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Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává druhé vydání 
Roztockého kurýra. Naleznete v něm náš 
volební program nazvaný Město pro 
všechny generace. Je rozdělen do šesti 
tematických okruhů, které se vzájemně 
doplňují a které Vám pomohou najít to, 
co zajímá právě Vás.

Představujeme Vám i náš tým osobností, 
které jsou připraveny pro naše město 
pracovat. Za každým z nich je vidět dob-
rá práce. První šestice kandidátů Vám 
uvnitř novin představuje své recepty pro 
pohodu ve městě i doma. Šest osobních 
receptů pro to, aby se v našem městě 
žilo ještě lépe, doplňuje i šest kuchař-
ských receptů, které dohromady tvoří 
vyladěné šestichodové menu. Podobně 
se vzájemně doplňují i recepty pro město 
i odbornost našich kandidátů.

Velmi si vážím toho, že nás podporuje 
i několik významných osobností našeho 
města. Jejich vyjádření najdete na další 
dvoustránce.

Uvnitř čísla naleznete i ukázku pexesa 
z historie a současnosti našeho města. 
Dvojici kartiček vždy tvoří historický či 
starší snímek s fotografií současnou. 
Je to zajímavý pohled na vývoj Roztok 
i Žalova. Pexeso Vám rádi dáme zdarma 
na našich akcích. Těšíme se na setkání.

Protože s volbami komunálními probí-
hají i volby senátní, dovolujeme si Vám 
představit i naši kandidátku do Senátu 
 Michaelu Vojtovou.

V neposlední řadě se můžete v novinách 
dočíst, jak se má správně volit.

Doufám, že si druhé vydání Roztockého 
kurýra prolistujete i přečtete a že v něm 
naleznete zajímavé informace. ■
S přáním rozvážné a dobré volby 
Jan Jakob

Roztocký kuRýR
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Jeden moudrý muž pravil, že všechny volby jsou lokální. Je to do valné míry 
pravda, neboť voliči se rozhodují podle svých každodenních zkušeností a ty 
jsou největší právě s místní samosprávou. Málokdy se člověk setká s činiteli 
vlády nebo Evropské komise, ale co se děje v jeho městě nebo v jeho obci, to 
zažívá denně a podle toho se rozhoduje. Je opravdu na nás, abychom při 
těchto volbách postavili důstojné kandidáty a lidi, kteří mají pro své město, 
pro svou obec cit a všemi silami budou hájit zájmy svých občanů. Vím, 
že to často není lehké. Býti starostou u nás je pro dotyčného spíše 
trest než vyznamenání. Proto mám veliký respekt před těmi, kteří 
se tomuto úkolu rozhodli věnovat. Vás ale, milí voliči, prosím, 
abyste se opravdu podívali na kandidátní listiny, abyste viděli, 
jaké ženy a muže vám TOP 09 v těchto volbách nabízí, a roz-
hodli podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí. Jde o vaši 
budoucnost a budoucnost vašeho města – a to znamená 
také o budoucnost naší země. ■
Karel Schwarzenberg
předseda TOP 09

PodíVejte se, 
koho volíte

Co slíbíme, to plníme

6175metrů nových 
chodníků.

1,1  milionu Kč ročně 
na podporu spolků. V budoucnu 
si můžeme dovolit víc.3636  milionů Kč ročně 

k dispozici 
na důležité 
investice 
ve městě.

359 je číslo  
nové linky 
autobusu.10  nových tříd, výtvarný 

ateliér, žákovský 
klub, sborovna, 
kabinety, knihovna, 

multifunkční sál a velká tělocvična.  
To je nová budova školy.

3940
 

 

metrů nových  
silnic.

1120 
metrů čtverečních nových 
dětských hřišť, sportovišť 

a oddechových zón.

3250
každoročních návštěvníků  

Slavností levého  
a pravého břehu.

1818 hodin.  
To je prodloužený 
čas, do kdy můžete 
v pondělí a ve středu 
na úřad.

