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SLOVO NA ÚVOD
Velikonoce
Pﬁem˘‰leli jste nûkdy, proã se tyto svátky tak naz˘vají a jak˘ je jejich pÛvod? KdyÏ slovo ,,velikonoce" rozdûlíme, zjistíme, Ïe jde o nûco velikého, co se odehrává v noci. Skuteãnû jde za prvé o jednu noc pﬁed tﬁemi tisíci lety, ve které
Izraelité daleko v Egyptû slavili hod beránka a nato vy‰li z egyptského zajetí do nové nadûje. Od té doby slaví kaÏd˘
rok památku této veliké, osudové noci, kterou naz˘vají ,,pascha" Za druhé pﬁi tûchto událostech a svátcích se o tisíc let
pozdûji, v Jeruzalémû, odehrál jin˘ pﬁíbûh - pﬁíbûh kﬁesÈansk˘ch Velikonoc, kter˘ znamenal a znamená pro milióny lidí
novou nadûji. ·lo o pﬁíbûh tragédie a vítûzství. JeÏí‰ byl opu‰tûn uãedníky, zrazen Jidá‰em, zapﬁen Petrem, zavrÏen
Herodem a poslán na smrt. Pilát, ﬁímsk˘ místodrÏitel, ho nechal muãit a nakonec ukﬁiÏovat jako zloãince na kﬁíÏi.
Zástupy, které pﬁed t˘dnem volaly : ,,Hosana! PoÏehnan˘, kter˘ pﬁichází ve jménu Pánû," nyní volaly : ,,UkﬁiÏuj!" Zemﬁel jako prav˘ Beránek BoÏí. Uãedníci se báli, co s nimi bude. A v tu velkou noc, v nedûli se to stalo! KdyÏ ráno pﬁi‰ly Ïeny vzdát poctu
zemﬁelému Mistru, v hrÛze a úleku zÛstaly stát. Hrob byl otevﬁen˘, obrovsk˘ kámen odvalen˘ a ten, kter˘ zemﬁel na kﬁíÏi, byl Ïiv˘! Nûkteﬁí uãedníci ho poznávají pﬁi lámáni chleba, k jin˘m se vzkﬁí‰en˘ Kristus pﬁidává na cestû do Emauz. Jak ta událost zmûnila Ïivot tûch
lidí! I pochybovaã Tomá‰, kter˘ ﬁekl, Ïe dokud se nepﬁesvûdãí, neuvidí na vlastní oãi, neuvûﬁí, nakonec uvûﬁil. Ti lidé byli rÛzní, stejnû
tak, jako my dnes. Nûkteﬁí uvûﬁí, nûkteﬁí si ho pﬁedstavují podle svého, jin˘m je lhostejn˘. A pﬁece je skuteãnost, Ïe vstal z mrtv˘ch jako
první z lidského rodu a po nûm pﬁijdeme my ostatní, v ãase, kter˘ urãí BÛh. Takov˘ je v˘znam Velikonoc. O tom vypráví velikonoãní pﬁíbûh JeÏí‰e Krista a zároveÀ je to pﬁíbûh ná‰, o nás.
Jarmila Kuãerová
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CO ZA NÁMI, CO P¤ED NÁMI ...
Pevná linka na MP jiÏ neplatí. V pﬁípadû potﬁeby volejte 602 666
458, nebo Policii âR 158.
Komise pro v˘bûr nového ﬁeditele Z· bude pracovat ve sloÏení :
Mgr.Kumst˘ﬁ (ﬁeditel stﬁedoãeského inpektorátu â·I, za âeskou
‰kolní inspekci), Mgr. ·vancarová (ﬁeditelka Z· Kralupy n.Vlt.,
za experty), sl.Weinfurterová (KÚ Stﬁedoãeského kraje),
Mgr.Rosiãová (za pedagogick˘ zbor Z·), Mgr.BoloÀsk˘ (starosta,
za zﬁizovatele), JUDr.Makajev (vedoucí správního odboru, za
zﬁizovatele), pí.Klocová (za ‰kolskou radu)
Koncert Dagmar VoÀkové-Andrtové jejíÏ portrét a struãn˘ Ïivotopis jsme pﬁinesli v ã.3/2006 se konal 22.3. v Îalovské ‰kole.
Diváci vidûli skuteãnou evropskou hvûzdu, nikoli lehkoÏivky
z Vyvolen˘ch, nebo televizní n˘mandy.

jako mal˘ kluk tímto místem procházel,vyvûral je‰tû
v této stavbiãce pramínek ãisté vody, ze kterého jsem se
nikdy nezapomnûl napít. KdyÏ dnes procházím tímto prostorem,a vidím,jak je místo zanedbané, ve studánce je rumi‰tû
a pramen Ïádn˘, je mi velmi smutno.Obzvlá‰È v jarním období, kdy zde vÏdy jako z povzdálí sly‰ím jásavé tóny B.MartinÛ
z cyklu "Otvírání studánek". Snad se nûjak˘ dobrodinec nad
touto stavbiãkou ustrne a pokusí se studánku opravit.Po
nûkolika krocích dál uvidíme nehezk˘ mostek pﬁes
potok.Tûsnû za tímto místem b˘val kdysi brod,kter˘ hojnû
pouÏívaly povozy jako spojku mezi ulicí Na Bûlinû a ulicí
v Tichém údolí.Brod je dnes jiÏ neznateln˘ a jako celé Svojsíkovy sady zarostl˘ náletov˘mi dﬁevinami. Za brodem vlevo
nás upoutá vyv˘‰ené místo,které dává tu‰it,Ïe zde kdysi pracovala lidská ruka.Pamûtníci vûdí,Ïe zde byla strouha náhonu
k Braunerovu ml˘nu.V tu chvíli nás napadne smeknout pﬁed
na‰imi pﬁedky,kteﬁí ke své ãinnosti dokázali vyuÏít maximálnû
tohoto drobného toku. Dovedete si pﬁedstavit, Ïe ve své dobû
na potoce od Únûtic do Roztok klapalo pût ml˘nÛ? Opou‰tíme sady,musíme úzkou uliãkou vyjít na ulici v Tichém údolí.
Dále podle potoka nemÛÏeme.V 70.aÏ 80t˘ch letech minulého
století zde byly totiÏ bÛhví proã rozparcelovány pozemky na
stavby rodinn˘ch domkÛ aÏ k potoku.Musíme tedy smûrem
k mûstské nemocnici a dále na parkovi‰tû v NádraÏní ulici.

Obchvat tzv. severozápadní (pﬁes Suchdol a Bﬁezinûves) na kter˘
ãekáme uÏ spoustu let je opût torpedován. Nûkolik ekologick˘ch
sdruÏení a radnice Suchdola, Lysolají a Dolních Chaber poÏádaly zástupce Evropské komise, aby o vûci jednali s ãeskou vládou.
Kdy tohle skonãí, ví opravdu snad je BÛh.... dal‰í podrobnosti téÏ
v rubrice Pﬁeãetli jsme za Vás
redakce

CO NOVÉHO VE MùSTù ?
Pﬁedjarní putování okraji mûsta.
(ãást II.)
Pokraãování na‰í cesty zaãneme na parkovi‰ti na konci Tichého údolí.V tomto místû spojíme své kroky s poutníky,kteﬁí pﬁicházejí po
modré a Ïluté znaãce podle potoka od Únûtic.Chvíli váháme,neÏ vstoupíme na cestu
mezi Kolibou a polorozpadl˘m plotem stejnû postiÏeného b˘valého hotelu Maxmiliánka.Po pár krocích nacházíme úplnû rozpadl˘
plot vedlej‰í zahrady, zatímco vpravo si vesele pﬁede bublající
potok.Na chvilku se zastavíme,protoÏe nás zaãíná trochu stra‰it nastalé ‰ero z v‰udypﬁítomn˘ch náletov˘ch dﬁevin a vzrostl˘ch stromÛ.Pokraãujeme v‰ak dál po rozbahnûné a neupravené pû‰inû.Jsme obklopeni divokou pﬁírodou,ale zvûdavost
co nás ãeká dál, je silnûj‰í.Po nûkolika desítkách krokÛ a pár
smycích na blátû se najednou pﬁiblíÏí potok,kter˘ teãe asi pÛl
druhého metru pod námi a ukrojil zde kus cesty.Toto místo je
opravdu nebezpeãné hlavnû pro malé a star‰í poutníky.Po
padesáti metrech dojdeme k malé vyv˘‰eninû,kde pod námi
potok vytváﬁí mal˘ skalní vodopád.Z mírného kopce opatrnû
sejdeme po léta neupravené pû‰inû.Po levé ruce máme vysokou opravenou zeì,za níÏ jsou zahrady obytn˘ch domÛ.Pokraãujeme dal‰ích sto metrÛ,potok se mírnû odklání doprava
a cesta se zaãíná roz‰iﬁovat. Míjíme dva domy,a kdyÏ jsme
pozorní,tak na rohu plotu druhého najdeme znaãku s nápisem
,,srpen 2002".AÏ sem totiÏ sahala hladina vzedmuté Vltavy pﬁi
historické povodni.Prostor se mírnû roz‰iﬁuje a my vstupujeme na území Svojsíkov˘ch sadÛ.Ná‰ pohled padne na poházené kmeny pokácen˘ch statn˘ch stromÛ.Kmeny zde leÏí jiÏ
druh˘m rokem - smutn˘ pohled.Zamáãkneme slzu nad neúctou ke dﬁevu tûchto pamûtníkÛ lep‰ích ãasÛ tohoto území.Po
padesáti metrech se prostor opût zuÏuje a potok se pﬁiblíÏí
k pû‰inû.Ná‰ pohled padá na drobnou stavbiãku s letopoãtem
1904 vyvedeném v horní ãásti ‰tuku.Vzpomínám si,kdyÏ jsem

Odboãíme doprava a dojdeme k hezky opravenému Braunerovu ml˘nu,kter˘ utrpûl povodní v r. 2002.Pﬁejdeme ulici a do
podchodu pro pû‰í k ulici Za potokem,kde najdeme novû
opraven˘ kﬁíÏek.Opaãn˘m smûrem k potoku se nám naskytne
po pravé stranû pohled na neskuteãn˘ nepoﬁádek.Náletové
dﬁeviny zde bojují s polorozpadl˘mi budovami a haraburdím
v‰eho druhu.Opût smutn˘ pohled.Pamatuji se,Ïe tu v padesát˘ch letech minulého století smûrem k Vltavû sídlil vodáck˘
oddíl.Byla zde lodûnice a hﬁi‰tû na volejbal a nohejbal. Konãím pouÈ tímto ,,smutn˘m údolím”, a doufám,Ïe díky ,,zv˘‰enému úsilí” odboru Ïivotního prostﬁedí pod bedliv˘m dohledem odboru rozvoje mûsta se situace brzy zlep‰í.
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Velká blamáÏ – mateﬁská ‰kola v Îalovû
V minulé Odrazu jsme se mohli doãíst, Ïe
v polovinû srpna bude otevﬁena novû zrekonstruovaná a roz‰íﬁená M· v Îalovû pro cca 90
dûtí, neboÈ Mûsto Roztoky jako zﬁizovatel
a investor poãítá s tím, Ïe stavební práce budou
zahájeny v kvûtnu tohoto roku.
Mûsto jiÏ zaﬁídilo pﬁesun dûtí z M· Îalov do ostatních ‰kolek
a vyÏádalo si vyjímku na Krajském úﬁadû, hygienicích a hasiãích

Zatím ov‰em odbor Ïivotního prostﬁedí nové a nové projekty za statisíce i miliony Kã (viz. napﬁ.: Zahrada vÛní,
Nám. 5.Kvûtna atd.) zatímco o stávající zeleÀ témûﬁ nejeví
zájem.
Obû jarní vycházky mû pro tento smutn˘ povzdech poskytly nejeden dÛkaz.
Pﬁeji v‰em do budoucna lep‰í pohledy na roztocká zákoutí.

