenáct procent hlasů. Kam se tedy tyto
hlasy přelily? Tušit a odhadovat lze jedině podle nárůstů zisků hlasů od minula. Vzrostla konzervativní KDU-ČSL, liberální Strana zelených – a slušnou tříprocentní hranici v Roztokách překonali také Svobodní a Piráti.
Na podobnou jistotu hlasů a procentuálních zisků jako vítězná TOP 09
se v Roztokách v každých volbách mohou spolehnout levicové strany,
sociální demokraté a komunisté. Mají tu sice přirozeně méně, než činí
celostátní zisky, ale zato bez výkyvů každé volby zhruba stejně.

Brno

Třebíč

Kroměříž

Brno-venkov

Zlín

Uherské
Hradiště
Hodonín

Znojmo

Břeclav

Český Krumlov

Převzato MF DNES
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hlasů, nad třicet procent, získala ve třech částech – v centru kolem Školního náměstí, v Solníkách a v Žalově. Samotné Solníky jsou hodně „pravdoláskařské“, můžeme-li to říci tímto jazykem, protože kromě topky tady
nejvíc získali také zelení (9,7 procenta), strana nejvíc pečující o odkaz
prezidenta Václava Havla.
Sociální demokraté měli nejlepší výsledek v horní části Roztok
(18,8 procenta), od Masarykovy ulice nahoru. Nelze z toho vyvozovat
nic sociologického nebo ideologického, protože v téže části měla nejlepší výsledek ve městě i pravicová ODS (13 procent). Snad jen to, že
jádro města dává přednost tradičním zavedeným stranám i s jejich
chybami před nejistotou nováčků.
V „konzervativní“ dolní části Roztok, v Tichém údolí, měli vyšší zisky
lidovci (8,6) a komunisté (10,6). V oblasti Panenská a Levý Hradec zase
mají rádi nováčky, protože tady nejvíc bodovalo Babišovo ANO (16,8
procenta) a dařilo se tu rovněž Pirátům, kteří v tomto okrsku coby v jediné části města překonali pětiprocentní hranici. Zajímavé je, že dvě kandidující strany nezískaly v Roztokách jediný hlas – Paroubkův LEV 21
a Romská demokratická strana.

získal dost preferenčních hlasů a přeskočil stranické rivaly před sebou, musí ho na volebním lístku zakroužkovat alespoň pět procent
voličů ze všech, co dá v kraji hlas jeho straně. Nikomu z Roztockých
se to nepovedlo, nikdo mandát poslance nezískal.
Nejvíc preferenčních hlasů získal starosta města Jan Jakob, jenž byl
na 21. místě kandidátky TOP 09. V Roztokách ho zakroužkovalo
273 lidí, což je třiadvacet procent z celkem 1 174 hlasů pro topku. Stejně
vysoké procento preferenčních hlasů dostal i Petr Nohel, devítka
na kandidátce Koruny české. Zde jde však spíše o úsměvný výsledek,
neboť monarchisté získali v Roztokách pouhých sedmnáct hlasů, takže
Nohelovy čtyři kroužky jsou spíše kamarádskou či rodinnou preferencí.
Přes pět procent preferenčních hlasů získali ještě tito místní kandidáti: Za KSČM Martin Krajdl (32 hlasů – 11,5 procenta) a Michaela
Růžková (15 hlasů – 5,4 procenta). Kateřina Blažková za ODS
(54 hlasů – 13,3 procenta) a Jakub Ferus za Piráty (10 hlasů –
7,1 procenta).
Přes pět procent preferenčních hlasů získali ještě tito místní kandidáti:
Za KSČM Martin Krajdl (32 hlasů – 11,5 procenta) a Michaela Růžková (15 hlasů – 5,4 procenta). Kateřina Blažková za ODS (54 hlasů –
13,3 procenta) a Jakub Ferus za Piráty (10 hlasů – 7,1 procenta).

A jak se kroužkovalo
Lidé v Roztokách hledali místní na kandidátkách různých stran, ale
všichni byli ukryti vzadu na nevolitelných místech. Aby kandidát

Václav Dolejší

Jak se volilo v Roztokách
(volby do Poslanecké sněmovny, zdroj ČSÚ)
2013

50 %

TOP 09
ANO
ČSSD
ODS
SZ

40 %
30 %

2006

50 %
KSČM
KDU
Úsvit
Piráti
Svobodní

ODS
ČSSD
KSČM

40 %

SZ
KDU-ČSL

30 %

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

10 %

2010

50 %

KSČM
SZ
SPOZ
KDU-ČSL

20,7

8,2

7,2

6,2

2002

50 %

TOP 09
ODS
ČSSD
VV

40 %

50,4

43,4

30 %

30 %

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

10 %
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5,8

5,2

2,9

1,8
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35,2

23,7

19,5

11,3

KSČM
KDU-ČSL

13,0

8,1

5,9

1996
ODS
ČSSD
KSČM

40 %

30 %

29,2 28,5 12,8 8,4

21,4

50 %

ODS
KSČM
ČSSD
Koalice KDU-ČSL a US-DEU

40 %

ODS
ČSSD
US

40 %

30 %

29,0 14,8 12,7 10,0 7,6 6,9 5,9 3,7 3,5 3,3

1998

50 %

45,4 17,0

8,4

8,0

ODA
DEU
KDU

5,4

4,7
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Kejmi
Člověk nemá mít předsudky. Když jsem se vypravoval na rozhovor
s motocyklovým jezdcem Pavlem Kejmarem, představoval jsem si,
že to bude nějaký adrenalinově zaměřený šílenec, který neumí
mluvit o ničem jiném než o motorkách, nebo nedejbože nějaký
namachrovaný frajer.
Omyl. V restauraci hotelu Academic na mne čekal úplně normální
usměvavý mladý muž, na němž bylo patrné, že to chce někam dotáhnout a že ho trocha slávy nikterak nepoznamenala. A naopak
bych řekl, že na tenhle sport je snad až příliš hodný a slušný.

• Dočetl jsem se, že jste na motorce jezdil od svých sedmi let. To
není úplně běžné. Jak k tomu došlo?
Přivedl mě k tomu otec. Chtěl, abych dělal nějaký sport. A jelikož sám
měl motorku, tak mně taky jednu koupil, byla to Malaguti Grizzly 12.
A pak jsem začal postupně jezdit závody motorek do 65 ccm a později
v čím dál silnějších kubaturách.
To je pro laika zvláštní představa, motocyklový závodník ještě
školou povinný. Co na to říkali učitelé?
Já myslím, že mi docela fandili. Patřil jsem spíš k těm hodnějším žákům,
tak z toho nebyly žádné problémy. Nejvíc vzpomínám na paní učitelku
Hroudovou a pak na svou třídní paní učitelku Černou. Ta mi hodně
pomáhala v době, kdy už jsem často jezdil na tréninky a na závody.
Taky bych určitě nechtěl zapomenout na pana učitele Mráčka, který se

•
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mnou dost sympatizoval. A celkově děkuji moc všem učitelům, kteří mi
v té době poskytovali úlevy.

• A kam vedly Vaše kroky po skončení základní školy?
Vyučil jsem se jako autoelektrikář, teď zkouším dálkově dodělat maturitu,
ale závodění je hodně časově náročné, takže to bude dost složité.
Začínal jste jako motokrosový jezdec, v roce 2010 jste „přesedl“
do disciplíny supermoto. Můžete ji nám laikům přiblížit?
Kombinuje se jízda na silnici a v terénu. Používají se tu speciálně upravené motocykly, které jsou přizpůsobeny pro extrémní náklony, jízdu
ve smyku či dlouhé skoky. Startuje se jako u silničních motocyklů –
v kvalifikaci si vyjedete své postavení na startu. Motorky mají kubaturu
do 450 ccm.

•

• A proč jste zvolil novou, nevyzkoušenou disciplínu, když

jste
v motokrosu byl docela úspěšný?
Předcházelo tomu několik těžkých pádů a zranění. V supermoto se přece jenom tolik nepadá a je to hodně perspektivní disciplína.

• Když jste mluvil o těch zraněních, načrtněte nám svou anamnézu…
Začneme zlomeninami: prsty, zápěstí, klíční kost, 3x fraktura lebky, dál
prasklý zvukovod, dohromady nějakých 50 stehů na různých místech…

ODRAZ
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ROZHOVOR MĚSÍCE

• Vaše nejúspěšnější sezona byla v roce 2012, jak to vypadá letos?
V roce 2012 jsem jezdil v seriálu mistrovství světa a skončil jsem na sedmém místě, což je historicky nejlepší umístění českého jezdce. Jenže na začátku roku 2013 jsem se rozešel s Hondou, takže jsem nemohl jezdit MS.
Tak jsem jezdil aspoň doplňkově mistrovství Německa a skončil jsem celkově třetí, i když jsem vynechal poslední závod. A vyhrál jsem Mistrovství ČR.

• Co Vás čeká teď?
Teď zrovna zase odjíždím do Německa, pracuju tam na poloviční
úvazek, montuju automyčky. A budu se připravovat na příští sezonu.
Musím nabrat nějakou svalovou hmotu, ne abych vypadal cool před
holkama nebo na diskotékách, ale je to nutné kvůli pádům, je to taková ochrana proti zlomeninám. Musím taky procvičovat ohebnost
a udržovat kondici. Po práci třeba chodím běhat, tak 10 km denně.

• Plány na příští rok?
Chci zase jet MS a mým snem je ho vyhrát. Ale spokojený budu, když
se párkrát dostanu na pódium, tedy do třetího místa.

•

To by mohlo stačit. Jak dlouho se tomuto sportu může člověk
věnovat, když je to tak o zdraví?
Tak do 35 let.

•

Otázka pro českého člověka: jak moc je to drahý sport a kolik se
v něm dá vydělat?
No, když jezdím mistrovství světa, tak sezóna přijde asi na 3 milióny
korun, a to jsme v pelotonu mezi těmi nejchudšími. Většinu hradí sponzoři. Motorka stojí asi čtvrt miliónu.
A co se price money týká, tak za vítězství v závodě inkasuji částku,
za kterou mohu jít s přítelkyní na večeři.