7575 dětí navíc chodí 
do školky, 
protože jsme 
otevřeli  

3 nové třídy.

to vše se nám podařilo za poslední čtyři roky.

volte JeDNíM 
KŘíŽKeM, 
VoLte toP 09 
A NeZÁVIsLÉ PRo 
RoZtoKY A ŽALoV

jak hlasovat 
ve volbách 
do zastupitelstva
Podzimní komunální volby rozhodnou 
o tom, kdo bude spravovat naše 
město v následujících čtyřech letech. 
Své zastupitele můžete vybírat mezi 
všemi kandidátkami. Obdržíte jen jeden 
volební arch, na kterém však budou 
uvedeny všechny kandidující volební 
strany. Můžete volit buď jednu stranu, 
a nebo si vybrat jednotlivé kandidáty 
z libovolných stran.

Chci hlasovat  
pro volební stranu
Rozhodnete-li se hlasovat pro určitou 
stranu, označíte u jejího názvu křížek. 
Chcete-li tedy do zastupitelstva 
volit např. kandidátku TOP 09 
a nezávislých pro Roztoky a Žalov, 
postačuje označit u této strany křížek 
do předtištěného rámečku.

Máte ale i možnost hlasovat jak pro 
stranu, tak pro kandidáty z jiných 
volebních stran. Můžete tedy označit 
křížkem TOP 09 a nezávislé pro Roztoky 
a Žalov a dále si vybrat i kandidáty 
z jiných volebních stran a u jejich jména 
provést křížek.

Nechci hlasovat 
pro strany, ale pro 
jednotlivé kandidáty
V takovém případě můžete zakřížkovat 
kandidáty z libovolných stran, kterým se 
rozhodnete dát svůj hlas, nesmíte však 
překročit počet 21 křížků, které máte 
k dispozici.

Proč do toho jde?
Politika má hanlivý punc a prestiž politika je až za uklízečkami. Proč jste jako zralá 
a zajištěná žena kývla na nabídku kandidovat do senátu?
Protože jsem optimistka a nemám ráda škarohlídství. Věřím v dobrý svět, pro který stojí za to něco udělat. Věřím, že naše zem 
může být uznávanou a hrdou zemí, plnou slušných, sebevědomých, vzdělaných a pracovitých lidí.

Profesí jste ekonomka a finanční odborník. Ani to Vás nevede ke skepsi?
Právě jako ekonomka věřím, že stát nemusí být zadlužený. Češi mají velký potenciál, který nesmí být promarněn na úkor těch, 
kteří pracovat nechtějí, kteří – ač by mohli – raději žijí na úkor jiných.

Proč za TOP 09, když je spojována s dobou krize a politických čachrů?
Protože věřím v racionalitu programu TOP 09 a chci přispět k jeho naplnění. Věřím v prosperitu, kterou můžeme všichni 
sdílet, v právní stát, v otevřenou a poctivou soutěživost. Vím, že lidé u nás mohou žít důstojným a zdravým životem. Věřím, 
že základem života společnosti je plnohodnotná rodina, kterou nelze ničím nahradit.

Nebojíte se, že spadnete do jednoho pytle názorů, že politika je špína, v níž se utopíte?
Spoléhám na dobré mezilidské vztahy. Sama politika není špína. Špinaví bývají lidé, co ji dělají. Určitě jich není v senátu větši-
na. Budu hledat a spojovat se s těmi slušnými a dobrými. Mám čich na lidi, za léta ve  vedoucích pozicích jsem se to naučila.

Máte na to?
Nasbírala jsem dost profesionálních zkušeností a znám potřeby občanů natolik dobře, abych je mohla využít při senátorské 
práci. Slibuji, že blízký kontakt s lidmi v senátu neztratím. ■

Ing. Michaela Vojtová (*1967)

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou. Pracovala 
v manažerských pozicích ve státní správě i samosprávě 
(Ministerstvo kultury, Krajský úřad Středočeského 
kraje) i v soukromé sféře (Komerční banka). Je přední 
odbornicí ve finanční a ekonomické oblasti. Má velké 
zkušenosti s přípravou a způsobem schvalování zákonů 
v parlamentu i s posuzováním ekonomických dopadů 
zákonů na stát i občany.