(dÛvod vyjímky je vy‰‰í poãet neÏ 25 dûtí v jednom oddûlení M·).
Bez tûchto vyjímek by totiÏ pﬁesun dûtí nebyl moÏn˘.
V‰ichni rodiãe pﬁi dnech otevﬁen˘ch dveﬁí v ostatních M· byli
informováni o tom, Ïe od záﬁí bude k dispozici cca 50 nov˘ch míst
v M· Îalov.

Franti‰ek ·ulc

Probûhlo v˘bûrové ﬁízení na dodavatele stavby, byl vybrán dodavatel a mûsto uvolnilo 9 milionÛ korun ze svého rozpoãtu.

Chtûlo by se ﬁíci bravo, koneãnû se nûco daﬁí, ALE tohle v‰echno mûsto udûlalo a pﬁipravilo a pﬁitom nemá stavební povolení !
Tato skuteãnost zásadním zpÛsobem celou situaci mûní, v‰echno
je prostû jinak.

JestliÏe mûsto informovalo rodiãe o tom, Ïe od záﬁí bude k dispozici 50 nov˘ch míst v M· Îalov a dosud nemá stavební povolení a jestliÏe pomineme pﬁedstavu, Ïe mûsto zámûrnû rodiãe
mystifikovalo, nezb˘vá neÏ pﬁedpokládat, Ïe stavba ve veﬁejnû
oznámeném termínu mûla b˘t zahájena naãerno !
Napadá mne je‰tû jedno vysvûtlení, postup v duchu „poruãíme
vûtru de‰ti“ - poruãíme stavebnímu úﬁadu. Vydejte stavební
povolení a to hned !
AÈ uÏ se pravdû blíÏí jakékoli vysvûtlení, jisté je, Ïe celá akce
svûdãí o znaãném diletantismu a nekompetentnosti mûsta.

Stavební povolení tedy do dne‰ního dne není vydáno a v dohledné dobû se tak jistû nestane. Po mûstû jiÏ samozﬁejmû kolují fámy,
Ïe se obãanské sdruÏení A&K odvolalo. To je ale pﬁedãasné,
neboÈ se zatím není proti ãemu odvolávat.
Nicménû jako ãlenka tohoto sdruÏení mohu zodpovûdnû prohlásit, Ïe bude-li na pﬁedloÏen˘ projekt v souãasné podobû stavební
povolení vydáno, A&K se urãitû odvolá.

Tím se dostávám k podstatû vûci, kterou je pﬁedloÏen˘ projekt.
Zásadní problém spoãívá v tom, Ïe vstup do M· pro 75 dûtí
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(tﬁi oddûlení) je z Pﬁemyslovské ulice, kde nejsou vytvoﬁena

To, Ïe tento zámûr ignoruje investor není aÏ tak pﬁekvapující, ale

Ïádná parkovací stání.

Ïe tento zámûr dÛslednû neprosazuje mûsto je na pováÏenou.

V úzké dvouproudové Pﬁemyslovské ulici, kudy jezdí v ranní

Je neuvûﬁitelné, Ïe situací obrovského pﬁevisu poptávky po mís-

‰piãce mnoho autobusÛ MHD a navíc v blízkosti nové kﬁiÏovatky

tech v mateﬁsk˘ch ‰kolkách bylo mûsto zaskoãeno a zaãalo tento

(pﬁíjezd k nové v˘stavbû Lunety), vytváﬁí kaÏdé parkující vozidlo

problém ﬁe‰it pozdû sv˘m typick˘m hurá stylem.

potencionálnû nebezpeãnou situaci pro ostatní projíÏdûjící vozid-

Domnívám se totiÏ, Ïe kdyby vloni na podzim nezaãali do jedné

la. A to si pﬁedstavme, Ïe ráno se v pomûrnû krátkém ãasovém

místní M· docházet i starostovi vnuci, tento problém by se neﬁe-

úseku dostává do M· v tomto místû 75 dûtí !

‰il dosud.

Pﬁi projednávání na stavebním úﬁadû padl ze strany zástupcÛ

Olga Vavﬁínová
olga.vavrinova@seznam.cz

mûsta návrh opatﬁit toto místo dopravní znaãkou zákaz zastavení
!!! K tomu lze pouze dodat doporuãení pro mûstské stráÏníky,
aby onen navrÏen˘ zákaz zastavení peãlivû kontrolovali a poku-

K ãlánku pánÛ Huka a Novotného v Odraze ã. 4

tovali, nejlépe ráno.

Je mi velmi líto, Ïe se moje upﬁímná snaha
Pro bezproblémové parkování lze pﬁitom vyuÏít roz‰íﬁené parko-

vûnovat se vûcnou a slu‰nou formou zastupo-

vi‰tû na vlastním pozemku M·, kam je pﬁíjezd z ulice Pod Kolá-

vání zájmÛ rodiãÛ a signatáﬁÛ petice za zlep-

ãovem. V tom pﬁípadû by to ale chtûlo upravit vstupy do jednot-

‰ení situace na Z· v Roztokách dostává aÏ

liv˘ch oddûlení ‰kolky tak, aby rodiãe s dûtmi byli u‰etﬁeni obí-

sem, nicménû oba zmínûné ãlánky uÏ pﬁekro-

hání celé budovy.

ãily pro mne únosnou hranici slu‰nosti a musím se k situaci
vyjádﬁit tentokrát sv˘m jménem a proto velmi otevﬁenû. JiÏ

Dispoziãní a provozní ﬁe‰ení M· je také velmi ojedinûlé.

del‰í dobu totiÏ sleduji neobratné i obratnûj‰í pokusy vsugero-

Napﬁíklad v rohu jídelny a herny jednoho oddûlení v pﬁízemí je

vat roztocké veﬁejnosti dojem, Ïe celé petiãní hnutí je vyvolá-

umístûn jídelní v˘tah pro dvû oddûlení v patﬁe. Tento v˘tah nemá

no nûkolika nespokojenci, kteﬁí díky své nepochybnû politické

návaznost na kuchyÀ, takÏe pﬁes onu jídelnu a hernu neustále

motivaci manipulují rodiãovskou veﬁejností. Nikoli. Ve‰keré

probíhá transport nádob s ãajem, s obûdem a se svaãinkami pro

materiály zpracované petiãním v˘borem jsou dílem kolektiv-

50 dûtí, které jsou v patﬁe.

ním a vzájemnû odsouhlasen˘m a není na místû upírat spolu-

Tím, Ïe se dûti v pﬁízemí mohou volnû pohybovat mezi dvûma

autorství tûm, kteﬁí se dlouhodobû podílejí na úsilí zlep‰it situ-

oddûleními a Ïe projekt v mnoha ohledech nesplÀuje vyhlá‰ku

aci na Z· v Roztokách. Je velmi naivní si myslet, Ïe osobním

O obecn˘ch technick˘ch poÏadavcích na v˘stavbu, uÏ opravdu

napadáním jednotliv˘ch osob zmizí nespokojenost se situací

nebudu ãtenáﬁe unavovat.

ve ‰kole a s reakcí zﬁizovatele na legitimní snahy signatáﬁÛ
obou petic. ¤eknûme, Ïe pro tuto chvíli opustím pﬁísnû dodr-

Na závûr si dovolím ponûkud ‰ir‰í úvahu.

Ïované pravidlo a vyjádﬁím se nikoli jako ãlen petiãního v˘bo-

To, Ïe ve mûstû bude narÛstat a narÛstá poãet obyvatel bylo zﬁej-

ru ale pouze jako ãlovûk, kter˘ je bezosty‰nû napadán a urá-

mé jiÏ v dobû vydání stavebních povolení na Ostroh, Sektor A na

Ïen a neuvûdomuje si, Ïe jeho oponent se pokou‰í pouze svést

Tyr‰ovû námûstí, na Solníky a Na Panenskou.

pozornost od ﬁe‰ení jasnû dan˘ch poÏadavkÛ petiãního hnutí

Tedy uÏ od roku 2000-01 bylo jasné, Ïe se do nov˘ch bytÛ a domÛ

do polohy osobního sporu.:

budou stûhovat pravdûpodobnû i rodiny s dûtmi, ãi mladí lidé,
kteﬁí dûti mít budou.

• Pﬁes tﬁi ãtvrtû roku se snaÏíme o nápravu situace ve ‰kole

Schválen˘ územní plán vymezuje ve v‰ech rozvojov˘ch lokalitách

a nejprve jsme se snaÏili zﬁizovatele informovat o problé-

(v Solníkách, Na Panenské i na Dubeãnici) území pro mateﬁské

mech a poÏádali ho o ﬁe‰ení

‰kolky, které jsou vyhlá‰kou ã.6 Mûsta Roztoky z roku 1995

• Bylo opravdu nejjednodu‰‰í ﬁíci, Ïe nejsou zákonné dÛvo-

deklarovány jako veﬁejnû prospû‰né stavby !

dy pro odvolání ﬁeditele a ignorovat zjevné signály o ‰pat-

Jak je tedy moÏné, Ïe na Solníkách a Na Panenské po takovém

né interpersonální situaci ve ‰kole

zámûru není ani vidu ani slechu ???