ODRAZ
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• Všiml jsem si, že ve všech článcích je u Vás uvedeno, že jste z Roztok…
(například v interview na http://www.supermoto-central.com/index.
php/articles-10/interviews/1210-)
Jasně, to uvádíme i ve startovních listinách.
Už Švejk říkal, že má radost, když je někdo přímo odněkud. My máme
radost, že jste přímo z Roztok. Tak ať to jezdí, Kejmi!
Jaroslav Drda (s použitím infomací z www.kejmi.com)
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Holubí dům?
Vzpomínky nejen na rodinu Chalupeckých ze Žalova
Před sto lety to byla na rozlehlém katastru
vesnice čítající pouze 129 čísel.
V roce 1913 k nim na náves obkrouženou
statky a staveními s nejnižšími čísly popisnými (l – Brabcovi , 3 – Lašťovkovi, 4 – obecní
úřad s pastouškou, 5 a 6 – Skrčených, 7 – Šebkovi, 8 – Chudobovi, později Vojtěchovských) a zvoničkou, přibylo stavení s čp. 130.
Domek, který se velikostí mohl poměřovat
s těmi pražskými ve Zlaté uličce.
Vedlo však k němu – a od něj – cest jako
do Říma, „na Kocandu“, „do Potok“, ke křížku v Roztokách, k Řivnáči a Stříbrníku nad
Podmorání, k cihelně, odtud k váze, od ní
do „Ounětic“ nebo do „Ouholiček“ – a ta
hlavní od Roztok se „u lezačky“ dělila na cestu klesající k nádraží (mohlo se jít také strmou pěšinou kolem středověkého předhradí
„na skalkách“) a na tu, co zahýbala vpravo,
„Na Hradec“.
Od Kocandy stékal těsně kolem zahrádky
domku potok překlenutý mostkem, proto se
tam říkalo „na kanále“. Dnes se chlubí honosným pojmenováním Levohradecká ulice
a domek má číslo 1170.
Uvádím pomístní názvy, protože si myslím,
že stojí zato, aby se udržely v povědomí současníků.
Cesty byly povýšeny pojmenováním na ulice, zanikla původní domovní čísla a do nenávratné minulosti se propadla jména rodin,
které tu žily mnohdy po celá staletí, jména
těch občanů, kteří se zde rodili, pracovali,
umírali. Většinou jejich jména můžeme najít
jen v matrikách, ale zápisy v nich nám nepovědí, jaké stopy po jejich životě zde zůstaly.
Z generací, které tu žily i před mnoha tisíci
lety známe jen jedno jediné jméno středověkého obyvatele. Ten člověk se jmenoval
Ostoj, žil na předhradí, v místech, kde se už
odedávna říká „Na skalkách“. Krásnou knížku o Ostojovi napsal archeolog Zdeněk Smetanka.
Jedna z básní Zdeny Lorencové končí slovy:
„Kde život byl, tam duše žije…“

Do domku s původním číslem 130 se zmíněného roku nastěhovali moji prarodiče Karel
a Berta Chalupeckých s dvěma dětmi, synem
Toníkem, mým budoucím tatínkem, a dcerou Karlou, mou budoucí tetičkou. Musili se
velice uskrovňovat, aby si mohli toto více než
skromné stavení postavit, a musili velice šetřit po celý život.
Bylo by dlouhé vypisování, co všechno pro
rozkvět obce vykonali, hlavně dědeček.
Z mnoha jeho počinů za nejdůležitější pokládám, že se mu podařilo zastavit diletantské
restaurování fresek a devastaci základů románské rotundy v kostele sv. Klimenta tím,
že „žaloval“ na počínání některých členů
Levohradecké matice v roce 1941 Památkovému ústavu. Zdaleka nebyl kulantním živnostníkem, rozhádal se s kdekým, šlo-li o zájem veřejnosti. Dědečkova činnost byla
připomenuta výstavou v roztockém muzeu
a jeho zásluhy oceněny tím, že jedna ze žalovských uliček nese jeho jméno. 19. února
2012 tomu bylo již padesát let, co zemřel.
Babička (+ 1969), kromě toho, že učila žalovské ženy ručním pracím, založila první
ochotnický spolek Mládí. Účinkovali v něm
všichni členové rodiny, stejně jako později
ve spolku Havlíček (čtenářsko-vzdělávací beseda). V komických rolích byl velice oblíben
můj tatínek (Antonín Chalupecký + 11. 7.
1971).
Dědeček byl po dlouhá léta dobrovolným
knihovníkem spolkové a pak i obecní
knihovny. Později několik let sloužila v této
funkci žalovským čtenářům i tetička Karla
Součková až do doby, kdy byla žalovská
knihovna sloučena s knihovnou roztockou
a obsazena knihovnicí placenou. V roce
2013 bude tomu již 25 let, co se také ona
rozloučila se životem. Poslední z žalovské
rodiny Chalupeckých – všichni odpočívají
na levohradeckém hřbitově – odešla a domek osiřel. Nechce se mi popisovat jeho
další, zarmucující osudy, které mě donutily
jej prodat…

Babička byla skvělá vypravěčka, mně nechyběla představivost, držívaly jsme černou hodinku. Jednou, nechodila jsem ještě do školy,
mi vyprávěla, jak byla v domku sama přes
noc, bylo jí úzko, ale pak řekla statečně nahlas
„tak pojď, koruňáku“ (Já už tehdy věděla, že
šlo o nebožtíka prince Rudolfa) – a dveře
do kuchyně zavrzaly, otevřely se, babička rozsvítila a svítila celou noc: „Nemohla jsem
strachy spát, bála se zívnout, aby mi koruňák
nestrčil do pusy průsvitný prst…“
Nebylo divu, že se babička bála, když ve dne
na ni z dědečkova kostnu „hleděly“ prázdné
důlky z lebek dávných předků pohřbených
v hliništi cihelny. Děda je zachraňoval pro
Národní muzeum. A také mi babička vyprávěla, jak jednou dala dědovi ultimátum:
„Buď duchové, nebo já!“ Děda se totiž také
zajímal o spiritismus, vyvolávání duchů bylo
tehdy velmi v kurzu. A tak se v domku scházel spiritistický kroužek. Jakýsi pan Žáček
přivážel s sebou z Prahy „médium“. Zasedali
se spojenými prsty v kruhu kolem „duchařského stolku“. Měl jen dvě nohy a zhotoven
byl bez hřebíků. Stolek se chvěl, klepal, médium mluvilo hlasem přivolaného ducha…
V malé zásuvce stolku snad děda míval spisy
Flamariona, já v ní později uchovávala své
dívčí poklady…
Kdo ale ví, jak to s těmi duchy je, jestli se tam
ještě dodnes nějak neprojevují, v Anglii si
prý domů, který si duchové údajně oblíbili,
velice považují. Když vzpomínám na své
nejbližší, na radosti i strasti, které jsem tam
s nimi prožívala, když pomyslím, co odříkání
je stavba domku stála, docela bych jim přála,
aby se tam vracely jejich duše z onoho světa.
A kdo může vědět, jestli se tak neděje. Docela se mi líbí představa, že „Kde život byl, tam
duše žije..“ Věřím, že by se s ní srovnali i ti,
kteří do naší rodiny nepatří, protože „naši“
byli všichni hodní lidé a za života nikomu
neublížili.
Zdeňka Křtěnová-Chalupecká

Výzva čtenářům Odrazu:
V předvánočním čísle Odrazu bychom rádi dali prostor vánočním receptům.
Máte-li nějaký vlastní rodinný recept na jakékoli vánoční pochoutky a chcete-li se o něj podělit se svými spoluobčany,
zašlete nám jej prosím naadresu odraz@roztoky.cz – ty nejlepší rádi zveřejníme.
Redakční rada Odrazu
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Den boje
za svobodu
a demokracii
…tedy 17. listopad. Asi žádný v Čechách
platný státní svátek nevzbudí ve společnosti
tolik polemik, názorů, kritik nebo dohadů.
Někdo o něm hovoří s hrdostí, jiný s rezignací a další možná až s nenávistí či pohrdáním.
Téměř každý má na tento den zkrátka názor,
a může v něm vidět jinou dobu, lidi a jejich
činy (či přečiny).
V čem tedy tkví vzletná slova: boj, svoboda,
demokracie?
Je to společnost. Ta, kterou v sobě všichni máme.
Někdo úplně vnitřní malinkou, svou soukromou. Jiný by svou silou dokázal obejmout svět.
To, že z našich malých a velkých společností
vznikne jediná, je dílem sounáležitosti v euforických, či naopak těžkých chvílích, které se mohou
stát i dobami. Okamžikem, který dokáže trvat
léta a stejným okamžikem skončit.
To, že česká společnost v sobě v tento den již
historicky několikrát našla sílu čelit fyzickému násilí jen silou ducha, z ní dělá společnost silnou, s budoucností. Starejme se o naši
budoucnost tak, aby se silní dokázali postarat o slabé, méně úspěšní dokázali akceptovat úspěch jiných, a objevujme v sobě hodnoty, které stmelují, ne rozdělují. Pokud si
budeme vážit svobody a demokracie a dokážeme v sobě nosit její principy, nebudeme
za ně muset bojovat. Nebude s kým.
Radek Vlasák

Šikana pana T. Š. v Roztokách
Možná někteří z vás zaznamenali v minulém Odrazu krátkou noticku, že
zářijové zastupitelstvo občanovi T. Š. zamítlo udělit
věcné břemeno na vodovodní šachtu, kterou potřebuje k projektu
svého domu. Kdo to může být ten tajemný
pan T. Š. a čím tak zásadním se provinil!?
Pro někoho může být článek o nějaké vodovodní šachtě naprosto nezajímavou,
nudnou a marginální věcí – možná pro
většinu čtenářů. Jenomže v tomto článku
nejde vůbec o žádnou šachtu, ale o poměrně zásadní věc – chování některých roztockých zastupitelů, které hraničí s politickou
a úřední šikanou.
Podstata sporu je zcela banální, vodovodní
šachta ve vlastnictví pana T. Š., která byla
vybudována ještě v dobách komunismu, neleží na pozemku stavebníka, ale při zaměření se ukázalo, že leží několik desítek centimetrů na městském pozemku. Stavební
úřad tudíž majitele vyzval, aby doložil právní titul užívání. Jinými slovy mu doporučil,
aby požádal město o odkup tohoto jinak
nepoužitelného kousku stráně u silnice
nebo požádal o trvalý zábor (cca 1,5 m2),
což stavebník udělal na jaře tohoto roku.
Ani ve snu by mě tehdy nenapadlo, že by
s tím někdo mohl mít problém, protože
obdobná břemena schvaluje zastupitelstvo
zcela běžně bez jakýchkoliv průtahů. To by
ale nesmělo jít o pana T. Š., který měl tolik

odvahy a drzosti, že si dovolil několikrát
veřejně kritizovat svolutné roztocké zastupitele za jejich hloupost. Zastupitelé panu
T. Š. de facto vzkázali – chceš-li stavět, tak
vynalož několik desítek tisíc na změnu projektu a všechna razítka, a postav si úplně
stejnou šachtu, kterou už máš, o půl metru
vedle.
Hlavním kritikem v této věci byla zastupitelka Vavřínová, současně jednající za lobbistické občanské sdružení Architektura
a krajina. Občanské sdružení Architektura
a krajina je totiž zároveň účastníkem stavebního řízení ve věci pana T. Š., a je tedy
ve střetu zájmů. Dle jednacího řádu Zastupitelstva města Roztoky (článek 6, bod 4) je
každý zastupitel povinen střet zájmů před
projednáním bodu oznámit, což pí Vavřínová neučinila ani na jednom jednání zastupitelstva. Naopak svým vystupováním
a uvedením zavádějících informací ohledně
nutnosti uložení vodovodní šachty na pozemku stavebníka ovlivnila ostatní zastupitele. Dalším zastupitelem, který neumí oddělovat osobní rovinu od profesionálního
jednání, je pan Novotný, který ve věci pana
T. Š. tradičně neovládá své emoce a neměl
by tedy být vůbec zastupitelem. Jestli jste
do této doby neuhodli, kdo to může být ten
tajemný pan T. Š., pak vězte, že je to doktor
Tomáš Šalamon.
Roman Jandík,
místostarosta města za ODS