Představujeme  

Michaelu Vojtovou 
– kandidátku do senátu

Proč podporují Michaelu Vojtovou?
Tomáš Plekanec – hokejový reprezentant
 „Jako kladenský patriot upřednostňuji kandidátku, která žije v daném regionu a zná potřeby 
místních lidí. Dále za jednu z nejdůležitějších aktivit politika považuji podporu sportu ve všech 
jeho podobách. Od podpory státní reprezentace, přes sportovně talentovanou mládež, až po kaž-
dodenní podporu sociálních a zdravotních aspektů sportu všech věkových skupin obyvatelstva. 
U Michaely Vojtové mám jistotu, že moje očekávání nezklame.“    

Jan Jakob – starosta města Roztoky
„Michaele Vojtové dám v senátních volbách svůj hlas nejen proto, že umí dobře počítat a že má 
bohaté zkušenosti s ekonomikou veřejných institucí, ale i proto, že je to dáma, která dobře zná 
hodnotu české kultury. Každý senátor by měl být dobrý hospodář, který nezapomíná na kulturu 
a na své kořeny. Michaela Vojtová taková opravdu je, a proto by byla dobrou senátorkou za roztoc-
ký a kladenský region.“
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MĚsto PRo VŠeCHNY 
GeNeRAce

MĚsto PRo VoLNÝ ČAs
V našem městě působí nespočet sportovních 
organizací, jejichž činnost zejména s dětmi je 
neocenitelná. Chybějí kryté prostory vhodné pro 
sportování. Proto ve spolupráci s TJ Sokol Roztoky 
postavíme v jejich areálu novou městskou spor-
tovní halu. Ta bude mít rozměry regulérního házen-
kářského hřiště, což poskytne prostor i pro basket-
bal, florbal, volejbal či futsal. Bude se jednat o jed-
noduchou, ale účelnou a kvalitní budovu. Halu 
nepochybně využijí nejen sportovci, ale i spolky, 
které pořádají kulturní akce.

Chceme navázat na dosavadní podporu kulturních, 
sportovních a vzdělávacích spolků, neziskovek 
a dalších subjektů občanské společnosti. Dotace 
a granty rozdělíme do dvou oddělených systémů. 
Z jednoho budou financovány kulturní a společen-
ské organizace a akce, z druhého ty sportovní. 
Celková částka, kterou bude kultura, sport 
a mimoškolní vzdělávání podporováno, bude 
vyšší než stávající finanční podpora od města. 
Pokusíme se zapojit místní podnikatele do podpory 
roztockého kulturního života.

Upravíme lokalitu u přívozu, protože roztocký 
břeh je nevyužitý. Mohou zde vzniknout nová 
sportoviště, občerstvení např. s uzenými rybami či 
veřejné rožniště, kde si budete moci koupit kvalitní 
uzeniny, dříví a zapůjčit opékadla. Cílem není 
klecanskému břehu konkurovat, ale vhodně ho 
doplnit.

Tiché údolí je krásnou přírodní spojnicí Roztok a Úně-
tic, kterou využívají cyklisté i pěší. Stezku kolem 
Únětického potoka vkusně upravíme tak, aby byla 
bezpečná a příjemná pro všechny výletníky. V Ti-
chém údolí se pokusíme vytvořit cyklostezku Svojsí-
kovými sady. Obnovíme naučnou stezku na Levém 
Hradci.

MĚsto PRo RodINU
Navážeme na realizovanou dostavbu základní školy. 
Zajistíme zateplení a novou fasádu staré budovy 
roztocké školy. Ve spolupráci s novým ředitelem 
zajistíme, aby se škola stala kulturně-společenskou 
tepnou našeho města. Nejen nové prostory školy 
musejí žít i v odpoledních hodinách.