• Od poãátku bylo zjevné, Ïe 600 podpisÛ na petici není
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dostateãn˘m dÛvodem pro intenzivní hledání rychlého

• Moje stanovisko k „ ãern˘m listinám „ : po tﬁi ãtvrtû roku

ﬁe‰ení a dokonce i po pÛlroãním snaÏení byla odpovûì

trvajících jednáních, která vÛbec nevedla k oãekávan˘m

mûstské rady stejná - nemáme zákonné dÛvody

v˘sledkÛm a nakonec logicky vyústila v to, Ïe se veﬁej-

• My jsme byli tedy nuceni b˘ti tou zlou stranou, která

nost zaãíná ptát, jak vlastnû funguje mûstské zastupitel-

pﬁedkládá dÛvody a hledá argumenty pro odvolání ﬁedi-

stvo a kdo jsou vlastnû ti, kteﬁí mají reprezentovat jejich

tele, aby to ve finále mohlo b˘t pouÏito proti nám a byli

vÛli a zájem, muselo nutnû dojít k tomu, Ïe nespokoje-

jsme oznaãeni jako ti, díky kter˘m do na‰í ‰koly odmítne

nost ãásti obãanské veﬁejnosti si na‰la svou cestu na

nastoupit jak˘koli nov˘ ﬁeditel

stránkách „ ãern˘ch listin“ a DialogÛ. Je zﬁejmé, Ïe

• Kdyby totiÏ uÏ po prvé petici odpovûdní ãinitelé vzali

pokud se nûkdo rozhodne investovat vlastní prostﬁedky

situaci váÏnû, nemuselo dojít k následné eskalaci problé-

do takovéto ãinnosti, má k tomu pádné dÛvody. Nemusí-

mu ani k tzv. „ ãern˘m listinám „

me si nalhávat, Ïe na stránkách Odrazu by bylo stûÏí

• Po celou dobu ﬁe‰ení problému jsme se snaÏili vystupovat

dopﬁáno sluchu kritick˘m pﬁipomínkám tohoto druhu.

maximálnû vûcnû a argumentovat, aãkoli po pÛl roce uÏ

TakÏe podle mého názoru jsou „ ãerné listiny“ tak trochu

to bylo opravdu tûÏké. Pánové Novotn˘ a Huk mají jistû

spoleãn˘m dítûtem nûkter˘ch mûstsk˘ch zastupitelÛ

pravdu, Ïe se neformálnû setkali s mnoh˘mi rodiãi a uãi-

a Odrazu. A jestli s nimi souhlasím ? Z vût‰í ãásti ano,

teli, ale stojím si za tím, Ïe na‰e nabídka neformálního

protoÏe jinou formou bojují za stejnou vûc, jako signatá-

setkání petiãního v˘boru s ãleny mûstské rady nebyla

ﬁi petice. Vûﬁte, Ïe je velmi tûÏké zÛstat v rovinû apolitic-

vysly‰ena a k takovému setkání nikdy nedo‰lo. Já osobnû

ké a nevidût podíl jednotlivcÛ i politick˘ch uskupení na

jsem se neformálnû se‰el pouze s panem starostou

souãasné situaci ve ‰kole.

a panem Novotn˘m, kterému neupírám jeho iniciativu,

• Proã byl pÛvodní dopis adresován nám ? Jde o neskrytou

nicménû jsem nucen se pozastavit nad tím, jakou formou

formu diskreditace oponentÛ, kteﬁí se s nepochopitelnou

se k ní hlásí. Umístûní jeho ãlánku za ãlánkem pana Huka,

aÏ nepﬁíjemnou vervou vûnují prosazování názoru rodi-

ve kterém jsme obviÀováni ze lÏi není náhodné.

ãovské veﬁejnosti a podle pana Huka jsou k tomu motivo-

• Informace pana Huka o tom, Ïe protoÏe jsme se nedistan-

váni sv˘mi politick˘mi ambicemi. Omyl. Pro pana Huka

covali od „ãern˘ch listin“ i kdyÏ jsme na to mûli dostatek

opravuji ãas pﬁítomn˘ na ãas budoucí - tedy Ïádn˘ z ãlenÛ

ãasu je pro mne nepochopitelná. Nejsme povinni se vyjad-

petiãního v˘boru nebude kandidátem v leto‰ních volbách

ﬁovat k jak˘mkoli jin˘m formám vyjádﬁení obãanského

( i kdyÏ je‰tû jeden takov˘ dopis a budu nucen své stano-

názoru v zemi, kde platí svoboda projevu. Mimochodem ke

visko revidovat ). Mimochodem ( a to si dovolím konsta-

svobodû projevu: Nepokládám vÛbec za fér hru, pokud

tovat pouze proto, Ïe se jedná o mé osobní pocity ) : mys-

nám nebylo umoÏnûno otisknout nekonfliktní ãlánek

lím, Ïe v této chvíli není tak podstatné, zda jiÏ volební

v Odrazu, zatímco je v tomto ãasopise naprosto bûÏné, Ïe

kandidátky existují, jako ten fakt, kdo na nich figuruje

ke kritickému ãlánku oponenta v tomtéÏ ãísle vychází oka-

a jakou cestou byla kandidátka sestavena. Celkem snadno

mÏitá odpovûì pana Huka. A nejen pana Huka. Obãas

se dá tímto zpÛsobem posoudit míra sebereflexe kaÏdé

jeho odpovûì vhodnû doplní náhodn˘ ãlánek jiného auto-

politické strany. Není v‰ak smyslem mého dopisu polemi-

ra ( jako tomu bylo napﬁíklad v pﬁípadû ãlánku pánÛ Marka

zovat o praktické aplikaci demokracie v jednotliv˘ch poli-

a Novotného ). Málokdo z nás si uvûdomuje, jak nebez-

tick˘ch stranách. MÛÏeme se k této otázce klidnû kdykoli

peãná je tato hra a jak v˘hodné je nechat pÛsobit cel˘

vrátit, pﬁed volbami to bude jistû vdûãné téma…

mûsíc úãelovou informaci aniÏ ji protistrana mÛÏe vyvrátit.

• Vûﬁím, Ïe bobﬁík mlãení kolem ‰kolní problematiky by

Opakovanû jsme na zasedání mûstské rady zdÛraznili, Ïe

byl v této chvíli pro ãleny mûstské rady nejlep‰ím ﬁe‰e-

reprezentujeme umírnûn˘ názor rodiãovské veﬁejnosti

ním, nicménû necítím to stejnû ani já ani ostatní ãlenové

a dáváme pﬁednost vyjednávání. Ti, kteﬁí se na‰ich jednání

rodiãovské iniciativy. Jsme démonizováni jako hanobitelé

úãastnili vûdí, Ïe je tomu tak, a na‰e spojování s ãern˘mi

dobrého jména ‰koly a my si pﬁitom nepﬁejeme nic jiného,

listinami nelze pokládat v Ïádném pﬁípadû za omyl.

neÏ vyjádﬁit svou podporu kompetentnímu nástupci pana
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ﬁeditele Vody a mít jistotu, Ïe na‰e dûti uãí pedagogové,

proã mne to nepﬁekvapuje. Navíc se jaksi v jeho odpovû-

kteﬁí mají respekt ná‰ i na‰ich dûtí. Bobﬁík ani jin˘ hloda-

di ztrácí ta skuteãnost, Ïe jeho stanovisko bylo deklarová-

vec v‰ak v tomto pﬁípadû nemÛÏe zakr˘t na‰e obavy

no souãasnû jako názor rady mûsta. Opravdu v‰ichni ãle-

z dosud nedoﬁe‰en˘ch otázek a zanechat ostatní obyvate-

nové mûstské rady zastávají stejn˘ názor ? Reprezentují

le Roztok v mylném názoru, Ïe jedin˘m cílem na‰eho sna-

jejich postoje stanovisko ãlenské základny jejich politic-

Ïení bylo odvolání pana ﬁeditele Vody, kter˘ je podle

k˘ch stran ãi sdruÏení? Ani oni nemají pocit, Ïe se pﬁíli‰

závûrÛ ‰kolské inspekce v˘jimeãnû dobr˘m, leã nepocho-

odchylujeme od vûcného jádra problému a souhlasí

pen˘m manaÏerem. ZÛstává pﬁíli‰ mnoho nedoﬁe‰en˘ch

s nepodloÏen˘m a úãelov˘m osoãováním jednotlivcÛ na

otázek, ke kter˘m se nedostává odpovûdi. Velmi rádi

stránkách periodika financovaného z rozpoãtu mûsta ?

poskytneme novému ﬁediteli podporu pﬁi jejich ﬁe‰ení

Velmi mne zajímá, jak budou jednotlivá politická uskupe-

• Ke „kádrování“ mûstské rady kvÛli dûtem : pro kaÏdého

ní v Roztokách ve sv˘ch pﬁedvolebních letácích a shro-

z nás je v‰e, co se t˘ká na‰ich dûtí otázkou srdeãní a nej-

máÏdûních zmiÀovat otázku ﬁe‰ení problému základní

dÛleÏitûj‰í. Pokud jsme poukazovali v prÛbûhu jednání na

‰koly a obhajovat svou dosavadní „ aktivitu“ v této oblas-

fakt, Ïe Ïádn˘ z ãlenÛ mûstské rady nemá své dítû

ti. V kaÏdém pﬁípadû je ‰koda, Ïe takové jednoty dosahu-

v základní ‰kole v Roztokách, ‰lo nám jednoznaãnû pouze

je mûstská rada právû v této záleÏitosti a nedosáhla jí pﬁi

o to zdÛraznit, Ïe tito lidé nejsou bezprostﬁednû informo-

ﬁe‰ení kritické situace na základní ‰kole. Jestli mi totiÏ

váni o situaci ve ‰kole a velmi dlouho se pﬁi svém rozho-

v dosavadním prÛbûhu v‰ech jednání nûco velmi v˘raznû

dování opírali o jednostranné informace. Dovolím si tvr-

chybûlo, bylo to docela obyãejné pﬁiznání chyb a vûcná

dit, Ïe kdyby vût‰ina z nich dûti na ‰kole mûla, byla by

spolupráce na ﬁe‰ení problémÛ. Politik, kter˘ nedokáÏe

reakce mûstské rady rychlej‰í a razantnûj‰í. Interpretaci

uznat svou chybu je podle mého názoru pro kaÏdého voli-

„kádrování“ mûstské rady jako pokusu dotknout se jed-

ãe potenciálním nebezpeãím. Je osobní vûcí kaÏdého ze

notliv˘ch ãlenÛ na jejich citlivém místû pokládáme proto

zastupitelÛ, zda souhlasí s personifikací problému do

za úãelové a mohu v této vûci jistû i jménem petiãního

roviny Huk - BlaÏek a zda za svého zástupce dobrovolnû

v˘boru prohlásit, Ïe sami jako rodiãe bychom se k takové

volí pana Huka.

metodû nikdy nesníÏili. Kdo tuto interpretaci prezentoval

• AÈ uÏ bylo ãi bude cokoli ﬁeãeno v otázce ‰kolské pro-

veﬁejnosti nebudu pﬁipomínat, není tûÏké si to zjistit.