Liberalizace nájemného v Roztokách
V minulém Odrazu kolega Boloňský vysvětloval, proč radní za Sakuru nepodpořili zvýšení nájemného v městských bytech. Já bych
zase rád vysvětlil, proč radní za ODS naopak preferovali ještě výraznější deregulaci
nájemného v roztockých městských bytech,
než bylo nakonec schváleno.
Na úvod je třeba zmínit, že i po zdražení se
cena nájemného v městských bytech pohybuje přibližně 40 % pod úrovní tržního
nájemného, tedy výrazně pod cenovou mapou pro naše město. Takřka symbolické
nájemné platilo v Roztokách mnohem déle
než v některých pražských městských částech, které k deregulaci přikročily již před
lety. Regulované nájemné je fakticky dotací
z kapes daňových poplatníků pro ty šťast-
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livce, kteří v těchto městských bytech bydlí. Kdo však rozhoduje o tom, že někdo je
ten privilegovaný s nárokem na městský
byt a někdo na něj nárok nemá? Když
o tom rozhodují politici, dost těžko se dá
bránit nějakým osobním vazbám na jednotlivé nájemníky – zvláště na malém městě. Pan Boloňský se ohání tíživou situací
důchodců s příjmem 10 tis. Kč. Jak ale
k tomu přijde úplně stejná důchodkyně,
která bydlí v podobném bytě o patro níž
s tržním nájemným? Nejenže platí výrazně
více než dotovaná sousedka, ale ještě ze
svých daní tuto sousedku podporuje. Co je
víc nespravedlivé?
Je pravda, že ceny tržního nájemného v České republice a zvláště v Praze a okolí vzrostly

měsíčník Roztok a Žalova

před finanční krizí do nesmyslných výšek,
ale právě deregulace nájemného, a tedy zvýšení nabídky volných bytů, přinesla snížení
cen pro všechny s tržním nájmem. Cenu nájemného má určovat zasadně nabídka a poptávka, nikoliv nějaký politik. Křivení volné
soutěže nájemného bydlení je spojeno nejen
s chybně stanovenou cenovou hladinou, ale
vede i k nedostatku, nebo naopak nadbytku
volných bytů. Z mého pohledu by bylo ideální, kdyby město všechny byty prodalo, což se
ale ukázalo jako politicky neprůchodné.
Soukromý vlastník se o byt bude starat vždy
v průměru mnohem lépe než politik nebo
úředník.
Roman Jandík, místostarosta města za ODS
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Klasický lobbing v přímém přenosu?
Velmi mě zaujala dojemná starost pana místostarosty Jandíka o jednoho jediného občana Roztok pana Šalamona.
Představa, že stejné pozornosti se dostane
mně i ostatním obyvatelům našeho města,
mi dala naději, že osud a problémy města
jsou v dobrých rukou. Bohužel však jen do té
doby, než se na onu „pozornost“ podívá člověk, který je účastníkem jednoho prapodivného příběhu kolem chráněné osoby. A může
k tomu říci také své.
V poslední době se točí kolotoč kolem věcného
břemene – vodovodní šachty na pozemku města
pro stavebníka pana Šalamona, což mělo odsouhlasit naše zastupitelstvo, ale nestalo se tak.
Ptáte se proč? Protože náš občan-stavebník nepostupoval tak, jak měl, a v souladu s předpisy.
Věřím, že pan místostarosta se seznámil s celým stavebním řízením včetně projektu a odvolání účastníků řízení. Pokud ne, tak pro
objektivitu připomenu. Stavebníci pan Šalamon s partnerkou si zakoupili malý pozemek
ve svahu ve staré zástavbě v ulici Na vyhlídce
a hodlají zde postavit velký moderní rodinný
dům (suterén, dvě nadzemní patra a podkroví, s výjezdem přímo na silnici).

Vzhledem k tomu, že stavebník se dnes vymlouvá na to, že nevěděl, že vodovodní šachta
je na cizím pozemku, dovolím si o tom polemizovat. Člověk, který ví vše, že by opomněl
takovou skutečnost? A koupil zajíce v pytli?
To není možné, a pokud se tak nedejbůh stalo,
určitě ho na tento fakt upozornil projektant.
Čili tuto záležitost mohl a měl ošetřit ještě
na začátku stavebního řízení. O tom, že stavba
je problematická, svědčí i fakt, že řízení s přerušováním trvá rok a půl. Není tedy vinou
oponentů, že pan Šalamon s rodinou ještě
nebydlí. Kdyby předal úplné a jasné podklady
podle stavebního zákona a příslušných vyhlášek, nemuselo k této situaci dojít.
A proč je takový cirkus kolem vodovodní
šachty? Protože šachtu na svůj pozemek sice
umístit může, ale pak překročí 30% zastavěnost, která je určena pro danou oblast. Proto
se tomu brání. Jen nesmírná trpělivost našeho stavebního úřadu mu dává naději, že nakonec vše dobře dopadne. O to více mě překvapily reakce na webových stránkách
obyvatel města Roztok, kde pan místostarosta Jandík uvádí, cituji: ...V případě, že bude
pan Šalamon nucen změnit projekt, znamená

to další měsíce čekání na všechny vyjadřovačky a dokumenty, což je přesně to, o co paní
Vavřínové jde…
Zajímalo by mě proto, o co jde v tomto případě
panu Jandíkovi. Paní Vavřínová dělá jen svoji
práci. Projekt na rozdíl od většiny zastupitelů
zná a ví, jaká pochybení provázejí celý případ.
Nesvalujte proto vinu za zpackané řízení na ni.
Za vzniklou situaci si může stavebník sám. Celá
věc je vámi záměrně politizována, ale dovolím
si vás upozornit na to, že normální občan má
také svá práva, a pokud tuto záležitost stavíte
do politické roviny, tak nevím, kdo je ve střetu
zájmů, jak s oblibou používáte.
V odvolacím řízení figuruji i já, jako účastník řízení, že bych byla tedy také podjatá
a ve střetu zájmů?
Projekt nebo grafickou studii inkriminované
stavby, natož celou postupně předávanou dokumentaci, až na účastníky řízení, nikdo neviděl, a to je škoda, protože tlachání a lobbing by
neměly být součástí žádného jednání.
Měly by se používat pouze pravdivé a nezkreslené argumenty.

Opravuji, u nás v Roztokách dá – viz vyasfaltování části Jungmannovy ulice, Masarykovy
ulice a Školního náměstí.
Shrnu-li to, smysluplné budování povrchů komunikací vyžaduje vodoprávní rozhodnutí (co
s dešťovými vodami), které vydává nadřízený
úřad Černošice. Než ale Černošice vodoprávní
rozhodnutí vydají, musí náš stavební úřad vydat územní rozhodnutí na úpravu (povrch,
chodníky a to, co je pod tím) té které dosud
nezpevněné komunikace ve městě.
Je zřejmé, že bez oněch správních rozhodnutí
a projektové přípravy to nejde. Tato projektová
příprava a příslušná správní rozhodnutí na ulice Smetanova, Třebízského, Haškova, Na valech, Wolkerova a Pod Řivnáčem byla zpracována a vydána ještě za minulého vedení města.
Smutné je, že současná koalice všechny projekty bývalého vedení města odmítla a v příslušném odboru správy a rozvoje města nenechala

kámen na kameni. Bývalý vedoucí tohoto odboru pan Abramovič, dosazený to kamarád
starosty Jakoba, se takovými prkotinami nezabýval, ten vesele soutěžil dodavatele a asfaltoval
podle mapy. Současný vedoucí odboru se nyní
snaží napravit, co se dá, protože vedení města
konečně skoro po třech letech došlo, že se komunikace bez vodoprávních a územních rozhodnutí budovat nedají. Bohužel, rozhodnutí
již dříve vydaná mezitím pozbyla platnosti.
Jestliže vám to připadá jako v Kocourkově, mýlíte se, to je komunální politika v režii vládnoucí
koalice (TOP 09 + ODS + Sakura + Netřesk).
Pozitivní na tom je, že v červenci tohoto roku
konečně nastal zvrat a město usilovně pracuje
na tom, aby se ona již neplatná rozhodnutí opětovně vydala.

Gabriela Fišerová

Kocourkov
Snaha vedení města, zvláště pak místostarosty
za ODS Jandíka o budování nových povrchů
dosud nezpevněných komunikací ve městě, je
chvályhodná. Má to ale jeden háček. Ten nový
povrch, který všichni ocení a budou za to body
ve volbách, je ve skutečnosti „třešinkou na dortu“ poté, co se vyřeší vše, co pod tím povrchem
je. Sítě, přípojky, případně chybějící kanalizace
a odvod dešťových vod.
Dešťové vody se nemohou nechat téct po nově
zpevněném povrchu někam k někomu na pozemek či do splaškové kanalizace, to bychom si
přetížili ČOV. Prostě to s dešťovými vodami
není jednoduché a musí se řešit, co s nimi. Základní koncepci, co s nimi, řeší Generel odvodnění města Roztoky, vypracovaný a schválený
ZM už v květnu 2008.
Z uvedeného plyne, že snaha o vybudování
nových povrchů dosud nezpevněných komunikací se asfaltováním podle mapy řešit nedá.