Míst v mateřských školách je pořád málo. Město 
vlastní památkově chráněné vily č. 125 a 110 v Ti-
chém údolí. Zasadíme se o rekonstrukci vily č. 125 
tak, aby zde mohly vzniknout dvě nové třídy školky, 
výtvarný ateliér v podkroví a komorní divadlo 
v suterénu. Abychom na tuto náročnou opravu měli 
dostatek prostředků, prodáme vilu č. 110.

Dětská hřiště jsou nedílnou součástí veřejných 
prostranství. Rozšíříme park v Tichém údolí. Sou-
časné cvičební prvky a petaquové hřiště rozšíříme 
o prvky pro menší děti. V zadní části mezi stromy 
vznikne opičí dráha pro děti s nejrůznějšími prolé-
začkami a u Únětického potoka brouzdaliště pro 
nejmenší. V lokalitě Solník postavíme dětské do-
pravní hřiště.

MĚsto PRo seNIoRY
Senioři jsou důležitou součástí společnosti. Rozšíříme 
možnost tísňového volání, které jsme zavedli v domě 
s pečovatelskou službou, pro všechny roztocké senio-
ry. Těm, kteří nebudou mít dostatek finančních pro-
středků na zřízení této služby, zajistíme sociální 
příspěvek. Seniorům nabídneme možnost rozvozu 
k lékaři po Roztokách.

Důležité je vzdělávání seniorů. Zajistíme pro ně 
počítačové kurzy v nové učebně roztocké školy. 
Podpoříme například i zdravotní a psychosociální 
kurzy. Zařídíme informování seniorů o postupu v krizo-
vých situacích, v nichž se mohou ocitnout. Je důležité, 

aby věděli, co mají dělat, když jim někdo ubližuje či je 
obtěžuje třeba podomním prodejem.
Zajistíme rozšíření defibrilátorů na veřejných místech.

RoZUMNÝ RoZVoj PRo MĚsto 
Čeká nás schvalování nového územního plánu města. 
Ten musí být rozumný, protože nelze ohrozit chod 
města nepřijatelnou výstavbou, nepřiměřenou dopra-
vou či nereálnými požadavky na kapacitu čistírny 
odpadních vod. Zasadíme se o to, aby nedošlo 
k rozšíření lokalit určených pro novou výstavbu. 
Prostor pro veřejnou zeleň musí být rozšířen. Místa, 
kde současný územní plán počítá s novou výstavbou, 
musí být popsána regulačními plány tak, aby charakter 
budoucí výstavby odpovídal svému okolí.

Našemu městu chybí dlouhodobý strategický plán. 
Prosadíme jeho vypracování, protože je potřeba pře-
mýšlet o rozvoji Roztok nejen v horizontu jednotlivých 
čtyřletých volebních období, ale i z hlediska horizontu 
deseti či dvaceti let.

Roztoky mají své historické klenoty. V první řadě je to 
Levý Hradec. Zasadíme se o jeho rozumný rozvoj. 
Není našim cílem, aby k němu jezdily autobusy plné 
turistů, ale aby jeho okolí bylo důstojné jeho významu. 
Dalším výjimečným místem je lokalita Maxmiliánky 
a přilehlého bývalého koupaliště, později koliby, které 
jsou v současnosti doslova v troskách. Pokusíme se 
vyjednat s vlastníky těchto nemovitostí, aby byla tato 
lokalita navrácena do života a zkulturněna.

Budeme pokračovat v opravách silnic a chodníků. 
Dokončíme vybudování nových silnic tam, kde jsou 
ulice prašné a hliněné. Pokusíme se rozplést vlastnické 
vztahy pozemků pod komunikacemi v Žalově (ulice 
Pilařova, Mühlbergerova, Krásného, Příčná), aby i ty 
mohly být opraveny. Průtah městem (ulice Nádražní, 
Lidická, Přílepská) a ulice Přemyslovská jsou v žalost-
ném stavu. Tyto komunikace jsou majetkem Středo-

V našem programu pro volební období 2014 až 2018 Vám nabízíme jen to, co skutečně dokážeme splnit. 
 Nehodláme Vám populisticky slibovat, že vyřešíme úplně každý problém, aniž bychom na to měli pravomoci 
nebo finanční prostředky. Zaměříme se především na konkrétní věci, které jsou podle našeho názoru pro 
město důležité. Co slíbíme, to plníme. 