blematiky, dovolte mi za sebe ﬁíci : zdatn˘ rétorik doká-

• V‰echny tyto Ïabomy‰í války mají jedin˘ cíl : zpochybnû-

Ïe vÏdy najít v argumentech protivníka místo, které lze

ním jednotliv˘ch tvrzení ãi obratÛ zpochybnit celou rodi-

zpochybnit. MÛÏeme se do nekoneãna pﬁít o slovech

ãovskou iniciativu, otrávit v‰echny oponenty a vrazit mezi

a obratech, ale zkusme si vûcnû zrekapitulovat, kdy byly

nû klín, kter˘ jejich spoleãnou snahu nechá odeznít do

problémy ve ‰kole rodiãovskou veﬁejností avizovány

ztracena. Je v tom vidût urãitá rutina a zku‰enosti provû-

a ãeho bylo po tﬁi ãtvrtû roce dosaÏeno a kdo a jak v této

ﬁené léty úﬁednické praxe. MÛÏeme se donekoneãna bavit

kauze vystupuje. Nezlobte se na mne, kdyÏ nûkteré ãlán-

o tom, kdo se s k˘m se‰el a kdo co ﬁekl, zÛstanou v‰ak

ky v Odrazu chápu jako spor dvou mal˘ch klukÛ, z nichÏ

nezpochybnitelné ãiny jednotlivcÛ i politick˘ch uskupení

jeden toho druhého kopne pod koleno a s v˘razem nevi-

a pﬁedev‰ím dosaÏené v˘sledky. Kdyby byla stejná verva,

Àátka volá po ukonãení toho nesmyslného sporu a myslí

se kterou se teì vûnujeme vûtn˘m rozborÛm, vûnována

si, Ïe jeho kopnutí bude pﬁehlédnuto. Myslím, Ïe jsme

anal˘ze skuteãného stavu na Z· v Roztokách a hledání

v této kauze dokázali uÏ dostateãnû svou velkorysost

rychl˘ch a komplexních ﬁe‰ení této situace, nepl˘tvali

a snahu zÛstat v rovinû vûcné. Co v‰ak nemÛÏeme pomi-

bychom teì slovy a skryt˘mi ãi otevﬁen˘mi invektivami.

nout jsou osobní útoky a úãelové dezinformace, proto

• Pokud jsem to správnû pochopil, pan Huk nepokládá svá

chápeme jako svou povinnost se k nim vyjadﬁovat

osoãující tvrzení za hodná omluvy a nebude tudíÏ vzhle-

a budeme tak ãinit i nadále

dem k tomu vyvozovat jakékoli závûry smûrem ke své

• Vyjádﬁení petiãního v˘boru zÛstanou, stejnû jako tomu

funkci pﬁedsedy redakãní rady Odrazu. Ani sám nevím,

bylo doposud, v rovinû vûcné a respektující platná pravi-
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dla slu‰nosti. Nicménû Ïádn˘ bobﬁík mlãení nás nezbavuje
•

na‰í základní povinnosti, tj. povinnosti zákonn˘ch zástupcÛ na‰ich dûtí. A to nezmûní ani v˘bûrové ﬁízení na místo

•

nového ﬁeditele ani nadcházející volby. Za sebe mohu ﬁíci

•

jen jediné - uÏ vím, koho volit rozhodnû nebudu …

•

Jiﬁí BlaÏek

•

•
•

Zastupitelstvo (ZM) znovu ãekalo - na jiné návrhy.
proto byl osloven ing.arch.M.BochÀák, kter˘ svÛj koncept
sice v listopadu 2001 odevzdal, nicménû vyãlenûná ãástka uÏ
logicky nemohla b˘t téhoÏ roku prostavûna.
v roce 2002 jsem o této situaci informoval 7.1.2002 stavební
komisi (KSRM) a RM (ústnû i písemnû)
kdyÏ v roce 2003 ing.BochÀák (marnû) poÏadoval na MÚ
(OTÎP) jasné zadání, nestalo se nic…
16.3. 2004 se konalo v Îalovû místní ‰etﬁení, které ov‰em
postrádalo ve‰keré atributy váÏného jednání. Pﬁed Ïalovskou
hospodou se shromáÏdilo asi 30-40 lidí. V bﬁeznovém vûtru
kaÏd˘ sly‰el nûco jiného, jednání se rozdrobilo na skupinky
z nichÏ mûla kaÏdá jin˘ nápad, zkrátka zmatek, z kterého
údajnû vzniklo zadání. (Není divu, Ïe zmatené. Nic jiného ani
vzniknout nemohlo).
téhoÏ roku bylo panu BochÀákovi sdûleno, Ïe realizace jeho
návrhu pravdûpodobnû pﬁev˘‰í 2 mil. a je tedy nutné vyhlásit
v˘bûrové ﬁízení oslovením nûkolika architektÛ
9.9.2004 jsem znovu osobnû informoval KSRM o neblahém
v˘voji této causy
kdo byl osloven nevíme-ZM bylo bez informací. Ing.BochÀák v té dobû váÏnû a dlouhodobû onemocnûl a tak se objevil návrh CTN - INFO s.r.o. z Dûãína, vypracovan˘ ing.Radimem Oﬁí‰kem.

Nov˘ projekt
Nov˘ projekt obsahoval nejedno pﬁekvapení. Jeho originalita
byla sice vysoká, nicménû uÏitná hodnota sporná. Díky námitkám
stavební komise a ãetn˘m jednáním Ïalovsk˘ch zastupitelÛ L.K.,
M.·. a P.T. s vedením mûsta se bûhem jednání podaﬁilo prosadit
ﬁadu úprav.
a) dûtské hﬁi‰tû bylo v roce 1997 vybudováno pﬁed restaurací, kde je odpolední stín. Nov˘ projekt v‰ak v tomto prostoru
nabízel tzv. ,,posezení s v˘hledem na hﬁi‰tû (ve skuteãnosti jen
ãásteãn˘m) a ohni‰tû. To byl nápad hodn˘ rekreaãního referenta
z 50t˘ch let, protoÏe pﬁedstava Ïe si obãané uﬁíznou klacek
a pÛjdou si na obecní pozemek opékat buﬁty je absurdní.
Nové dûtské hﬁi‰tû mûlo b˘t umístûné v prostoru, kde
v pÛvodním konceptu byly plánovány víceúãelové kurty (tehdej‰í ohrada). Prostû v prostoru na kter˘ cel˘ den pálí slunce. Po ãetn˘ch jednáních se dûtské hﬁi‰tû vrátilo zpût do pÛvodního prostoru.
b) Dal‰ím sporn˘m prvkem byla tzv. protihluková stûna.Stavba této stûny vzbuzovala ãetné otazníky. Z pohledu z ¤adové ul.
bránila vizuální kontrole hﬁi‰tû, nehledû na její neestetiãnost,
neboÈ vzhledem ke své v˘‰ce (3,5m) byla dominantou celé stavby
a její funkãní vyuÏití bylo velmi diskutabilní. Její polovina byla
nazvána cviãná stûna na tenis, coÏ v situaci, kdy v prostoru nemají b˘t tenisové kurty, zvlá‰tû úsmûvné. Navíc byl tento segment
navrhován do oblouku, coÏ je svûtová rarita. Pravá ãást byla
navrÏena jako stûna na lezení. To je ov‰em prvek, kter˘ by snad
mohl b˘t umístûn na ‰kolním hﬁi‰ti, kde je zaji‰tûn dozor. Jak by
v‰ak mûsto zaji‰Èovalo bezpeãnost této atrakce?

PODMÍNKY MùSTA ROZTOK
Hﬁi‰tû v Îalovû koneãnû dokonãeno
V kvûtnu bude otevﬁeno (pod nov˘m názvem
,,AREÁL VOLNÉHO âASU") Ïalovské hﬁi‰tû.
Jeho stavbu provázeli témûﬁ deset let neuvûﬁitelná nedorozumûní a i na Roztoky neb˘valá
liknavost. To mûlo samozﬁejmû podstatn˘ vliv
na dÛvûru Ïalovsk˘ch k mûstské reprezentaci.
Nápad postavit na starém fotbalovém hﬁi‰ti v Îalovû areál pro
dûti a mládeÏ je z roku 1995 a myslím,Ïe je poctivé pﬁiznat,Ïe iniciátoﬁi projektu (zastupitelé L.K. a P.T.) svého nápadu ãastokrát
litovali. Naivnû se domnívali,Ïe hﬁi‰tû je uÏiteãnûj‰í neÏ tam právû
vznikající ãerná skládka a netu‰ili,jaké martyrium projekt ãeká.
Neustálé odklady byly uÏ dávno za hranicí únosnosti…….Sice
jsem uÏ o hﬁi‰ti mnohokrát psal, leã ne‰kodí si nûkteré etapy pﬁipomenout, neboÈ se najednou fakta ocitají v jin˘ch souvislostech.
Struãná a smutná historie „v˘stavby“
• první koncept hﬁi‰tû vypracoval Ing.arch.M.Vavﬁín. Projekt
byl realizován etapovitû ve spolupráci s tehdej‰ím OTÎP
(ing.Jandová) a OSRM (ing.Dûdiã) v letech 1996-98
• tehdy bylo vybudováno dûtské hﬁi‰tû, hﬁi‰tû na minifotbal
a minibasket i plocha na skateboard s pﬁekáÏkami.
• následujících sedm let se nedûlo nic….
• v letech 1999 a 2000 nebyla z rozpoãtu na dostavbu areálu
vyãlenûna jediná koruna. Aã mûsto vzalo koncept hﬁi‰tû na
vûdomí, dalo v té dobû pﬁednost jin˘m investicím.
• na rok 2001 byla v rozpoãtu vyãlenûna ãástka 0,5 mil. Kã
a dána v˘povûì z nájemní smlouvy za úãelem dostavby hﬁi‰tû p. Sádlovi (pozemek, na kterém mûly b˘t postaveny kurty
- viz UMR 37-4/ 01)
• 6.6. 2001 pﬁedloÏil OTÎP neãekanû vlastní,tak „roztomil˘“
návrh, Ïe se jím ZM odmítlo zab˘vat (0 hlasÛ), zároveÀ v‰ak
nepochopitelnû zpochybnilo projekt ing.Vavﬁína, kter˘
v minulosti akceptovalo a kter˘ uÏ byl minimálnû na polovinû pozemku realizován! (Tomu se snad nedá ani smát…)
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Takov˘ch v˘hrad bylo více, v souãasné dobû je v‰ak irelevantní je
zmiÀovat.

gue, U.K. Subs a Exploited !?! Chlape, to bude zkurvenej bordel
(fucking riot) !!!“ Jak ﬁíkám, nebylo co ﬁe‰it.