Olga Vavřínová,
zastupitelka za DOST

Vážené spolky, vážení pořadatelé kulturních akcí, dovolte, abych vás pozdravil a vyzval vás k podání žádostí o granty a dotace na l. pololetí
roku 2014. Při žádostech se prosím držte vnitřní směrnice, kterou k této věci město přijalo. Požadujte, pokud mohu požádat, přiměřené částky,
pamatujte na to, že rozpočet na kulturní a podobné podniky a na podporu sportu a mládeže je v obci stále stejný a toto volební období se nezmění. Dbejte, prosím, abyste měli včas vyúčtovány akce z roku letošního, bez toho by nebylo možné vám dotaci poskytnout.
Uzávěrka žádostí na radnici je v pátek 22. listopadu 2013, kdy do 12:00 prosíme doručit vše paní Dědičové, nebo kdykoliv během dne poslat na
její adresu příslušné dokumenty e-mailem (adresa je dedicova@roztoky.cz).Více informací naleznete na webu města v sekci spolkové činnosti.
Děkuji a přeji zdar při spolkové činnosti.
Tomáš Novotný, předseda kulturní komise
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Jak „kvalifikovaně“ diskreditovat opozici,
aneb co vše je v Roztokách možné
Snahu o diskreditaci opozice dotáhl starosta
Jakob (TOP 09) skoro „k dokonalosti“, když
mne na jednání ZM v září obvinil, že jsem se
snažil zmanipulovat výběrové řízení na poskytovatele úvěru pro dostavbu Základní školy
v Roztokách. A to je opravdu vážné obvinění!
Toto obvinění starosta podpořil citací z mailu
od ČSOB, kterým bankéřka chtěla zjistit,
zda se starostou Jakobem předběžně domluvená schůzka v konkrétním termínu platí.
Odvolávala se na datum jednání dohodnuté
„kolegou Blažkem“.
Tato komunikace proběhla na přelomu července a srpna, tedy v době probíhajícího výběrového řízení, a starosta na zastupitelstvu
s evidentním zadostiučiněním hrdě zdůraznil,
že schůzku odmítl.
Shoda tak „netypického“ příjmení pravděpodobně přivedla starostu na myšlenku, že
jsme na něj jako opozice připravili past: domluvili jsme schůzku mezi ním a ČSOB,
kterou on osobně nejprve odsouhlasil, a teprve následně, když ho banka standardním
způsobem požádala o potvrzení sjednaného
termínu, si na základě prosté náhodné shody
jmen vsugeroval, že je to léčka připravená
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mnou, jakkoli to při hlubším zamyšlení prostě postrádá veškerou logiku.
Aniž si cokoli ověřoval, počkal na ukončení
výběrového řízení a teprve na jednání zastupitelstva 25. 9. mne veřejně obvinil z nekalých
praktik a k tomu toto obvinění urážlivě okomentoval ve vztahu k celému opozičnímu
DOST. Na mou žádost, aby si ověřil, zda se
nejedná pouze o shodu jmen (na ověření přitom měl skoro dva měsíce), starosta s arogancí
sobě vlastní odpověděl, že nic prověřovat nebude. Alespoň že mi zmíněný mail od ČSOB
na mou žádost vydal.
Přestože jsem to byl já, kdo byl vážným způsobem starostou Jakobem osočen, byl jsem nucen
prokázat, že s ČSOB jsem nikdy žádnou schůzku nedomlouval a ani ve věci poskytnutí úvěru
na dostavbu ZŠ Roztoky nejednal.
Myslím si, že v tomto případě platí, že své
obvinění vůči mně, zvláště poté, co jsem
upozornil na možnou záměnu jmen, měl
hodnověrně prokázat starosta. Absurdita obvinění, arogance a nedostatek sebereflexe
pana Jakoba mi v té chvíli vyrazily dech.
Požádal jsem hned druhý den 26. 9. paní bankéřku z ČSOB o vysvětlení, které obratem pí-
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semně poskytla – jednalo se o jejího kolegu
stejného příjmení. Její vysvětlení jsem přeposlal
mailem všem zastupitelům hned v pátek 27. 9.
Očekával jsem, že když se záměna jmen tak
rychle vysvětlila, že se mně i dalším zastupitelům
starosta Jakob omluví, dosud se však tak nestalo.
Výše popsané jednání starosty Jakoba nesplňuje náročné požadavky na morální kredit
zastupitele, natož starosty města. Ovšem možná ho plně kvalifikuje na vyšší než 21. příčku
kandidátky TOP 09 pro volby do parlamentu.
A jak nakonec dopadlo ono výběrové řízení
na poskytovatele úvěru na dostavbu ZŠ? Lze
pouze konstatovat, že vyhrála ČSOB.
Výběrové komisi předsedal starosta Jakob.
Stejně by mne zajímalo, jak to s tím dohodnutým termínem jednání mezi starostou Jakobem a mým jmenovcem z ČSOB vlastně
bylo. Jsem rád, že tohle za pana starostu nebudu muset vysvětlovat.
Veškerá mailová korespondence k této kauze
je k nahlédnutí na webu: www.dost-roztoky.
cz a zvukový záznam z jednání zastupitelstva
je veřejně dostupný.
Jiří Blažek, zastupitel (DOST)
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Padesátý odstín rudé
I když to tak možná nebude vypadat, nemám nic proti lidem kolem
zeleného hnutí, spoustu jich znám, některé mohu považovat za přátele. Co má zkušenost sahá, obvykle jde o dobré duše se zájmem
o přírodu a tak vůbec. Většina to myslí upřímně.
Bohužel některé události z poslední doby mi připomněly, že environmentalismus, jakožto další z dlouhé řady kolektivistických ideologií, představuje riziko pro naši svobodu a prosperitu. V roztocké
politice tvoří hlavní levicový směr reprezentovaný nejen Stranou
zelených, ale i některými dalšími politickými subjekty.
Jako každá kolektivistická ideologie, usilují zelení lidé o celospolečenské Cíle, které jsou většině ostatních obvykle úplně ukradené, a najdou se dokonce takoví desperáti, kteří proti nim i aktivně vystupují.
Pokud se někteří zeleně smýšlející pokusí o dosahování svých Cílů
jaksi sami za sebe, znamená to zpravidla jejich znevýhodnění v tom či
onom aspektu oproti zbytku populace. Proto je jediná možnost: zakázat či nařídit to všem. Abychom byli konkrétní, nikdo například nebránil zeleným lít do nádrží svých aut bioethanol. Pravda, když bychom od benzinu odečetli všechny daně a k biolihu zase přičetli
dotace, které jsou na něj vynakládány, vyjde ethanol pekelně draho,navíc dvakrát nesvědčí motorům. Ale máme Cíl, takže je nutné:
1) pořádně zdanit benzin, 2) zadotovat výrobu lihu, 3) stanovit povinný podíl lihu v palivech. Určitou nevýhodu tedy představuje, že zásadní omezení orné půdy ve prospěch energetických plodin celosvětově
zdražuje potraviny, takže v Africe proběhne nějaký ten hladomor, ale
co už… černouškům pak pošleme humanitární pomoc. Kapitolou
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SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–19 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!
CHCETE ZNÁT
PŘESNOU CENU?

samou pro sebe je pak podpora obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaických elektráren. Netřeba komentáře, stačí si vzít do ruky fakturu za elektřinu a podívat se vpravo dolů. Případně si zajet na Ostravsko a zeptat se propuštěných dělníků z hutí, které kvůli drahé energii
přestávají být konkurenceschopné. Mimochodem, přijde mi zajímavé
tyto kauzy s lidmi zelené mysli konfrontovat. Často se člověk dozví, že
konkrétní stávající řešení je sice úplně špatné, ale ta myšlenka za tím,
ta je správná. Podobně hovoří ti slušnější z komunistů o politických
procesech a zadrátovaných hranicích.
I v rámci roztocké politiky má zelené hnutí své Cíle. Jeden se jmenuje
„Zahradní město“. Opět: nikdo nikomu nezakazuje stavět na vlastních
hektarových pozemcích drobné jednopodlažní stavby nejlépe se sedlovou střechou. Problém je, že dobrovolně by takový příklad nenašel
mnoho následovníků, a tak tu a tam probleskne zelená myšlenka dát
něco zhruba v tomto smyslu befelem. Nedávno zelení zaútočili na server
Roztoky.com, médium, které už téměř dva roky zprostředkovává lidem
obsah Odrazu elektronicky. Nelíbilo se jim, že server přebírá jejich
články. Samozřejmě mohli normálně požádat, aby právě jejich články
převzaty nebyly, ale to by jejich texty znevýhodnilo proti ostatním,
protože Roztoky.com čte dost lidí. Takže je tu Cíl: zabránit údajnému
porušování autorského práva a pěkně po zelenu to zarazit, nebo aspoň
zkomplikovat všem. Pikantní je, že zelení sice vidí třísku na stránkách
Roztoky.com, ale nějak si nevšímají trámu ve webu vlastním, když tam
alespoň k datu psaní tohoto článku lze nalézt fotografie vykradené
(když budeme užívat zelený výklad autorského práva) ze stránek společnosti Arriva. Dalším Cílem je zachování roztockého kulturního dědictví. Např. Dr. Jitka Vlčková se v článku z předminulého čísla obává,
že pokud by se zprivatizovaly dvě vily v Tichém údolí, nemusely by se
dostat do rukou vlastníka dostatečně osvíceného, aby jim umožnil další důstojný život. Rozumějme důstojný život dle představ Jitky Vlčkové,
které se ovšem mohou diametrálně lišit od představ případného soukromého vlastníka, a neexistuje žádné objektivní kritérium, jak říci, čí
názor je lepší. A opět: zeleným či Sakuře (viz článek p. Novotného
z minulého Odrazu) by nikdo nebránil, aby za své peníze vilu v Tichém
údolí koupili a zřídili si tam třeba muzeum. Jenže to by je dost možná
zruinovalo, takže lze očekávat, že Cíl bude realizován za peníze veřejné,
tj. odcizené z našich kapes.
Ve svobodné společnosti žádné celospolečenské cíle neexistují, každý máme své vlastní. Pokud se někdo snaží tak či onak povyšovat
svůj cíl na závaznou normu, je to alespoň pro mě signál k obezřetnosti. Zelená totiž může ve svých důsledcích zatraceně zrudnout.
Na druhou stranu platí, co jsem psal na samém začátku. Každý má
koneckonců právo žít v omylu.

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

Tomáš Šalamon

Poděkování voličům Strany zelených

777 208 491
info@har.cz
www.har.cz
Po předložení
tohoto inzerátu
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SLEVA 10 % z celkové ceny.

Rád bych touto cestou poděkoval voličům naší strany.
Velmi si vážíme Vaší podpory a bereme náš velmi
uspěšný výsledek v Roztokách jako závazek pro naši
další práci, jak na komunální, tak i na republikové urovni.
Mgr. Martin Matas, předseda SZ Roztoky

1.2.11 10:18
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SEMINÁŘ TANTRA JÓGY PRO ŽENY s tajemstvím pánevního dna
vede MUDr. Katka Lenka Lorencová
V tento podzimní čas jsme pro ženy připravily seminář čerpající z pradávné
tradice tantrické jógy. Slovy lektorky: „Tantra jóga pro ženy s fyzioterapeutickými
prvky vede k odbourání stresu uvolněním těla, emocí a mysli. Podporuje
a kultivuje ženství, umožňuje být plně ve své ženské energii a vitalitě. Pracuje
s tělem a psychikou jako jedním celkem, nabízí hlubší kontakt se svými pocity
a prožitky.“
Při cvičení zkušená lektorka propojuje tradiční moudrost východních cvičení
s poznatky západní medicíny. Využívá potenciálu prostých životních funkcí,
dechu a pohybu.
Zdravé, pružné a pevné pánevní dno je zdroj naší ženské energie a instinktů.
Cvičení dále upravuje hormonální hladinu a menstruační cyklus, odstraňuje či
zmírňuje potíže způsobené hormonální nerovnováhou nebo snižující se
hladinou hormonů s věkem (od 35 let).
Dalším bonusem je výrazné omlazení těla i psychiky, tantra regeneruje,
zvyšuje vitalitu, imunitu a radost ze života, přispívá k emocionální stabilitě,
vede k hlubšímu sexuálnímu prožívání. Přirozenou cestou podporuje plodnost.
Předchází gynekologickým a urologickým problémům, případně je pomáhá
léčit.
Vhodná je v jakékoliv životní etapě, při hormonální dysbalanci, neplodnosti, poklesu dělohy, po porodu, při
premenstruačním syndromu či nepravidelné menstruaci, před/v/po menopauze, při gynekologických či
urologických potížích, bolestech v zádech, poklesu vitality a radosti ze života, při snížené imunitě a zvýšené
únavě. Pro účast na semináři není potřebná předchozí zkušenost s jógou či tantrou.
Cvičí se v pohodlném oblečení, v němž se cítíte žensky. K příjemně strávenému dni přispěje vegetariánský
oběd. Čas, místo konání: neděle 24. 11., 10 – 17h, studio Jóga Nad Vltavou 2164a, Roztoky-Solníky.
Informace rády poskytneme na tel. 723 278 061, joga.nad.vltavou@gmail.com

Zveme Vás
do nově otevřené prodejny v pasáži
na Tyršově náměstí č.p. 1733 v Roztokách.
.
Najdete u nás oblečení pro děti, jak z druhé ruky tak i nové.
Přijímáme objednávky na botky pro děti i dospělé značek
DEMAR (holinky,hucule…) a BEFADO( tenisky, sandálky,
bačkorky…), některé vzory máme skladem.
Zahájili jsme KOMISNÍ PRODEJ.
Více na našich stránkách www.hanyjany.cz

Otevírací doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

8:30 – 12:00
8:30 – 12:00
8:30 – 12:00
zavřeno
8:30 – 12:00
8:30 – 12:00
zavřeno

13:30 - 18:00
13:30 - 18:00
13:30 - 18:00
13:30 - 18:00
13:30 - 18:00
zavřeno
zavřeno