českého kraje. Vyvineme veškeré úsilí, aby se tyto 
páteřní komunikace konečně začaly rekonstruovat. 
Kroupka je hlavní pěší spojnicí mezi horní a dolní částí 
Roztok. Zaslouží si nejen nový povrch, ale i větší 
vstřícnost k chodcům. Rozmístíme zde lavičky pro 
odpočinek, květináče a odpadkové koše.

Budeme spolupracovat s vlastníky „penicilínky“ i s pro-
vozovatelem vodohospodářské infrastruktury s tím cílem, 
aby efektivita čištění odpadních vod byla co nejvyšší 
a tím se udržovala i přijatelná cena pro veřejnost. Protože 
čistírnu postavily s pomocí státu Roztoky a nesly veškeré 
zatížení i rizika spojené s její výstavbou, budeme pro 
naše město chránit veškerou kapacitu pro pokrytí jeho 
potřeb. O investicích do zvětšení kapacity nutných pro 
rozvoj dalších obcí budeme jednat, ale finanční prostřed-
ky pro intenzifikaci si musí žadatelé zajistit sami.

KAŽdodeNNí PÉČe PRo MĚsto
Úklid ve městě je občas nedostatečný, často díky 
nekázni investorů, různých podnikatelských subjektů 
i některých občanů. Vytvoříme podmínky pro to, aby 
technické služby měly dostatek technických prostřed-
ků i lidských zdrojů k zajištění včasného sekání trávy 
v létě, k odklízení sněhu v zimě a k neustálému 
udržování čistoty ve městě. Proto je potřeba zajistit 
spolupráci externích firem, práci příležitostných pra-
covníků (např. klientů úřadu práce) a přes prázdniny 
nabídnout brigádu studentům.

Je nezbytné zlepšit veřejnou autobusovou dopravu. 
Prosadíme posílení spojů do Prahy ve špičkách. Upra-
víme jízdní řád linky 359, která jezdí do Únětic a Suchdo-
la, a zavedeme víkendové spoje. Zasadíme se o obnove-
ní výstupní zastávky v Žalově blíže k Levému Hradci.

V souladu se změnami legislativy budeme dále optima-
lizovat odpadové hospodářství s cílem zajistit jeho 
maximální efektivitu, co nejnižší cenu za likvidaci 
a nakládání s odpady i lepší frekvenci svozů. Proto 

budeme postupně modernizovat a obnovovat technic-
ké prostředky pro sběr odpadů (např. sběrných ná-
dob). Budeme spolupracovat s podnikateli při využití 
a likvidaci odpadů vznikajících ve městě.

Je potřeba dobře pracovat s krajinotvorbou uvnitř města. 
K tomu je nezbytná precizní a komplexní práce se zelení. 
Zasadíme se o to, aby zeleně v Roztokách přibývalo. 
Pokusíme se o lepší komunikaci s vlastníky pozemků, 
kterých se péče o zeleň týká. Obnovíme sledování 
kvality ovzduší zejména ve vztahu k dopravě (včetně 
letecké), vytápění a dopadů blízkosti hlavního města.

Dokončíme přerod městského úřadu v transparentní 
a otevřený. Budeme zveřejňovat více informací včetně 
smluv. Se zásadními investičními akcemi, které budeme 
plánovat v následujícím roce, seznámíme veřejnost pro-
střednictvím Odrazu ještě před schvalováním rozpočtu. 
Musí se i nadále zlepšovat přístup úředníků k občanům.

BeZPeČí PRo MĚsto
V rámci městské policie zřídíme civilní pracovní 
místa pro seniory či hendikepované. Ti budou mít 
za úkol sledovat monitory kamerového systému a přijí-
mat hovory v budově městské policie. To umožní měst-
ským policistům, aby byli mnohem více v terénu, kde 
jsou potřeba. Zoptimalizujeme kamerový systém.