Pﬁes ãetné diskuze je vybudování areálu nespornû obohacením
mûsta i pﬁíleÏitostí pro mladé i dospûlé obãany. Realizaci v˘raznû
pomohla i státní dotace, kterou se mûstu podaﬁilo získat. V neposlední ﬁadû je nutné ocenit velkorysost zastupitelstva, které dvakrát (sice s pochopiteln˘m skﬁípûním zubÛ) nav˘‰ilo rozpoãet
akce. 10 let v˘stavby se na jeho v˘‰i v˘znamnû podepsalo. KdyÏ
si uvûdomíme, Ïe ing.Vavﬁín odhadoval náklady svého prvního
konceptu na 1,5-2 mil.Kã v roce 1997, ing.BochÀák v roce 2004 na
2,5-3 mil.Kã a faktické náklady v roce 2006 stouply na 5,6 mil.Kã,
víme o ãem je ﬁeã. Stavební komise sice Ïádala projektanta o sníÏení nákladÛ na 4,5 mil.Kã, zápis z jednání vedení mûsta s Ïalovsk˘mi zastupiteli hovoﬁí o téÏe ãástce, leã skuteãnost je jiná. Proã
tomu tak je, opravdu nevím.
Faktem zÛstává, Ïe mûsto má nyní kvalitní sportovní areál,
na kter˘ mÛÏe b˘t py‰né.
Ladislav Kantor

Akorát tedy, jak se tam nejlíp dostat a kde bydlet. Vstupenka byla
bez problému, ale ubytování uÏ jaksi nikde nebylo. Morecambe je
totiÏ pﬁesnû ten typ pﬁímoﬁské díry, kam jezdí pouze staré anglické dámy na penzi odpoãívat, ale o turistu tam nezakopnete. Jo sly‰íte dobﬁe, právû v tomto mûsteãku uÏ se ﬁadu let koná jedna z nejvût‰ích punkov˘ch akcí na svûtû, byÈ má festival koﬁeny v Blackpoolu, kam se mimochodem letos opût stûhuje. Morecambe je
kousek pod Lake Districtem a dostat se tam znamená si dobﬁe
promyslet spojení - vy‰lo mi to na Manchester letecky (v tomto
pﬁípadû i âSA bylo lep‰í ﬁe‰ení neÏ nízkonákladovka do Lond˘na, protoÏe to co u‰etﬁíte na cenû letenky stejnû projedete vlakem
z Lond˘na na severozápad Anglie) a potom vlakem s trojím krátk˘m pﬁestupem, coÏ bylo v pohodû, protoÏe vlaky navazovaly
a bylo jasné, Ïe celou cestu z Prahy aÏ do Morecambe zvládnu
bûhem 6 hodin celkem! Jedin˘m problémem zÛstalo ubytování,
protoÏe kapacity byly díky pankáãÛm a penzistkám vyãerpané.
Turistická kanceláﬁ v Morecambe mi proto navrhla, aÈ jdu do punkového mûsteãka stanovat, Ïe to je kousek od centra a vlastnû i za
hubiãku. Tak jo. Stan, spacák a dal‰í vybavení nebyl problém
a tûch 5 dnÛ vydrÏím. Navíc v‰echny netové portály od BBC po
CNN mluvily o tom, Ïe bude sluneãno a teploty do 17 stupÀÛ.
Sbaleno jsem mûla rychle a úspornû (kdepak karimatka,vaﬁiã
a podobné krámy - kdo by se s tím v mém vûku tahal!) Pﬁihodila
jsem jen nûco nepromokavého pro jistotu, martensky, kdyby pﬁeci
jen bylo vlhko plus se v nich dobﬁe drÏí balanc, a vyrazila. Do
Morecambe jsem dojela podle plánu kolem tﬁetí odpoledne, zabûhla do turistického centra vyzvednout vstupenku, poklábosila
s Paulem, kter˘ se mnou prÛbûÏnû konzultoval vûci po mailu: pﬁi‰el se na mû podívat i jeho kolega, protoÏe v Morecambe jsou rádi,
kdyÏ lidi pﬁijedou z daleka a Ïivû se zajímají a sledují, koho Ïe jim
to punkov˘ festival pﬁivál. Nasmûrovali mû na sportovi‰tû lokálního v˘znamu, které pro úãely festivalu bylo promûnûno v punkové
mûsteãko tím, Ïe na trávníku nechali lidi stanovat, nainstalovali
tam také nûjaké mobilní toalety a bylo vystaráno. V kamenném
stavení vedle byl pﬁes den bar a v osm ráno se otvíral takov˘ ten
pojízdn˘ stánek s první pomocí (káva, ãaj, pivo a tak).

CHRÎOVÉ BRUTÁLNÍ SLOUPEK
Láznû trochu jinak ....
Duben 2005 bylo pracovnû vypjaté období.
V rámci Akce 1 IS Equal jsme finalizovali tﬁílet˘ projekt Modelového programu slaìování
profesního a osobního Ïivota pro Kraj Vysoãina, coÏ znamená, jsme v‰ichni zúãastnûní pracovali nûjak˘ch 12 hodin dennû. Projekt jsme odevzdali (a následnû také získali grant) koncem
dubna a já pﬁem˘‰lela, jak se z uplynul˘ch mûsícÛ úãinnû a hlavnû bûhem pár dnÛ zotavit. Napadly mû rekondiãní pobyty, ale po projetí nabídek krátkodob˘ch lázeÀsk˘ch pobytÛ jsem je zavrhla, protoÏe vût‰ina znám˘ch, kteﬁí kdy vsadili na
bahno, si pﬁivezla nûjak˘ sajrajt, vût‰inou rÛÏi. Nemoc je luxus,
kter˘ si pﬁi své práci nemohu dovolit. Pokornû jsem se tedy vrátila k osvûdãen˘m metodám - totiÏ pﬁi pardubickém koncertu skotské legendy Exploited v dubnu t.r. mi stûna bedny, o kterou jsem
byla na pódiu opﬁená, respektive kopák a basa, úspû‰nû rozehnaly nabíhající pásov˘ opar na krãní páteﬁi - a zaãala pátrat po internetu, kde Ïe nám to Exploited pﬁípadnû je‰tû hrají. Google mû
navedl na stránky www.holidaysinthesun.net a na program chystaného 9. roãníku punkového festivalu Wasted v severoanglickém pﬁímoﬁském mûsteãku Morecambe. Termín byl 19. - 22. kvûtna 2005, a tedy za rohem. Trochu jsem se o‰ívala, ale kdyÏ jsem
zaostﬁila na kapely, projely mi oãi: desítky kapel star˘ch i nov˘ch,
z rÛzn˘ch koutÛ svûta, klasick˘ punk i Oi Oi party, nûkolik scén,
ale hlavnû - v pátek veãer ‰ly za sebou v ﬁadû G.B.H., AntiNowhere League, U.K.Subs a Exploited. Nebylo co ﬁe‰it, tuhle
kombinaci jsem prostû musela vidût. Lep‰í totiÏ uÏ nevymyslíte.
KdyÏ jsem akci zmiÀovala na nûjakém internetovém fóru, jeden
Amík tuto sestavu vyhodnotil slovy: „G.B.H., Anti-Nowhere Lea-
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Pﬁi pﬁíchodu bylo opravdu sluneãno byÈ trochu vûtrno a lidé si
akorát zaãali stavût stany. Bylo jich tam zatím pár a nevím co mû
to napadlo postavit si ten svÛj vedle skupinky jin˘ch stanÛ. Poznámka - pokud v kempu uvidíte útulnou do kruhu postavenou
skupinku stanÛ, mizte! Obyvatelé tohoto uskupení totiÏ mají
v úmyslu spolu komunikovat, a to zejména v noãních hodinách. To
vím teì. Tehdy mi to pﬁipadalo sympatické: kousek ode mû parkoval nûjak˘ vlk samotáﬁ v ãerné dodávce a mÛj stan byl docela
‰ikovnû uhnízdûn tak, aby nestál v cestû a zároveÀ neinspiroval
lidi k tomu ho v noci chodit oãurávat. S ohledem na poãasí se pár
pankáãÛ vyvalovalo na slunci v pláÏov˘ch kﬁesílkách jen si je vyfotit, ale usoudila sem, Ïe to mÛÏu udûlat jindy a vyrazila se mrknout
po mûstû. Racci, moﬁe, lehk˘ vítr, klid, sem tam domorodec, sem
tam pankáã, sem tam anglická penzistka, v dálce obrysy pohoﬁí
Lake District (nádherná a mystická oblast strm˘ch kopcÛ a jezer,
ráj romantikÛ 19. století - doporuãuji nav‰tívit s báglem na zádech,
je to naprosto úchvatné místo) - koneãnû dovolená. HospÛdka na
nábﬁeÏí servírovala zrovna veãeﬁi (jacket potatoes, tedy „brambory v Ïupanu“ se zeleninou a dal‰í oblohou podle v˘bûru, jsou syté
a veskrze sympatické tradiãní jídlo anglick˘ch hospod), obsluha
uÏ byla pﬁipravena na festival, usmûvavá s vlasy do modra, ãervena, zelena a tak. Rozvalila jsem se u stolku pﬁed hospÛdkou, sledovala moﬁe a mraky. Zaãalo lehce krápat. Pak se rozpr‰elo trochu víc. A taky zesílil vítr. Abych to zkrátila, „pr‰et“ nepﬁestalo
ani v den odjezdu. Co se vûtru t˘ãe, mûla jsem prostû ‰tûstí, Ïe
jsem stan postavila hned po pﬁíjezdu. Dorazit o pár hodin pozdûji, tak uÏ ho sama nepostavím. Na druhou stranu jsem si ho zafixovala hezky, protoÏe po cel˘ch pût bouﬁliv˘ch nocí a dnÛ drÏel.
Do stanu jsem dorazila veãer, za tmy a kompletnû durch. Víte jaké
to je, kdyÏ si vezmete mokré vûci do stanu a po celou dobu kempování pr‰í. Jste v kelu. Pár trikÛ jsem si bûhem tûch nocí ale pﬁeci
jen vychytala.

Koncerty se pomalu rozjíÏdûly. První kapela, která mû zaujala,
byli ameriãtí Texas Terri Bomb se zpûvaãkou jako ﬁemen, která
mimo vlastních vûcí pﬁedvedla nûkolik skvostn˘ch cover verzí
Iggyho Popa. Publikum uÏ se zaãínalo dobﬁe bavit - zaujal mû pár
v dÛchodovém vûku, kdy on mûl na sobû oblek, ona mûla baletní
‰atiãky, punãocháãe a boty na platformû, na jaké já bych se spolehlivû zabila, a protancovali cel˘ festival (pravidelnû jsem na nû
nûkde naráÏela). Také jsem zaregistrovala, Ïe se mezi publikem
poflakují muzikanti, vãetnû Wattieho a klukÛ z Exploited. Nejdﬁív
to ãlovûka pﬁekvapí, ale ãasem si zvykne. Prostû na punkov˘ch

První noc byla rozverná: sousedi si tak do tﬁí do rána hráli pﬁíjemnou punkovou muziku, vrchní plachta stanu burácela vûtrem a do
toho dé‰È. I tak jsem mûla v noci zaji‰tûn prÛbûÏn˘ monitoring
poãasí, protoÏe kdykoliv se od sousedÛ ozval zvuk zipu a rozevírané plachty, hlasitou fistulí zaznûlo „fucking shit“ - sousedi evidentnû nesná‰eli vlhko. Mnû byla tedy taky zima, ale pﬁízemní
mrazíky je‰tû nebyly tak hrozné. Jo - pﬁízemní mrazíky: v noci,
kdyÏ jsem klepala kosu a na‰la odvahu zabalit se do plá‰tûnky,
nazout boty a dojít do mobilního WC protoÏe uÏ se to fakt nedalo vydrÏet, tak jsem nemohla pouÏít ani br˘le ani se podívat na
hodinky - v‰echno bylo pod ledem. Nad ránem jsem kupodivu
nûjak zabrala, ale tak kolem sedmé ráno se probudil soused vlk
samotáﬁ a pou‰tûl si z pﬁehrávaãe fajn fláky, vesmûs hard core
a metal, coÏ mû pozitivnû nakoplo do nového dne.