Těšíme se na Vaši návštěvu
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Zumba® je jiná…
Zumba® je taneční fitness program, který se opírá o základní
kroky latinsko-amerických tanců, které jsou proloženy
prvky aerobiku, posilovacími cviky a v závěru lekce i cviky
na protažení svalstva. Základní myšlenkou tohoto programu
je to, že si lekci její účastníci přicházejí užít. Zumba® je
zábavná a energická, rozhodně byste si neměli připadat jako na hodině
tělocviku, ale spíše jako na taneční party. Lekce obvykle trvá jednu hodinu,
během které spálíte spoustu kalorií, posílíte kardiovaskulární systém, zpevníte
celé tělo a navíc budete odcházet s dobrým pocitem a „dobitými baterkami“.
Na lekcích Zumby® se nejčastěji setkáte s choreografiemi, které jsou
inspirovány tanečními kroky salsy, merengue, reagaetonu, bachaty, cumbie,
samby nebo flamenca. Jednotlivé kroky jsou poskládány do kratších pasáží,
které se po určité době opakují. I když nemáte taneční průpravu, rozhodně
se nebojte Zumbu® vyzkoušet, nenechte se odradit, ani když hned napoprvé
nenarazíte na instruktora, který pro vás nebude to pravé ořechové.
Zumba® je jiná především v tom, že choreografie jsou tvořeny na originální
hudbu, která se, na rozdíl od aerobiku, nijak neupravuje ani nemixuje. Co
hudební skladba, to jiná choreografie. Instruktoři obvykle nepoužívají
mikroporty, ale navigují tanečníky pouze prostřednictvím gest, posunků
a mimiky. Hledejte proto instruktora, se kterým si padnete do noty a se kterým
budete naladěni na stejnou vlnu tak, že vás postupně vtáhne do víru tance.
Co s sebou a co na sebe? Na lekci Zumby® nepotřebujete žádné zvláštní
vybavení. Co byste si ale rozhodně neměli zapomenout, je dostatek vody
a ručník, protože v zápalu tance se určitě pěkně zapotíte. U oblečení
na Zumbu® obecně platí, že čím barevnější, tím lepší. Důležité jsou boty,
rozhodně nechoďte na lekci bez bot! Na druhou stranu nepotřebujete žádné
speciální obutí, bohatě vám stačí běžná sportovní sálová obuv.
Kam na Zumbu®? V Roztokách máte možnost dorazit každé úterý od 20:00 h
do Sokolovny na Tyršově náměstí. Informace a podrobný rozvrh cvičení
naleznete na stránkách: www.sokroz.cz. Více informací o Zumba fitness®
a jejích instruktorech můžete najít na webových stránkách: www.zumba.com,
Petra Mládková, certifikovaná Zumba®instruktorka, p.tra @centrum.cz
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Poděkování voličům
Vážení občané města Roztoky,
tímto bych chtěl poděkovatVám všem,
kteří jste podpořili svým hlasem
Českou stranu sociálně demokratickou
ve volbách do Poslanecké sněmovny
konaných 25. a 26. 10. 2013.
Děkuji Vám za důvěru, kterou jste projevili
naší straně.
Stanislav Čáslavka
předseda MO ČSSD Roztoky
http://www.cssdroztoky.wbs.cz/
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Adventní koncert v Husově sboru.
Církev československá husitská v Roztokách zve roztockou veřejnost v neděli 1. prosince od 15 hod. do Husova sboru na adventní koncert.
Program: W. A. Mozart – Divertimento F dur, G. Bizet – Dětské hry, J. Haydn – Divertimento-B dur, D. Milhaud – Krb krále René, F. X. Thuri
– Vánoční pastorále. Účinkují: Pražské dechové kvinteto – Jan Machat – flétna (Česká filharmonie), Jurij Likin – hoboj (prof. JAMU), Vlastimil
Mareš – klarinet (prof. AMU, Pražští symfonici), Jan Vobořil – lesní roh (Pražská komorní filharmonie), Miloš Wichterle – fagot.

Sbor Local Vocal
na festivalu sborů ve francouzském Joigny
Sbor Local Vocal vznikl v roce 2006 z iniciativy
několika členů sdružení Roztoč. Od podzimu
2011 vede sbor Martin Šmíd, absolvent oboru
skladba na Pražské konzervatoři a v současné
době titulární varhaník při chrámu Panny Marie Sněžné na Novém Městě v Praze, kde sbor
několikrát zpíval při mši, a tuto spolupráci plánuje i v budoucnu. Hlavním repertoárem sboru
je duchovní hudba středověku a renesance s přesahem do barokního období. Sbor pořádá pravidelné vánoční a velikonoční koncerty v Roztokách a okolních obcích, zejména v historických
objektech. V současné době má 11 členů.
V červenci tohoto roku sbor Local Vocal
podnikl cestu do francouzského městečka
Joigny na mezinárodní festival pěveckých
sborů – „Festival Choral de Joigny“. Účast na
festivalu byla vyvrcholením mezinárodního
projektu partnerství Grundtvig, na jehož re-

alizaci se podílelo sdružení Roztoč. Festivalu
se dále účastnily sbory z Lotyšska, Finska
a Francie, z nichž některé vystupovaly v rámci dvouletého projektu i u nás – koncert
v pivovarské lednici v Uněticích, hudební
dílny s finskou kantelou nebo koncert lotyšského sboru Anima Solla na Levém Hradci.
Festival, jehož hlavním organizátorem byla
partnerská hudební škola v Joigny pod vedením Thierryho Bouchier, nabídl velmi zajímavý a bohatý program. Každý den probíhaly hudební dílny pod vedením různých
sbormistrů. Volné chvíle přes den využili
členové našeho sboru k procházkám ve strmých a úzkých uličkách městečka Joigny
nebo k odpočinku v některé z příjemných
místních kaváren. Večer pak probíhaly slavnostní koncerty jednotlivých sborů, které
byly otevřené i pro veřejnost. Kdo měl

9. 12. 2012

12. 12. 2012

kostel sv. Klimenta, Levý Hradec

AMU, sál Martinů
18.00 hodin

18.30 hodin
Sbor Local Vocal, M. Šmíd,
orchestr Music Factory
Smíchov a sólisté

Sbor Local Vocal, M. Šmíd,
orchestr Music Factory
Smíchov a sólisté

Zelenka - Psalm 110. Conﬁtebor
tibi Domine, Vivaldi - Magniﬁcat

Vivaldi - Magniﬁcat

Pořádá sdružení Roztoč
Koncert podpořilo Město Roztoky
Vstupné dobrovolné

Adventní
hudba

renesance
a baroka
17. 12. 2012

kostel sv. Václava v Suchdole
18.00 hodin

kostel Panny Marie Sněžné
19.15 hodin

Adventní hudba od baroka
po XX. století
Pořádá MČ Praha-Suchdol
a sdružení Roztoč
Koncert podpořila MČ Praha - Suchdol
Vstupné dobrovolné

ODRAZ

Anna Kaucká, členka sboru Local Vocal

Nejlepší přítel člověka je kniha. Kniha Vás nepokouše!
Novinky renomovaných nakladatelství, knihy, které obdržely cenu Magnesia
Litera, knížky pro děti i rodinné kalendáře s nápadem
12. tradiční předvánoční knihkupectví v Roztoči putovní – z Roztok do Únětic
Přijďte si koupit zbrusu nové knížky – pořídíte vánoční dárky a zároveň
přispějete na vybavení domečku pro občanské sdružení Roztoč.
Pátek 6. 12. od 14:00 do 18:00, sobota 7. 12. od 10:00 do 14:00
v ateliéru Roztoč, Roztoky u Prahy, Jungmannova ulice (za knihovnou) a také
neděle 8. 12. od 10:00 do 13:00 v restauraci U Lasíků, Tiché údolí, Únětice
Občerstvení. Vánoční zpívání.
Všichni trhovci pracují zadarmo a Vy kupující to máte opravdu jednoduché
– jen přijdete a koupíte si knihu!

Vstupné dobrovolné

13. 12. 2012
Sbor Local Vocal, M. Šmíd,
a sbor Suchdol, K. Nepustilová

po koncertě chuť, mohl si ještě zajít na ochutnávku výborného francouzského vína
Chablis do místní hudební školy a popovídat
si ve francouzštině, v angličtině nebo v ruštině s kolegy zpěváky.
Sdílení, výměna a předávání zkušeností
s vnímáním a podáním hudby a zpěvu byla
pro značnou část našeho sboru zážitkem.
K celkové pohodové atmosféře přispěl
i úspěch, který sklidil koncert našeho sboru
s nezanedbatelným přispěním sólistky Magdaleny Šmídové Turchichové. Celá akce se
stala odměnou za práci, kterou členové sboru
Local Vocal pod vedením sbormistra Martina Šmída v uplynulých letech odvedli.
Na festivalu v Joigny se tak naplnilo naše
rčení: „Umíme zpívat rádi“!

Sbor Local Vocal, M. Šmíd,
orchestr Music Factory
Smíchov a sólisté
Zelenka - Psalm 110. Conﬁtebor
tibi Domine, Vivaldi - Magniﬁcat

Vstupné dobrovolné

měsíčník Roztok a Žalova

Poděkování
za úspěšný benefiční koncert patří naše poděkování, kromě umělců
uvedených v článku pana profesora Kučery a diváků, kteří přispěli
zaplacením vstupného:
• Heleně Chvojkové za instalaci expozice výtvarných děl
• paní Lucii Kubišové za zlevněnou dodávku květin
• panu Ing. Kamilu Šromovi za zapůjčení a přípravu koncertního křídla
• jednotce dobrovolných hasičů pod vedením Reného Šmída za transport křídla
• hotelu Academic za vytvoření dokonalých podmínek pro konání koncertu
Výtěžek ze vstupného a z prodeje výtvarných děl, který bude věnován
základní škole, zatím dosáhl zhruba osmdesáti tisíc korun. Částka ještě
může vzrůst, pokud se do 15. 12. 2013 najde zájemce o zbylé obrazy:
Zakleté švadlenky – malba na dřevě, autorka Eva Holubová Štolbová,
cena 2 500 Kč
Jezerní poutník – akryl na plátně, autor Josef Ryzec, cena 30 000 Kč.
Zájemci se mohou hlásit na tel. 606 893 292
nebo na e-mailu v.drdova@volny.cz
Vlaďka a Jaroslav Drdovi

19

KULTURA

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – listopad
Pá 15. 11.

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

Hostinec Na Růžku, Roztoky

So 16. 11.

Příprava na přijímací zkoušky na 8letá gymnázia, 11 lekcí po 4 vyučovacích hodinách, více na www.lexik.cz

Lexík, Roztoky

So 23. 11.

Příprava na přijímací zkoušky na 6letá gymnázia, 11 lekcí po 4 vyučovacích hodinách, více na www.lexik.cz

Lexík, Roztoky

Ne 24. 11.

Představení pro děti – Knížka Helča – o tom, jak se „rodí“ knížka, od 15 hod, vstupné 80 Kč

Hotel Academic, Roztoky

Ne 24. 11.

Moucha na zdi – Hrají: Dáša Bláhová a Vladimír Kratina společně s profesionálními tanečníky společenského
tance Alicí Stodůlkovou a Michalem Kurtišem (vítězka a účastník 4. řady Star Dance). Od 19:30 hod.

Hotel Academic, Roztoky

Ne 1. 12.

Adventní koncert od 15 hod.

Husův sbor, Roztoky

Ne 1. 12.

Rozsvícení vánočního stromu – od 14 hodin trhy a kulturní program, od 17 hodin rozsvícení vánočního
stromu a nadílka pro děti

Tyršovo náměstí, Roztoky

Ne 8. 12.

Mikulášský karneval s Beruška Bandem – s Mikulášem a s nadílkou, od 15 hod. vstupné 80,- Kč

Hotel Academic, Roztoky

Čt 12. 12.

Vánoční koncert ZUŠ – v programu vystoupí žáci hudebního, tanečního a literárně-dramatického oddělení
a Komorní orchestr ZUŠ. Začátek v 18:00 hod

Historický sál roztockého
zámku, Roztoky

Městská knihovna informuje
Nabízíme vám informace o vybraných knihách zakoupených do městské knihovny
v Roztokách během měsíce října.
Beletrie
Amis M. Londýnská pole (psychologický román s kriminální zápletkou)
Davouze M. Dům v Bretani (úsměvné příhody české publicistky Marty Železné z jejích
nových začátků ve Francii)
Šulcová M. Strach buší na dveře (životopisný
příběh muže, kněze, který byl spolupracovníkem STB, vychází ze skutečného případu)
Šiander H. M. Brigita (román o ženě, která
měla odvahu na změny ve svém životě…)
Steel D. Přátelé navždy (společenský román
o velkém životním přátelství)
Roberts N. Manželská repríza (milostný román se odehrává v Austrálii)
Detektivky-krimi
Adler-Olsen J. Složka 64 (severská krimi)
Läckberg C. Vražda s vůní mandlí (severská
krimi)
Rankin I. V cizím hrobě

Historické romány
Hanibal J. Neklidná duše Evy z Rožmberka
(životní osudy nezávislé ženy, sestry vladaře
Viléma a jeho bratra Petra Voka z Rožmberka)
Vondruška V. Přemyslovská epopej IV. (tento
díl je věnovaný životu a době Václava II.)
Odborná-naučná-literatura faktu
Lusso V. Prarodiče, rodiče a děti (rádce pro
rodinné vztahy mezi generacemi)
Údolí, soutěsky a kaňony (přehled, turistické
informace, zajímavosti)
Mudrová I. Kam značky nevedou (vlastivědné informace o zajímavých místech)
Schauer H. Delta Force (zajímavé informace
o elitní protiteroristické jednotce armády USA)
Englud P. Stříbrná maska (životopis záhadné
švédské královny Kristýny )
Pro děti
Pöppelmann Ch. Mušketýři a záhada zlatého
kordu (napínavý příběh s detektivní zápletkou)
Kahoun J. O autech (pohádkové příběhy)
Feldman T. Moji kamarádi Tygr a Pú (další příhody oblíbených hrdinů klasického příběhu)

Morkes P. Komisař Vrťapka a prokletí zubu
moudrosti (detektivní příběh se slavným psím
detektivem se odehrává v zoo)
Brezina T. Kouzelný hrad. Rytířský turnaj
(dobrodružný příběh z historie)
Brezina T. Útok z vesmíru (tajemný příběh)
Burdová M. Poselství jednorožců (pohádková fantasy)
Bližší informace o těchto knihách i dalších
přírůstcích do fondu městské knihovny získáte
na webových stránkách knihovny (on-line katalog na stránce pro vyhledávání na poslední
řádce „knižní novinky“. Registrovaní čtenáři si
mohou knihy také rezervovat on-line.)
Upozornění v sobotu 30. listopadu bude otevřena knihovna pro veřejnost od 9 do 12 h.
*Poděkování*
Děkujeme tímto paní Monice Lány, která připravovala v městské knihovně pravidelně každý
měsíc krásné literární pořady pro malé děti,
protože paní Monika spolupráci s knihovnou
končí, přejeme jí hodně spokojenosti, zdraví
a rodinného štěstí.
Za městskou knihovnu A.Urxová

„ANDĚLSKÉ“ VÁNOCE 2013 V HUSOVĚ SBORU CČSH V ROZTOKÁCH
Ø čtvrtek 28. 11. od 14 hod. Adventní dílna – od 14 hod. výroba vánočních dekorací a věnců – od 16 hod. vánoční malování na porcelán
Ø neděle 1. 12. od 15 hod. Adventní koncert hudebníků České filharmonie, vernisáž vánoční výstavy na téma „Každý máme svého anděla, andělé
mezi námi“
Ø čtvrtek 5. 12. v 17 hod. Mikuláš s nadílkou v kostele – tradiční setkání dětí s Mikulášem a anděly
Ø 9. 12.–20. 12. v dopoledních hodinách „Září hvězda nad Betlémem“ – interaktivní výchovný hudební pořad plný koled, vánočních lidových
zvyků a křesťanských tradic (určeno především pro MŠ a I. stupeň ZŠ), spojeno s prohlídkou vánoční výstavy
Ø neděle 15. 12. od 15 hod. „Andělé mezi námi“ adventní hudebně dramatický komponovaný pořad (učinkují: Daniela Kosinová Valtová – klavír, varhany, Petra Drdová – příčná flétna, Jaroslav Drda – mluvené slovo), spojeno s autorským čtením oceněných děl literární soutěže na „andělské téma“.
Ø pátek 20. 12. v 17 hod. „Pojďme spolu do Betléma“ – pásmo koled s příběhem o narození Pána Ježíše – tradiční společné zpívání a rodinná setkání
Ø úterý 24. 12. 14–15 hod. Štědrý den – prohlídka kostela, jesliček, „Strom tajných přání“, čtení vánočního příběhu, zpívání koled a krátká promluva
Ø středa 25. 12. v 9 hod. Hod Boží – slavnostní bohoslužba
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Lásky proud – benefice v Roztokách
Benefiční koncerty patřily ke klasické vídeňské
hudební produkci. Hudba byla pokládána
za dar nebes, který svým provozováním a poslechem činí člověku v duši dobře. Bylo přirozené, že činění dobra hudbou (bene – dobře –
facere – konati) se rozšířilo na konání dobra
prostřednictvím koncertů bez nároku interpretů na honorář ve prospěch ušlechtilé činnosti či
pomoci lidem, již si podporu zasluhují. Do benenefiční tradice ve prospěch modernizace
místní školy se zařadil koncert v roztockém
hotelu ACADEMIC, konaný 20. října 2013.
Vstup moderátora Jaroslava Drdy navodil živý
kontakt mezi účinkujícími – vesměs roztockými obyvateli – a publikem, který charakterizoval celý pořad. Viktor Sodoma osobním slovem
uvedl čtyři rokenrolové evergreeny zazpívané
ve strhujícím tempu, do něhož vtáhl své posluchače.
Manželé klavíristka Daniela Valtová-Kosinová
a sekundista Heroldova smyčcového kvarteta
Jan Valta zahráli z Romantických kusů op. 75
kus č. 1 Antonína Dvořáka. Z jeho klavírních
Humoresek op.101 vybrali č. 7 g–moll v úpravě
pro housle a klavír, světoznámou zejména jako
parádní přídavek českých mistrů smyčce. Da-

niela Valtová-Kosinová představila své umění
i jako komponistka klavírní skici „Na Kampě“,
jako sólová zpěvačka a jako doprovázečka dvou
písní v podání paní Hany Horké ze skupiny Asonance.
Vtipné bylo uzavření první části programu sólovým irským tance a uvedení části závěrečné
stepem tanečnice Hany Nezvedové; bylo to
potěšení pro uši i oči.
Jaroslav Drda uvedl jako produkci světové
úrovně přednes Dvořákovy Romance opus 11
f-moll paní Shizukou Ishikawou za klavírního
doprovodu paní Kvity Bilynské. Zralé umění
virtuosky, v jejichž programech s proslulými
dirigenty a orchestry a doprovázeči bývá zařazována česká hudba, s úctou i vděčností ocenil
dlouhotrvající potlesk.
Vystoupení paní Marie Rottrové plně naplnilo
očekávání, jež návratu jubilující zpěvačky
na živou scénu předcházelo. Píseň Řeka lásky
i pro ni komponovaná píseň Jarka Nohavici
zasáhly srdce posluchačů a strhly publikum
k ovacím vestoje, jež odměnily její charismatické umění.
Zvláštní zmínku zasluhuje dobročinná aukce
ve prospěch Základní školy v Roztokách. Svá

díla věnovali dámy a pánové Monika Lainová,
Eva Frindtová, Eva Holubová-Štolbová, Zuzana Králová, Karel Marx, Josef Ryzec, Tomáš
Štolba; do aukce dala paní Věra Králová obrazy
z pozůstalosti svého manžela Václava Krále.
Akce, jejíž realizace je z různých důvodů velmi
náročná, dopadla šťastně.
Pořádat benefiční koncert provázelo a provází
vždy očekávaní, napětí i riziko, jak akce umělecky dopadne a jak bude publikem i širší veřejností přijata. Akci od jejího nápadu, přípravy
a organizace provázela vůle konat dobro – bene
facere. Ta se projevila především v benefiční
účast umělců a v darování uměleckých děl.
Koncertování charakterizovala dobrá nálada,
o níž hovoří píseň Řeka lásky. K činění dobra
se přiklonili i kupci uměleckých děl. Akce přesáhla umělecký rámec svým společenským
dosahem. Podpora školy patří k občanským
ctnostem. Dík patří umělcům i publiku. Riziko
pořadatelství a práci s tím spojenou na sebe
vzala paní Vlaďka Drdová a pan Jaroslav Drda.
Dovolím si ocitovat větu ze sborové skladby
Bedřicha Smetany: Blahopřáno budiž vám.
Zdeněk Kučera

www.powerprint.cz
kalendáře z Vašich fotek
cena od 149 Kč

nejhezčí vánoční dárek
dodejte fotky - doplníme je do našich vzorů
Praha Suchdol - copycentrum powerprint
různé vzory - nástěnné i stolní
měsíční a 14-ti denní
možnost vazby doneseného kalendáře
i tisku z vlastních dat
Brandejsovo nám. 1219/1, tel. 220 920 621
ot. doba po-čt 8-18 (pá do 17), obchod@powerprint.cz
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Školní okénko
Vážení rodiče,
dnes se s námi podívejte na „výuku trochu
jinak“. Sedět ve třídě a poslouchat pěkně
v teple výklad učitele je v těchto podzimních
dnech jistě příjemné, ale někteří se nebáli
a vyrazili ven. Ve čtvrtek vyjela za poznáním
do ZOO 7. B a ve středu 16. 10. směr Karlštejn děti ze dvou tříd. Středeční den byl pro
nás příznivý i o týden později, kdy naši
„pingpongáři“ získali v Rudné hned dva poháry – 1. místo (dívky) a 3. místo (chlapci).
Pak pro změnu přijeli lektoři k nám a myslím
si, že se všemi programy byli žáci pokaždé
spokojeni. A abyste byli spokojeni i vy – rodiče, přeji všem žákům naší školy co nejlepší
čtvrtletní hodnocení.
Hezké počtení přeje

kyně do kaple svatého Kříže. To byla nádhera,
prohlédli jsme si obrazy Mistra Theodorika
a vyslechli si o nich zajímavý výklad. Dozvěděli jsme se o relikviích, které se v obrazech nedochovaly, vzácném obložení kaple, o snaze uchovat obrazy neustálým temperováním interiéru
a mnoho dalšího. Měli jsme velké štěstí, že jsme
mohli kapli vidět. Děti měly plno otázek a trpělivá paní průvodkyně se snažila, seč mohla.
Plni dojmů jsme se vydali k autobusu a šťastně dojeli po sedmé hodině večerní do Roztok. Hodně jsme viděli, hodně zažili, hodně
se naučili. A jestlipak víte, co sloužilo v dávných dobách králům jako toaletní papír?
Stále mě to šokuje:)
P. Zwinzová

Věra Zelenková

Učení zážitkem
Mimořádně povedený, podzimně zabarvený,
vzdělávací a celodenní, všechna tato slova
věrně popisují charakter a atmosféru výletu:
Nižborské sklárny, Koněpruské jeskyně
a hrad Karlštejn. Dne 16. října po osmé hodině ráno jsme vyjeli na výlet ve složení: celá
třída 4. B s paní učitelkou Benešovou a jedenáct dětí ze 6. A s paní učitelkou Zwinzovou.
Sklárny jsme navštívili jako první. Naše průvodkyně Martinka nám vysvětlila vše o výrobě skla, provedla nás halou, ve které se sklo
taví v pecích, a měli jsme možnost pozorovat
skláře při jeho foukání. Martinka nás provedla brusírnou, pověděla o malování skla
a jeho cestě z Nižboru dál do světa. Děti dostaly dárek v podobě skleněného slona. Bohatší o zážitky jsme nasedli zpět do autobusu
směr Koněpruské jeskyně.
Prohlídka dvou pater jeskyní byla velmi zajímavá. Prováděl nás zapálený jeskyňář, který
dětem zasvěceně vyprávěl o tvorbě krápníků,
netopýrech, kteří tu přezimují, ale i o penězokazech, kteří tu kdysi měli dílnu. Moc se
nám to líbilo. Krajina kolem jeskyní je podzimně zbarvená, a tak jsme si vyšlápli na vrch
kopce a kochali se výhledem na impozantní
lom.
Opravdovou třešničkou na dortu byl hrad
Karlštejn. Prohlídka interiérů byla velmi zajímavá, paní průvodkyně děti zapojovala do výkladu, a my, paní učitelky, jsme byly hrdé
na jejich znalosti:) Viděli jsme přijímací sál,
rytířský sál, ložnici Karla IV. a další místnosti.
Mohli jsme zhlédnout kopie královské i císařské koruny a nakonec nás, díky jedněm milým
rodičům a jejich intervenci, vzala paní průvod-
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Cesta k četbě
Ve středu 16. října se roztočtí žáci prvních
ročníků zúčastnili soutěžního a zároveň výukového programu nakladatelství THOVT
„Putování za zvířátky“. Žáci se nejdříve seznámili s písmenkovým královstvím, prohlédli si knihy a vyprávěli si, proč je důležité
číst. Po této části besedy přišla část soutěžní,
kde se děti rozdělily do „zvířátkových“ družstev a plnily úkoly. Vítězem se nakonec stal
každý účastník hry.