koncertech to tak funguje - muzikanti se bûÏnû mixují s publikem
a lidi z publika se vyskytují na podiu, protoÏe v‰ichni jsme lidi
a v‰ichni jsme na tom stejnû (blbû) a vÛbec. Na hvûzdy se tady aÏ
na v˘jimky nehraje. Po Texas Terri následovali Drongos For
Europe. Jo tak to uÏ zaãalo pﬁitvrzovat a auditorium se blíÏilo
“zkurven˘mu bordelu”, o kterém hovoﬁil onen Amík - tedy bylo
veselo. Na pódium vytáhli tak devítiletého kluãíka, kter˘ si s kapelou prozpûvoval dûtsk˘m hláskem “Who the Fuck Are You”.
Samozﬁejmû, “fuck” a v‰echny derivace tohoto slova jsou nejfrekventovanûj‰ími v˘razy, které mÛÏete na podobn˘ch akcích sly‰et,
a to jak z pódia tak z publika. Ale pozor: pokud dojde na komunikaci mezi sebou, tak se slovník v˘raznû promûní a vy z toho
povût‰inou vyjdete jako “honey”, tedy “zlato”, ãímÏ vás ãastuje
jak Ïenská z ochranky “zlato, nemá‰ u sebe nÛÏ nebo tak nûco ?
Ne? ... tak si to uÏij !”, tak soused pankáã. Îe s vámi lidi pﬁátelsky
komunikují je prostû standardní záleÏitostí. Nezapomenu v tomto
smûru na scénku z praÏské Akropole, kdy mi po koncertû Exploited pﬁi odchodu ze sálu ‰lápnul na nohu habán s ãírem na hlavû
a nûkolik minut se mi omlouval, protoÏe já mûla mûkké kecky
a on okované holiny. ¤eknûte, kdy se vám tohle pﬁihodí v MHD.

Venku byl ledov˘ vítr, voda ve sprchách pro Ïeny (ãili v nich byli
vût‰inou chlapi) byla také ledová, tak jsem hygienu omezila na
nezbytné minimum - ono se stejnû nemá nic pﬁehánût - a vyrazila
do terénu. Páteãní koncerty zaãínaly aÏ odpoledne a bûÏely do
dvou ráno. Dopoledne jsem pro‰la nábﬁeÏí, na molu objevila pﬁíjemnou kavárnu se snídaní (zimou zcepenûlá jsem do sebe dostala
nûkolik konvic kávy a ãaje), a pomalu se pﬁesouvala k hlavní scénû,
coÏ byla plachtou pﬁekrytá a bezpeãnostními bariérami obehnaná
trÏnice. Dobﬁe zaﬁízeno, dobﬁe nazvuãeno, ale hroznû tam táhlo.
Okolí se zaãalo postupnû zaplÀovat pankáãi v‰eho vûku a bylo
jako vÏdy na co koukat - pﬁiznávám, Ïe tahle pestrost mi v Praze
stra‰nû schází! Pﬁi obûdû ve stylové hospodû hned vedle hlavní
scény jsem mohla oãi nechat na osamoceném pankáãovi, s obrovsk˘m ãírem, oﬁetûzovaném a okovaném od hlavy aÏ k patû, s piercingem a tak, jenÏ decentnû a s grácií skuteãné dámy obûdval jako
by byl v restauraci 1. cenové kategorie. Mrzelo mû, Ïe nemám
kameru - ale zase, ‰mírujte takhle lidi pﬁi obûdû. Stejnû jsem na
nûj civûla.

Festival zaãínal nabírat tempo. Následovali Briggs a Channel 3
a publikum se pomalu pﬁipravovalo na nástup G.B.H. Poãítala jsem
s nástupem anoncovaného bordelu a zakotvila v pﬁední lajnû pod
pódiem tak, abych mohla fotit. To, co následovalo, mírnû pﬁedãilo
v‰echna má oãekávání. Víte jak˘ je rozdíl mezi metalisty a punke-
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ry? Ti první jsou fyzicky vymakan˘ a skáãou - mimo jiné. Podstatnou informací je, Ïe skáãou sami o sobû. Pankáãi skáãou taky
a poﬁád, ale jelikoÏ jsou lín˘ jak vandráci, tak se po celou dobu opírají a odráÏejí od ramen lidí pﬁed nima. Samozﬁejmû lze se tomu
vyhnout, pokud stojíte v poslední ﬁadû, ale to toho zase moc nevyfotíte. TakÏe moje ramena slouÏila po nekoneãné hodiny jako odrazová plocha. K tomu zaãalo lítat vzduchem pivo a v prÛbûhu veãera se je‰tû rozpra‰ovaly takov˘ ty montáÏní pûny a lepidla. Bez
bundy s kapucí se tedy neobejdete. No a pak uÏ nad hlavami putovala tûla, v jednom momentû jsem mûla chlapa na hlavû (ano, krk
to unese) a následnû jeho botu v obliãeji: coÏ ale není stíÏnost, mûla
jsem líp sledovat pohyby ochranky pﬁede mnou. Máloco vám ãasem
zbystﬁí smysly, jako tyhle koncerty. G.B.H. byli úÏasní, hráli v‰echny staré fláky a publikum ovládla absolutní euforie. Po koncertû se
vedle mû svalil skokan, co mi rajtoval po zádech, a s dûtsk˘m nad‰ením v oku mi vykládal, jak je ‰Èastnej, Ïe je tady a jak si to uÏívá.
Chápala jsem ho a holt vzala jako fakt, Ïe od nûkoho se prostû odráÏet musel, a dál to neﬁe‰ila. Dal‰í kapelou byli Anti-Nowhere League - ty jsem tedy opravdu chtûla vidût, i kdyÏ jsem se trochu obávala jejich v˘konu, protoÏe neznám Ïivák, kter˘ by se od nich dal

ale to vlastnû v‰echny punkerky, coÏ je asi dáno vesel˘m duchem
této kultury), Oppressed, Angelic Upstarts, Undertones a nakonec Stranglers. No uÏ u Undertones jsem se o‰ívala - taková ta teenagerská la‰kovná pop muzika pro mû není, ale Stranglers mû
dorazili. Asi to bylo i únavou, která se zaãala dostavovat, ale
poslední na co jsem mûla náladu byly pózující hvûzdy produkující
nudn˘ pop. Ano - nudn˘. Myslela jsem, Ïe chcípnu. Asi v pÛl
druhé v noci jsem to vzdala a ‰la bydlet. Trochu mû to po té excelentní páteãní pﬁehlídce rozhodilo, ale holt není kaÏd˘ den svátek.
Ten skuteãnej bordel mû ale teprve ãekal. Dé‰È, vítr, mrazík,
v‰echno - ale úplnû v‰echno - mokr˘ a do toho rozjet˘ sousedi.
Z jedn˘ strany punk, z druh˘ strany samba (!) a na pln˘ pecky.
K tomu je‰tû hubou simulovali nûjakou poãítaãovou bojovku, stﬁíleli, skﬁípali, buãeli, jeãeli, bubnovali a do toho nadávali. CoÏ já
nakonec taky. Pﬁiznávám, Ïe mou noãní mantrou se stalo „zkurven˘ parchanti, chcípnûte“ ... nechcípli, ale mantra nakonec nevyznûla zcela vniveã (viz níÏe). Nicménû hubu zavﬁeli aÏ tak kolem
‰esté hodiny ranní. V sedm nastoupil vlk samotáﬁ a já zaãala pﬁemítat, co udûlám se zcepenûl˘mi svaly, tûÏkou migrénou a nástupem prÛdu‰kového ka‰le. Znáte takové to zoufalství, kdy úplnû
nevíte, co dûláte, ale zabere to? Zaãala jsem se „vnitﬁnû usmívat“.
Bûhem deseti minut mi zaãalo b˘t teplo a pozor - záchvaty prÛdu‰kového ka‰le pﬁestaly, jako kdyÏ utne. A uÏ se nevrátily. âímÏ
jsem se zaãala zab˘vat tím, co jsem mûla na hlavû - tedy dredy.
Pivo ve vlasech udûlá svoje. Sebrala jsem odvahu na ledovou sprchu a ledov˘ vûtﬁík vlasy po ãase i vysu‰il. Jo, pﬁeÏila jsem to.
V osm byl otevﬁen˘ stánek s kafem - tedy koneãnû nûco teplého
do Ïaludku - a vyrazila do mûsta. Nedûlní Morecambe byl ospal˘,
navíc lilo, ale na‰tûstí kavárna na molu byla otevﬁená.
V nedûli jsem koncerty rozdûlila mezi dvû scény. Odpoledne jsem
za‰la do Carletonu, kde ten den hrály skinheadské kapely (pozor,
jsou skinheadi, kteﬁí nemají naprosto nic spoleãného s rasistick˘mi
a nacistick˘mi partami!). V Carletonu bylo pár lidí, koncerty mûly
komorní charakter a navíc tam ani nepr‰elo ani nefoukalo - vyloÏenû útulno. To odpoledne tam hráli Stockyard Stoics, 3CR, Fish
Brothers, The Threats, Resistance 77 (ty lze také pomûrnû ãasto
vidût u nás), Barnstormer (skvûlá irská Oi Oi kapela pod vlivem
keltské muziky, tedy zároveÀ hodnû doleva, ale nebyl nikdo, kdy
by si pﬁi nich neskoãil - vidût pankáãe a skiny tancovat pogo-reely
je záÏitek), Red Alert. Po nich jsem se pﬁesunula opût na hlavní
scénu v trÏnici. Tam jsem akorát chytla naprosto neuvûﬁitelné
Nory, kapelu Turbonegro, za nimi následovali Penetration a skvûlí Rezillos z Itálie. Nebyl to ‰patn˘ závûr festivalu. Pro‰vihla jsem
mnoho kapel, jako tﬁeba Peter and the Test Tube Babies, Lurkers,
One Way System, Vibratos, Deadline, Sick on the Bus, a mraky
dal‰ích, ale vûdûla jsem, Ïe alespoÀ nûkteré z nich uvidím v srpnu
na Antifestu (urãitû nepﬁekvapí, Ïe nám to tam taky propr‰elo).