Jak se bránit agresorovi?
„Antibully a CATS program (Child Assertiveness Training Series) je kurz, který učí děti,
jak čelit násilí a šikaně ze strany spolužáků,
ale i neznámé osoby, jak se nestat obětí sexuálního obtěžování, šikany, únosu apod.
K účinné prevenci proti násilí si děti musí
osvojit nejen znalosti, ale i potřebné sociální
dovednosti (kompetence). Je důležité, aby
děti věděly, že mají určitou zodpovědnost
a samostatnost při řešení situace. To dětem
dodá sebedůvěru a děti poté často překvapí,
jakým způsobem vyřeší danou situaci, protože nedílnou součástí podobných programů je
praktická aplikace získaných znalostí do modelových situací.“ – Tato nabídka od pana
Kolcúna se nám líbila, proto jsme ho k nám
pozvali.
A tak 18. října v žalovské tělocvičně proběhla
dvouhodinová ukázka Antibully a CATS
programu pana Kolcúna a jeho týmu. Jejich
program byl zaměřen na sebeobranu. Pan
Kolcún a jeho tým pracoval s dvanácti žáky,
kteří se rychle střídají a učí se aktivně bránit.
Žáci byli vybráni ze tříd I. stupně v Žalově.
Žáky program bavil, každý si vyzkoušel
osobně, jak se bránit agresorovi ve škole či
na ulici. Je možné, že s panem Kolcúnem
a jeho týmem se budeme vídat i v dalších letech, pokud tento program bude podpořen
evropskými dotacemi.
M. Černá

Třída 9. B ve Veletržním
paláci prožila
„Nekonečné životy
materiálů“

Základní škola Roztoky se zúčastnila turnaje
ve stolním tenise, který se konal dne 22. 10.
v Rudné. Družstvo chlapců ve složení Lukáš
Navrátil, Jakub Dalihod, Martin Faměra a Lukáš Tůma obsadilo konečné, 3. místo. V kategorii dívek roztocký tým ve složení Kristýna
Pejřilová, Tereza Buchtová a Kateřina Kostúrová nenašel žádného přemožitele a svým vítězstvím postoupil do krajského kola.

Tak je totiž nazván výtvarný program, při
kterém žáci zjistili, co všechno se dá využít
jako podklad pro tisk, prozkoumali různé
materiály a jejich struktury, využili principu
náhody při vzniku uměleckého díla a nakonec si každý vytvořil a vytiskl malou experimentální grafiku. Součástí programu je také
návštěva stálé expozice českého moderního
umění. Zde si ovšem jeden žák spletl vystavený exponát se židličkou (ona to totiž
BYLA DESIGNOVÁ ŠTOKRLIČKA) a již se
hotovil usednout, v čemž mu naštěstí pohotová ochranka zabránila :) Kdyby nakrásně
dosedl, škoda mohla být nedozírná.

L. Roučka

B. Valiová

O. Janoušková

První poháry ve sportu
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Podzimní vzdělávání a poradenství v Lexiku
V projektu pro dospělé Mediální komunikace jako odborná kompetence máme nyní
spuštěny již tři ze čtyř programů z oblasti tisku, rozhlasu, televize a nových médií. Na první prezenční dny k nám přijeli zájemci nejen
z blízkého okolí, ale z celého Středočeského
kraje. V kurzech jsou zástupci měst a obcí,
muzeí, galerií, sociálních oblastí i mnoha dalších oborů, kterým studium pomůže při psaní, mluveném slovu na kameru či mikrofon,
propagaci jejich práce a komunikaci s médii.
Těší nás, že ohlasy na studium a připravené
unikátní materiály jsou velmi kladné.

Jazykové kurzy
Jsme rádi, že jazykový projekt Cizí jazyky
pro život aneb jak se neztratit ve světě využily především děti z naší základní školy.
V kurzech máme i náhradníky, kteří netrpělivě čekají, zdali nějaké dítko ještě nezařadíme, ale zatím všechny přihlášené děti pilně
pracují, a tak se prozatím skladba kurzů
v němčině, angličtině, španělštině ani francouzštině nezměnila.
Každopádně je stále možnost se zapojit
i do našich ostatních jazykových kurzů cizích jazyků pro děti i dospělé nebo založit
kurz nový přímo na míru.
Ještě máme volná místa pro děti v zájmovém
rozvojovém pátečním bloku Malý objevitel
s tvořivou angličtinou. Tento dopolední
blok je určen pro děti od tří let. Pro o něco

starší děti, které dopoledne nemohou, máme
otevřeného Malého objevitele v úterý odpoledne, a také je možnost přistoupit i nyní.
Pro školáky, kteří se chystají na zkoušky
na osmi- a šestiletá gymnázia, zahájíme od soboty 16. listopadu Přípravku na gymnázia.
Bude jedenkrát za čtrnáct dní na střídačku pro
osmiletá a jedenkrát pro šestiletá gymnázia.
S přípravkou pojedeme až do zkoušek v dubnu
2014. V dopoledním bloku budou mít děti
možnost se připravovat v malých skupinkách
s téměř individuální péčí, a proto i s větší šancí
u zkoušek uspět. Hlaste se co nejdříve, kapacita
je omezená, protože nechceme přípravku se
třiceti dětmi, ale poskytnout maximální péči
s důrazem na to, co děti opravdu potřebují.

Poradenství individuální,
s rodinou i s párem
Pod vedením špičkových odborníků v naší
poradně je také možnost využít další speciální nabídku pro prevenci i nápravu nejen
pro předškoláky, ale i starší školáky, adolescenty i celou rodinu.
Najdete u nás i kariérové poradenství, Metodu dobrého startu pro předškoláky s rodičem, výchovné poradenství i skupinové
reedukace, rodinnou terapii.
Rodinná terapie může pomoci nejen dětem,
ale i dospělým ve vztahových, výchovných
i psychosomatických potížích. U nás se můžete
spolehnout, že pečlivě dbáme na práci s infor-

macemi důvěrného charakteru podle zákona
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Díky projektu Prevence specifických poruch učení pro dobrý start do školy jsme
rozběhli provoz nové pedagogicko-psychologické poradny přímo u nás v Lexiku. Bezplatné konzultace si mohou objednat rodiče
dětí již od tří let. Bezplatně naši odborníci
poradí také pedagogům, jak například pracovat s dětmi, které narušují výuku či potřebují zvláštní péči.
Otevíráme speciální grafomotorické kroužky (rozvoj dobrých návyků nejen pro školní
docházku) pro včasnou práci s předškolními
dětmi, kde se i rodiče mohou naučit, kterak
s dětmi správně pracovat.
S požadavky na vyšetření dětí, kde si nejste
jisti například s nástupem do školy či máte
potíže s jejich chováním nebo řešíte složitou
rodinnou situaci, se prosím obracejte na naši
recepci na tel. 739 035 000 a odpoledne
po 16. hodině na 733 643 641. Podrobnější
informace i on-line přihlášku k využití našich
poradenských služeb najdete na poradna.
lexik.cz a další na našem webu www.lexik.cz
Za kolektiv Lexiku
Lenka Červenková,
ředitelka

Roztoč
Anima Roztoč

dozvíte něco málo z teorie animování, ale
hlavně si sami vyrobíte rodinný film. Výtěžek z dílny půjde na vybavení dětského
studia animovaného filmu Anima Roztoč.

Již třetím rokem v Roztoči animujeme. Animace, to je radost z tvoření, hra, kouzlení
jiných světů. Zároveň však precizní práce
vyžadující trpělivost. Že to stojí za to, již
zjistilo více než 40 dětí v pěti kurzech, které
v současné době vedou dvě lektorky Anna

Sintrovaná mozaika

Dílna animace na letním táboře

Dílna animace na letním táboře

ODRAZ

Krtičková a Bára Quaiserová. Ukázky tvorby animačního studia můžete zhlédnout
na našem webu. Pro velký zájem i ze strany
dospělých jsme pro rodiče a jejich děti připravili Roztočený víkend 15–17. listopadu. Víkendová dílna pro rodiny, na které se

měsíčník Roztok a Žalova

I na letošní školní rok připravila lektorka
Magdalena Kracík Štorkánová řadu setkání
s mozaikou. Ukázku tvorby lektorky najdete
na www.mozaikart.cz.
V sobotu 16. listopadu 2013 od 14 do 18
hodin si můžete vyzkoušet práci se skleněnými melírovanými prefabrikáty. Kurz pro děti
od 7 let a dospělé se koná v ateliéru Puchmajerova.
Podrobné informace o dílnách
najdete na www.roztoc.cz
Jitka Čechová
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Rožálek
kde se děti laskavou
formou připravují
na docházku do mateřské školky, a Výtvarku, jež je kroužkem nejen pro šikovné
děti, ale také pro jejich maminky, které si
s nimi mohou vyrábět jednoduché a nápadité dárky nebo dekorace do bytu. Velmi oblíbeným kroužkem jsou Batolata – zpívání,
cvičení, říkadla a výtvarná dílnička pro děti
od jednoho roku. A nesmíme zapomenout
na Miminka – program pro nejmenší návštěvníky Rožálku. Oblibě mezi dětmi školkového věku se těší také naše tradiční kroužky Flétnička a Angličtina pro děti. Na závěr
bychom vám chtěli připomenout, že první
návštěva v MC Rožálek je zdarma a vstupné
se platí jen za hodiny, které děti skutečně
navštívily.