poslouchat. JenÏe byli naprosto úÏasní. Tahle parta hraje jedno
a totéÏ celá léta, ale hraje to s neuvûﬁitelnou vervou a pﬁesvûdãivostí
a ten veãer znûli “jak za mlada”. Po ANL následovali U.K. Subs.
coÏ je klasika, kterou jsem vidûla uÏ mnohokrát i v Praze, a pak
Exploited, kteﬁí skuteãnû nikdy nezklamou. Repertoár byl sestaven
prÛﬁezovû (celé jejich loÀské turné bylo ve znamení „25 let anarchie
a chaosu“) od star‰í klasiky aÏ po poslední desku Fuck the System
- nevíte jestli je to zvukovû víc punk nebo metal (tu‰ím, Ïe jejich
pﬁedposlední album Beat the Bastards bylo britsk˘mi metalisty
vyhodnoceno jako metalová deska roku), ale víte, Ïe je vám to
srdeãnû jedno. Náﬁez, kter˘ si kdykoliv rádi zopakujete.
Ten den ubûhl rychle. V Morecambe bûÏely paralelnû dal‰í koncerty v men‰ích sálech: v prÛmûru na Wasted festivalu hraje tak
pﬁes stovku kapel. To samozﬁejmû nelze obsáhnout. Nûkteré
kapely ale mûly ten rok b˘t i na Antifestu ve Svoj‰icích a mimochodem, nûkteré z nich pﬁijedou do Svoj‰ic letos. âili jsem prostû
ﬁadu vûcí vûdomû vypustila, s tím, Ïe to snad doÏenu jindy. TrÏnici jsem opou‰tûla v euforickém stavu, s rozmasírovan˘mi rameny
a odblokovanou krãní páteﬁí, s vlasy pln˘mi piva a pokrytá cáry té
montáÏní pûny a tak - tedy v tomto stavu byl snad kaÏd˘. Trochu
jsem doufala, Ïe se v noci vyspím. JenÏe byla zima, mokro, stan byl
cítit pivem a acetonem a sousedi si vyhrávali a bavili se. Tak jsem
jen tak klimbala a ráno mû zase probral vlk samotáﬁ sv˘m hard /
metal corem.

Trochu jsem se obávala poslední noci v punkovém mûsteãku. Zbyteãnû. V‰ude klid a mír - tedy kromû chrchlání a záchvatÛ tûÏkého prÛdu‰kového ka‰le z okolních stanÛ. Jak já to tûm chcípákÛm
pﬁála! Jo já vím, je to ode mû podlé a malé, jenÏe já se koneãnû
„vyspala“. V naprostém mokru, ale nûjak jsem se adaptovala: ty
mokré vrstvy se prohﬁály a asi mû fakt zahﬁíval vnitﬁní pocit uspokojení, Ïe si sousedi mÛÏou vychrchlat plíce.

Sobota na hlavní scénû v trÏnici zaãala brzy po poledni zostra
a pﬁeváÏnû punkovou klasikou. Los Fastidios, Stage Bottles,
MDM, Goldblade, 999, Subhumans (doporuãuji!), Toyah (dáma
punku, která ve svém vûku vypadá neuvûﬁitelnû dobﬁe a mladû -

A v jakém stavu jsem pﬁijela ? Fit. OtuÏená fyzicky i psychicky,
s rozmasírovan˘mi a zpevnûn˘mi zádov˘mi svaly, odblokovanou
páteﬁí, vyhlazenou pletí (vlhko, nevyspání a zima vás vyÏehlí
k nepoznání) a se zregenerovan˘mi vlasy, protoÏe pivo je jak

Ráno jsem v‰echny promoãené a zablácené svr‰ky rychle sbalila
do báglu a vyrazila na vlak. Sice jsem musela trochu zaimprovizovat, protoÏe nûco mûlo zpoÏdûní a nûco jiného tím pádem ujelo,
ale tak jsem jela jinak, neﬁe‰ila to a nakonec jsem letadlo z Manchesteru do Prahy chytla. Není nad ãasové rezervy !.
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známo plné vitamínÛ ﬁady B (nemluvû o antioxidantech) a studená voda je na vlasy vyloÏenû ideální. Láznû by tohle pro vás za tak
krátkou dobu neudûlaly. Kromû toho, Ïe byste tento léãebn˘
postup lázním patrnû ani netolerovali a na ty parchanty byste si
urãitû stûÏovali. TakÏe se láznû ve sv˘ch nabídkách preventivnû
drÏej pﬁi zemi.
Inspirovalo vás to ? Pak máte letos nûkolik moÏností za takovouto alternativní ozdravnou kÛrou vyrazit. Nemusíte ani cestovat
daleko. Antifest ve Svoj‰icích u Pardubic probíhá ve dnech 4. aÏ 6.
srpna a v‰echno nasvûdãuje tomu, Ïe obsazení bude i letos skvûlé,
byÈ je‰tû program není finalizovan˘. Informace budou k dispozici
na adrese http://www.antifest.cz .
No a vzhledem k tomu, Ïe máme letos 30. v˘roãí punku, tak se
Wasted opût pﬁestûhoval do Blackpoolu a bude se konat co do
poãasí v daleko pﬁijatelnûj‰ím mûsíci - v srpnu, hned ten víkend po
Antifestu. Ale pozor - Wasted bude letos naposledy! Obsazení
kapel je adekvátnû této skuteãnosti grandiózní. Najdete tam skoro
v‰echny, kdo v punku nûco znamenají. Podrobn˘ seznam i s dal‰ími instrukcemi je na http://www.holidaysinthesun.net/news.html .
A pokud to v létû nevyjde, tak je ﬁada dal‰ích moÏností. Napﬁ.
v lednu se v Berlínû koná velk˘ punkov˘ svátek pod názvem Punk
and Disorderly: http://www.punk-disorderly.de/ . Dal‰í akce snadno dohledáte pﬁes nûmeck˘ informaãní portál M.A.D. Tourbooking http://www.mad-tourbooking.de/.
Jak vidíte, je kde relaxovat. Staãí se jen rozhlédnout, rozhodnout,
sbalit a vyrazit !
Jana ChrÏová
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i mluvãí MÎP Karolína ·Ûlová. "Problematiku bude muset ﬁe‰it
aÏ pﬁí‰tí vláda," konstatovala.
Pokud se Strana zelen˘ch dostane do Poslanecké snûmovny
a stane se souãástí vládní koalice, bude bezpochyby tlaãit na vy‰‰í
sazby ekodaní, neÏ je âesko povinno od 1.ledna 2008 zavést.

P¤EâETLI JSME ZA VÁS ...
V této rubrice se vûnujeme tématÛm, které se nás zdánlivû net˘kají Pﬁesahují rámec mûsta, ale jejich dÛsledkÛm se nevyhneme.
Zasáhnou nás dﬁíve ãi pozdûji, více – ãi ménû. Chceme vás informovat i o zajímavostech ze souãasnosti i minulosti.

(redakãnû kráceno)

Bursíkova ekodaÀ by ‰okovû zvedla ceny.
(Jakub Svoboda, Lenka Hlou‰ková - PRÁVO 11.dubna 2006)
Tvrdí to experti âVUT a praÏské V·E. Podle nich by jeho návrh
po‰kodil hlavnû sociálnû slab‰í skupiny.

Problémy s dopravou na sever od Prahy zaãaly asi tak pﬁed sto
léty, tedy v dobû, kdy po silnicích zaãaly jezdit první automobily.
Trvají dodnes, ve tﬁetím tisíciletí .....

Ekologická daÀová reforma, kterou podle závazku vÛãi Evropské
unii musí âesko zavést nejpozdûji do 1.ledna 2008, v˘raznû zv˘‰í
v˘daje ãesk˘ch domácností za energie. O tom, jak prudk˘ bude
rÛst cen, v‰ak rozhodne aÏ povolební politické uspoﬁádání.

Kritici obchvatu se obrátili na EU.
( DNES 13.dubna 2006 )
Suchdol (âTK)- Kritici vedení severozápadní ãásti automobilového obchvatu Prahy pﬁes Suchdol a Bﬁezinûves se obrátili na
pﬁedstavitele Evropské unie. Uvádûjí, Ïe tato trasa pﬁiná‰í ekologická a bezpeãnostní rizika. Navíc by podle nich byla draÏ‰í neÏ
varianta vedení okruhu dále od metropole ve stﬁedních âechách,
kterou prosazují.

Evropská unie totiÏ dává ãlensk˘m zemím moÏnost zavést
nové sazby buì v minimální, nebo ve v˘raznû vy‰‰í úrovni. Pokud
by pro‰el souãasn˘ návrh ministerstva Ïivotního prostﬁedí
(MÎP), kter˘ pro nû pﬁipravil pﬁedseda Strany zelen˘ch Martin
Bursík, ãekal by âechy cenov˘ ‰ok, jak˘ je‰tû v historii âR nezaÏili. Do roku 2015 by platili roãnû za plyn dvakrát, za elektﬁinu
‰estkrát a za uhlí dokonce osmkrát víc neÏ dnes.
Vypl˘vá to z v˘poãtÛ, které zveﬁejnili ekonomové âeského
vysokého uãení technického (âVUT) a Vysoké ‰koly ekonomické (V·E). Podle nich by pﬁipravovaná ekologická daÀová reforma (EDR), jak si jí pﬁedstavuje MÎP, tûÏce dolehla zejména na
venkov. Jen za elektﬁinu by tam lidé za devût let platili roãnû
o témûﬁ 18 tisíc korun víc neÏ dnes, obyvatelÛm mûst by se v prÛmûru zv˘‰ila platba o 15 tisíc Kã.

Nûkolik ekologick˘ch sdruÏení a radnice Suchdola, Lysolají
a Dolních Chaber poÏádaly nûkteré zástupce Evropské komise,
aby o vûci jednali s ãeskou vládou. Napsaly jim v dopise, kter˘
âTK poskytl místostarosta Suchdola Petr Hejl.
O vedení obchvatu na severozápadnû metropole se vede spor
ﬁadu let. Trasu pﬁes Suchdol a Bﬁezinûves podporuje napﬁíklad
praÏsk˘ magistrát, Stﬁedoãesk˘ kraj a ¤editelství silnic a dálnic
jako investor. Tvrdí, Ïe tato varianta je krat‰í, dopravnû v˘hodnûj‰í a levnûj‰í.

Ekonomové Ambrozkovu ministerstvu vyãítají, Ïe navrhuje
1,5 aÏ tﬁikrát vy‰‰í sazby, neÏ poÏaduje EU, a zdanûní by tak bylo
vy‰‰í neÏ v okolních zemích. Reforma by zdraÏila ãeské zboÏí
a sluÏby natolik, Ïe by mohla b˘t ohroÏena jejich konkurenceschopnost v rámci Unie, uvedl jeden z autorÛ studie profesor
âVUT Oldﬁich Star˘. Dodal, Ïe v˘‰e zdanûní se odvíjí pouze od
vstupní suroviny, napﬁ.uhlí, ale nezohledÀuje, jak kvalitní technologií je zpracována. Nezv˘hodÀuje tak ty, kteﬁí pouÏívají ekologicky ‰etrnûj‰í postupy.