Letošní podzim byl v Rožálku ve znamení
výletů. S našimi „Sluníčky“ jsme navštívili
a shlédli hned dvě krásné výstavy v Roztockém zámečku. Ta první dětem přiblížila, jaké
to je vidět svět z výšky z koše létacího balonu,
děti si mohly malý papírový balon také vyrobit a odnést na památku domů.
Druhá výstava byla na téma čokoláda, díky
expozici jsme se dozvěděli, čím vším musí kakaové boby projít, než si pochutnáme na oblíbené sladkosti. Tímto bychom rádi poděkovali
všem, kteří se o zámeček v Roztokách starají
a výstavy pro veřejnost chystají.
Dny se zkracují a ochlazují, rády bychom vás
pozvali na pravidelné kroužky i tradiční jednorázové akce. Od listopadu se do našeho
harmonogramu vrací oblíbené cvičení pro
děti na gymballech či aerobik pro ženy
s možností využití programu pro děti během
cvičení.
V listopadu se můžete těšit na Podzimní
slavnost s Beruška Bandem či Lampionovou
svatomartinskou cestu. V prosinci pak
na tradiční Mikulášskou slavnost s nadílkou.
Z ostatních kroužků vám nabízíme Sluníčka
– adaptační program pro dětičky od 3 let,

Více informací naleznete na www.rozalek.cz
Přejeme barevný listopad a těšíme se na viděnou s vámi na některé z našich akcí.
Simona Mádlová, Vendula Bromovská
a Eva Tluková za celý tým MC Rožálek

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

Sezónní nabídka
• mikiny • svetry • čepice • šály • čelenky • župany

Pravidelná nabídka
• prádlo • trika • halenky • pánské košile
• dámské džíny a kalhoty
• pyžama a noční košile

Doplňky
• punčocháče • ponožky • kapesníky • bižuterie

Dárek pod stromeček
• saténové košilky a pyžama
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Hodinovka v areálu TJ Sokol
V sobotu 12. 10. 2013 se po roce opět uskutečnila na roztockém stadionu Stanislava Jungwirtha atletická hodinovka.
Pro ty, kteří nevědí, o čem je řeč, stručně – jde o běžecký závod, kdy
na atletickém oválu krouží závodníci přesně 1 hodinu a po dosažení
tohoto času je měřena uběhnutá vzdálenost každému závodníkovi.
Letošní hodinovka začala trochu netradičně, a to položením květin
v místě, kde v loňském závodě tragicky zahynula jedna z účastnic –
Luboslava Krásná (r. 70), na kterou všichni vzpomněli.
Následoval pokyn startéra „připravte se“ a závod byl odstartován.
Zpočátku se zdálo, že rekord Arnošta Traxlera z r. 1977 (17 443 m) bude
ohrožen vzhledem k nasazenému tempu Pavla Frajtága, ale nakonec
rekord odolal.
Letošního ročníku se zúčastnilo 8 závodníků, z toho jedna žena. Ač
počasí v brzkém ránu bylo již podzimně sychravé, vlastní závod proběhl za krásného slunečního dopoledne.
Tak tedy zase za rok.
Za oddíl atletiky TJ Sokol J. Prokeš

Finále tenisové nereligy žactva
V sobotu 5. 10. se v tenisovém areálu Žalov odehrála finálová utkání nereligy
žactva, což je soutěž dvoučlenných týmů, kterou jsme připravili pro naše
mladé tenisty a tenistky, kteří nehrají v závodních družstvech. Měli jsme
2 kategorie – mladší a starší žactvo – v každé z nich se zúčastnilo 5 týmů
z Roztok, Černošic, Letů, Jílového, Hostomic, které sehráli od dubna do tohoto finálového dne napínavá utkání každý s každým. Nejúspěšnějším týmem v kategorii mladšího žactva se stal tým Letů ve složení Máťa a Helča
Václavkovi, ve starších při shodě bodů rozhodovaly vzájemné zápasy,

Roztoky 12. 10. 2013 stadion
hodinovka

5 km

10 km

15 km
53:36,8

Frajtág Pavel

76

16 832 m

17:24,2

35:27,8

Traxler Arnošt

55

14 383 m

21:02,0

41:52,6

Žemlička Jiří

82

13 512 m

22:26,8

44:52,8

Jandík Roman

81

12 383 m

24:05,0

48:48,2

Belara Tomáš

86

12 319 m

24:45,0

49:10,0

Mojžíšek Zdeněk

70

12 319 m

24:46,0

49:10,4

Kudrna Jan

45

9 088 m

33:27,6

Veselá Lenka

79

12 255 m

24:06,0

48:47,8

ve kterých si vedly nejlépe roztocké Bára Chládková a Áďa Malaníková a tuto
kategorii ovládly, na druhém místě se umístil druhý roztocký tým ve složení
Evča Španko a Nicholas Economou. Celý den bylo pro účastníky připravené
grilování a pro malé sourozence dětský koutek v našem areálu. Tímto vás
zveme na zhlédnutí dalších utkání nereligy žen i mužů i ligy a nereligy žactva
a ve volných časech si samozřejmě můžete s přáteli zahrát. 30. 11. NEZAPOMEŇTE NA KAŽDOROČNÍ MIKULÁŠSKÝ TURNAJ. Všem účastníkům
nereligy děkujeme a gratulujeme k zisku pohárů!
Za tým TŠ a TA Žalov Jan Šrámek

Mateřská škola Úholičky,
okres Praha-západ, 252 64 Úholičky 6

přijme dvě učitelky/učitele MŠ
na 1,00 a 0,75 úvazku
Požadujeme odbornou kvalifikaci. Předpokládaný nástup od 1. 3. 2014.
Žádosti s životopisem zasílejte na adresu školy
nebo e-mailem: ms.uholicky@volny.cz do 25. 11. 2013. Bližší informace na tel.: 220 930 642

DENNĚ ČERSTVÉ KVĚTINY Z HOLANDSKÉ BURZY
Originální, neotřelé kytice • Vyrobíme působivé květinové aranže
Svatební květinový servis •Vonné svíčky, bytové doplňky
Zaručujeme originalitu a kvalitu našich služeb
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Odešel pan Antonín Sádlo
Ve čtvrtek 12. září 2013 se mezi hipologickou
veřejností rozšířila smutná zpráva o odchodu
pana Antonína Sádla z tohoto světa. Pan Sádlo
byl neodmyslitelně spojen s chovem miniaturních koní a stal se mj. nedílnou součástí
výstav koní v ČR.
Dovolte mi v první řadě vyjádření upřímné
soustrasti rodině a malou vzpomínku na člověka, milovníka koní, který nechyběl na žádné akci.
Pan Sádlo byl nepřehlédnutelnou osobností
na každé výstavě i schůzi, všude ho bylo plno
a byl slyšet. Vždy miloval a propagoval hlavně
malé koně. Nejprve shetlandy a později minihorses. Vzpomínám, jak předváděl spřežení
na Císařském ostrově v Praze, jak nechyběl
na žádném ročníku výstavy Koně v akci v Pardubicích, nechyběl ani při výstavě Kůň v Lysé
nad Labem. Účastnil se zkrátka všech koňských akcí ať už regionálního, nebo mezinárodního charakteru. Nemalou mírou se tak
podílel na propagaci malých plemen.
Antonín Sádlo se narodil v Roztokách u Prahy
(v Žalově) 30. října 1930. S koňmi byl v kontak-

tu již od útlého dětství. Jeho dědeček měl povoznictví a vozil z Mělníka do Prahy zeleninu.
Později u svého strýce vypomáhal na statku.
Poté pracoval také v pražské zoologické zahradě, kde s koňmi vozil seno až ze zámku v Lánech. V roce 1958 si koupil se svou ženou Soňou prvního vlastního koně. Byla to klisna
shetlandského poníka Popelka, která do té
doby měla problémy se zabřeznutím. Pan Sádlo
k ní přikoupil od cirkusu Berolina bělouše
Maxe, se kterým Popelka nakonec dala celkem
8 hříbat. Tím prvním byla klisnička Soňa (pojmenovaná přizvaným veterinářem podle
manželky pana Sádla), která dala mnoho hříbat
a dožila se úctyhodného věku 30 let.
Vlastní chov oživovali Sádlovi nákupem dalších poníků. Přes Zoologickou zahradu v Děčíně např. zakoupil pan Sádlo z Holandska
strakatého minishetlandského hřebečka
Maxe, který měřil pouhých 62 cm, a s ním
založil chov miniaturních koní u nás.
Chovu shetlandských a minishetlandských
pony se věnoval až do roku 2000 a byl také
u zrodu Klubu chovatelů shetlandských pony.

V průběhu čtyř desetiletí se v malém „žalovském“ chovu narodilo téměř 40 hříbat.
Později se začal věnovat chovu amerických
miniaturních pony. Poprvé je veřejnosti představili na jarní výstavě koní na pražském Císařském ostrově v roce 2002. Od té doby se
zúčastňovali všech koňských výstav v Praze,
v Lysé nad Labem, v Pardubicích a dalších
městech. Bohužel se paní Soňa již nedočkala
prvního hříbátka z vlastního chovu amerických miniaturních pony, které se narodilo
v zimě roku 2005.
V roce 2008 se redakce časopisu Jezdectví
rozhodla uvést do Dvorany slávy pana Antonína Sádla za celoživotní přínos pro chov tzv.
miniaturních koní. Uvedení do Dvorany slávy
proběhlo při výstavě Kůň 2008 v Lysé nad
Labem. I v letošním roce se pan Sádlo těšil
na návštěvu výstavy Kůň 2013, ale osud tomu
chtěl jinak.
Lucie Kočovská
Převzato se souhlasem autorky
z www.equichannel.cz

SOUKROMÁ INZERCE

•

Koupím jakékoliv vozidlo od r. v. 1998. Přijedu, dobře zaplatím, formality spojené s převodem zařídím. Volejte nebo pište kdykoliv. Tel.
722 188 738
Prodám byt 3 + kk v Roztokách-Žalově. Byt
se nachází ve 3. patře v domě z roku 2007.
V bytě je plně vybavená kuchyň, vestavěné skříně, dřevěné podlahy. Sklep a parkovací stání.
Cena 3.360.000 Kč. Tel: 725 137 334
Prodám dětskou autosedačku RÖMER
KING Plus (9–18 kg), v černočervené barvě,
po jednom dítěti, ve velmi dobrém stavu, PC
5.950,- Kč, nyní 2.500,- Kč Tel: 732 976 676
Pronajmu pěkný byt 3+kk, 58 m2 v bytovém
domě v lokalitě Sv. Jan v Úněticích v 1. patře

•
•
•
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s výtahem. Jedná se o dva samostatné pokoje
a obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem.
Byt v dosahu pražské MHD, linek 355 a 359.
Výborná časová dostupnost autem na metro
i letiště. Cena 10 000,-Kč + 3 000 zúčtov. poplatky. Ihned k nastěhování. Tel. 608 810 494
Prodám kompletní kuchyňskou linku. Nový
koberec, tmavě zelený – 5x4 m. Elektrický sporák. Málo používané. Levně. Skříně a další nábytek. Tel: 776 340 421
Provedu zednické a obkladačské práce. Tel.
777 160 970
Pronajmu rodinný domek v dolních Roztokách 3+1, garáž, zahrada. 10 000,- Kč + poplatky.
Tel. 773 559 901

•
•
•

• Nabízím pronájem 1 menšího zařízeného
neprůchozího pokoje s vlastním vchodem +
příslušenstvím v RD v Roztokách studentce
nebo pracující ženě s dobrým vztahem k dětem.
Autobus směr Dejvice 6 minut pěšky. Společná
kuchyně, zahrada, Wi-Fi internet. Cena 4 000,Kč. E-mail: susans1@seznam.cz
Nabízím nebytové prostory k pronájmu. Plocha cca 180 m2. Více informací na tel. 776 001 221
Praní, žehlení, mandlování. Pereme i velké
kusy. Potahy na matrace, deky, polštáře, potahy
na gauče a křesla. Rychle a levně. Po–Ne,
tel. 776 048 536, pradlenka.roztoky@post.cz
Přenechá prosím někdo za odvoz vysloužilý
nefunkční počítač? Děkuji. Tel.: 722 524 410

•
•
•
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Premium Outlet Stopka
Lidická 531, 252 63 Roztoky, Po – Pá 10 – 17

na přání možnost sjednání individuálního termínu na tel. čísle 722 914 700 – Miloslav Maleček

Nové vánoční zboží!
Ubrusy s vánočními motivy,
metráž, další doplňky.
Nová kolekce dětského
povlečení a dek!

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

www.outletstopka.cz