Kritici trasy pﬁes Suchdol a Bﬁezinûves v dopise evropsk˘m
komisaﬁÛm uvedli, Ïe by pﬁivedla do hustû osídlen˘ch oblastí
mûsta dopravní zátûÏ.

Sociálnû slabí doplatí nejvíce
Roãní náklady domácností na plyn by na venkovû vzrostly
v roce 2015 aÏ o ãtyﬁi tisíce a na hnûdé uhlí aÏ o více neÏ 68 tisíc
korun proti nynûj‰ímu stavu.
"Nejvíce budou novou daní postiÏeny domácnosti s individuálním vytápûním hnûd˘m uhlím, pﬁesto lze pochybovat, zda vût‰ina domácností zmûní zpÛsob vytápûní, napﬁíklad na plyn. Rozdíl v souãasn˘ch roãních nákladech mezi nimi je mezi ‰esti
a sedmi tisíci korunami roãnû, coÏ není zmûnou ekologické danû
pokryto," uvádí se ve studii.
Nejvíce by BursíkÛv návrh ekologické daÀové reformy zdraÏil
energie dÛchodcÛm a dal‰ím sociálnû slab˘m skupinám, které
nebudou schopny pﬁejít na modernûj‰í technologie a ãist‰í zdroje
energie...

Znamenala by podle nich nevratné po‰kození Ïivotního
prostﬁedí. Na silnici, jak je navrÏena, by se navíc tvoﬁily
dopravní zácpy, provoz by nebyl bezpeãn˘. Podle odpÛrcÛ
vedení okruhu pﬁes Suchdol a Bﬁezinûves také existuje nebezpeãí zneuÏití miliard korun a to, Ïe nebudou správnû vyuÏity
dotace z evropsk˘ch fondÛ. Návrh je v rozporu s nûkter˘mi
smûrnicemi Unie, soudí.
Hejl ﬁekl, Ïe na dopis z konce února dosud Ïádná odpovûì
z Evropské unie nepﬁi‰la. Doufá v‰ak, Ïe oslovení evrop‰tí komisaﬁi budou v této vûci jednat.
¤editelství silnic a dálnic chystá ke schválení projekt vedení
obchvatu pﬁes Suchdol a Bﬁezinûves. Mluvãí organizace Jan
Hoﬁení minul˘ mûsíc uvedl, Ïe ﬁeditelství nyní Ïádá o vydání
územního rozhodnutí. Pﬁedpokládá, Ïe ho získá uÏ letos. Pak by
mohl zaãít v˘kup pozemkÛ.

Vy‰‰í daÀ i na stará auta
EU poÏaduje, aby silniãní daÀ za necelé dva roky neplatili jen
podnikatelé jako dosud, ale kaÏd˘. Reforma by mûla citelnû
zasáhnout zejména majitele star‰ích a ekologicky nároãn˘ch
vozÛ. Jejich zdanûní by mûlo b˘t v tomto ohledu nejvy‰‰í. V âR
je pﬁitom prÛmûrné stáﬁí vozu podle údajÛ Centrálního registru
vozidel 17,36 roku. Jen vozÛ ·koda 105 a 120 jezdí pﬁes 400 tisíc.
Ministr financí Bohuslav Sobotka (âSSD) jiÏ dﬁíve prohlásil,
Ïe vláda EDR do voleb schválit nestihne. Stejnû vãera reagovala
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hrozili z rychl˘ch brejkÛ. Po pﬁestávce se situace opakovala,
domácím postupnû docházely síly a tlak Roztok se stával místy
drtiv˘, ov‰em opût bez k˘Ïeného gólového efektu.

SPORT
Fotbalové jaro v Roztokách

Dorost
10. kolo Sokol Úhonice : SK Roztoky 6:0 (4:0)
11. kolo SK Roztoky : Sokol âerven˘ Újezd 1:2 (0:1) - branka
Rosinec
Pﬁípravka
SK Roztoky : Sokol Dobﬁichovice 5:2 (2:0) - branky Janata 3x,
Pe‰ek, Svoboda
SK Roztoky : SK Slavia Drahelãice 3:4 (2:2) - branky Janata 3x

Po odloÏeném prvním kole se naplno rozbûhla
jarní ãást fotbalové sezóny, kromû ÏákÛ mají
v‰echny t˘my za sebou alespoÀ dvû utkání.
Nutno pﬁiznat, Ïe vstup do druhé ãásti sezóny se
na‰im borcÛm vÛbec nepovedl a jedno vítûzství
ze sedmi zápasÛ je Ïalostná vizitka. Áãko se
trápí pﬁedev‰ím stﬁelecky a propad na tﬁetí místo
je neãekan˘, dorost má problémy s docházkou
a pouze pﬁípravka podává kvalitnûj‰í v˘kony. Doufejme, Ïe u star‰ích kategorií pﬁí‰tí zápasy pﬁinesou obrat k lep‰ímu.

Aktuální informace a podrobnosti k jednotliv˘m utkáním mÛÏete sledovat pﬁímo na na‰ich webov˘ch stránkách www.skroztoky.cz ãi osobnû v tûchto termínech:
MuÏi:
18.kolo sobota 22.04.06 17:00 SK Roztoky : V‰enorsk˘ SK
19.kolo sobota 29.04.06 17:00 TK Dobﬁichovice : SK Roztoky
20.kolo sobota 06.05.06 17:00 SK Roztoky : Klínec

16.kolo (8.4.2006)
SK Roztoky : SK Tﬁebotov 0:0 (0:0)
Domácí byli aktivnûj‰í, ale pozornû bránící soupeﬁ roztocké
hráãe nepustil do váÏnej‰í ‰ance. Tﬁebotov se do útoãení pﬁíli‰
nehrnul a tak nebyl k vidûní pﬁíli‰ pohledn˘ fotbal, k ãemuÏ sv˘m
dílem opût pﬁispûla i Ïalostná kvalita terénu.

Dorost:
12.kolo sobota 22.04.06 10:15 Sokol Holubice : SK Roztoky
13.kolo nedûle 30.04.06 10:15 SK Roztoky : AFK Libãice
14.kolo nedûle 07.05.06 10:15 SK Rudná : SK Roztoky

15.kolo (12.4.2006)
Sokol Kosoﬁ : SK Roztoky 2:2 (0:2)
Branky: Rus, ·i‰ka
Po v˘borném prvním poloãase Roztoãtí nepochopitelnû vyklidili
pole, pustili domácí do hry a nechali si vstﬁelit po rohov˘ch
kopech dva góly. V závûreãném tlaku se jim pak jiÏ nepodaﬁilo
strhnout vítûzství na svoji stranu. Vzhledem k prÛbûhu utkání je
to zbyteãná ztráta dvou bodÛ.

Îáci:
8.kolo sobota 06.05.06 15:00 Sokol Jinoãany : SK Roztoky
9.kolo nedûle 14.05.06 10:00 SK Roztoky : Sokol Jeneã
Pﬁípravka:
16.kolo sobota 22.04.06 10:00 SK Roztoky : Sokol Dobrovíz
17.kolo sobota 29.04.06 10:00 SK Roztoky : SK âerno‰ice
12.kolo stﬁeda 08.05.06 18:00 SK Roztoky : Sokol SEWO Hostivice

17.kolo (15.4.2006)
SK Kazín : SK Roztoky 0:0 (0:0)
Po herní stránce velmi pûkné utkání, bohuÏel opût bez gólového
vyjádﬁení. V prvním poloãase byly Roztoky aktivnûj‰í, domácí

Bohdan ·ulc-Seidl
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Îivot je - pr˘ - zmûna...

SLOVO NA ZÁVùR

Poznal jsem na‰e mûsto a mnohá jeho zákoutí pﬁed ãtvrtstoletím, kdyÏ jsem ho s koãárkem dlouhé hodiny kﬁiÏoval, od PotokÛ aÏ po Maxmiliánku, od Tﬁebízského aÏ po Tﬁe‰Àovku. Zaznamenával jsem kaÏdou novotu, zpevnûn˘ chodník, úpravu
zahrady, novou fasádu. Pravidelnû jsem sledoval pokroky rÛzn˘ch staveb, nûkdy z nadhledu, to kdyÏ jsem jel po druhém bﬁehu
ﬁeky do ¤eÏe, obãas i z ptaãí perspektivy z okénka pﬁistávajícího letadla. Mnoho úhlÛ pohledu, ale jeden v˘sledn˘ dojem:
zahradní mûsto, s decentnû k Vltavû zastrãenou penicilinkou, ale taky ne‰Èastnû pﬁilepenou na zámeãek ukryt˘ za Ïeleznicí a
(s tehdy nezbytn˘m) panelákov˘m „záti‰ím“. Ale i to bylo ãasem umravnûno vzrostl˘mi stromy.
Dnes uÏ jen obãas zamíﬁím mimo páteﬁní spojnici NádraÏní - Lidická - Pﬁílepská, nûkdy s odboãkou do Masarykovy a tak
mnohá místa stûÏí poznávám: zastavûné proluky a pﬁestavûné ãi opravené domky jsou pﬁitom to nejmen‰í. Nové asfaltky nebo
zámkové dlaÏby jako by tam byly vÏdy, objevily se a úspû‰nû si vedou nové restaurace. UÏ jsem si zvykl na hﬁmotnou zástavbu ostrohu, kde b˘val
komunál a která má pﬁipomínat hrad, taky jí od zaãátku ﬁíkám Drákulov. Teì si budeme zvykat na je‰tû masivnûj‰í budovu na námûstí.
Onehdy jsem po dlouhém ãase jel do ¤eÏe a naskytl se mi tristní pohled na ãásteãnû zastavûné pole za ObráncÛ míru, bez systému spojené bytové a rodinné domy, nûkteré z nich budou ocenûny jako vzácné pﬁíklady „podnikatelského baroka“, cesta nikam. O hrozbû podobné situace na
Panenské jste si mohli pﬁeãíst v minulém ãísle DialogÛ. Stavebniny byly sice po mnoha letech úsilím obãanÛ pﬁesunuty na druhou stranu Ïalovské kﬁiÏovatky, kde stra‰í stejnû jako naproti, navíc je tu je snaha zdevastovat prostor dal‰ími mnohapatrov˘mi bytov˘mi domy a jako bonbonek
tam má vyrÛst ubytovna pro cca 400 osob... V Roztokách není vyﬁe‰en dopravní systém, obãanská vybavenost není ani na papíﬁe.
Stavební anarchie je jedin˘ termín, kter˘ mne pﬁitom napadá. A nechce se mi vûﬁit, Ïe roztocká radnice nemá nástroje na to, aby alespoÀ nûjaká omezující pravidla regulovala souãasn˘ stavební boom.
Podle bonmotu z titulku je zmûna projevem Ïivota, ale za kaÏdou zmûnou je ãlovûk, tou ‰patnou i tou pozitivní a pﬁejme si, aby tûch druh˘ch
bylo více a podporujme ty, kteﬁí se o nû snaÏí.
Lumír Nachmilner
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