Roztoky jsou opakovaně sužovány povodněmi. Prosa-
díme, aby byla zrealizována protipovodňová opatře-
ní, která výrazně lépe ochrání dolní část Roztok. Bude-
me se také věnovat prevenci neblahé situace v někte-
rých lokalitách, zejména v Žalově, které jsou postiho-
vány přívalovými dešti.

Zasadíme se o schválení obecně závazné vyhlášky, která 
v našem městě zakáže provozování výherních automa-
tů. Město má sice z loterií příjmy, ale hodnota prevence 
patologického hráčství především mezi mladistvými 
a hodnota většího klidu a bezpečí ve městě je vyšší. ■

Co sLíBíMe, to PLNíMe!

Pexeso

Martin Švarc, starosta tj sokol Roztoky
Jako starosta roztockého Sokola bych rád ocenil velmi dobře 

fungující spolupráci mezi stávajícím vedením města v čele s panem 

starostou Janem Jakobem. Cením si především toho, že nezůstává 

u jednostranné diskuze nad tím, co nás trápí. Pan starosta Jakob 

přichází s podněty a nápady, které by mohly znamenat přínos jak pro 

město, tak pro našich šest set členů. To je také hlavní důvod, proč 

má v nadcházejících komunálních volbách mou podporu.

Vojtěch sedláček, sociální podnikatel
Všichni víme, že odjakživa byly nadějí každého národa děti. Kdo se o ně umí postarat, ten se 
budoucnosti nemusí bát. Výchova dětí je na rodině, jejich vzdělání je na společnosti. Roztoky 
nezůstávaly v tomto směru stranou, vybudovaly pěknou základní školu již za první republiky. 
Na svojí dobu moderní i velká škola mnoho posledních let však praskala ve švech. Postavit 
školu novou byl těžký úkol, který se podařilo splnit až současnému zastupitelstvu vedenému 
aktivním starostou Jakobem. To, že se po 80ti letech otevřela nová školní budova, esteticky 
i funkčně nadstandardní, je myslím nejpřínosnější městskou investicí od listopadového převratu 
vůbec. Proto současnému vedení obce patří můj velký obdiv a uznání. Zejména pak nadějnému 
starostovi a jeho týmu.

Potkejte se s námi:
28. 9.   od 15 do 18 hodin   

při petangu v Tichém údolí

3. 10.   od 16 do 19 hodin   
na Tyršově náměstí

5. 10.   od 15 do 18 hodin   
při opékaní buřtů na  
Levém Hradci

Štěpán tkadlec,  ředitel Únětického pivovaru
Domnívám se, že vzájemná podpora a spolupráce místních 

obyvatel, živnostníků a podnikatelů je základem prosperity 

regionu. Komunální volby jsou příležitostí vyjádřit naši ochotu 

ke spolupráci. TOP 09 v Roztokách ji již prokázala.  

Připravili jsme pro Vás zajímavé 
pexeso z historie a současnosti 
našeho města.
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Přijďte na naše setkání, kde Vám 
pexeso rádi zdarma dáme.

3.10. na Tyršově náměstí 

můžete ochutnat 

Houbovou polévku 

podle receptu na straně 6.
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1   Jan Jakob, starosta města (31) 
STARÁM SE O MĚSTO PRO 
VŠECHNY GENERACE

2   Marie Šlancarová,  
vedoucí kafírny, živnostník (37) 
VDĚK STARŠÍ GENERACI CHCI 
PROJEVIT NEJEN SLOVY.

3   Ing. Oldřich Mirtes,  
jednatel společnosti (58) 
DOHLÉDNU NA ROZUMNÝ 
ROZVOJ MĚSTA A LOGICKÉ 
INVESTOVÁNÍ

4   Ing. Eva Frindtová,  
vydavatelka (50) 
ZÁLEŽÍ MI NA TOM, ABY LIDÉ 
DOSTÁVALI POTŘEBNÉ 
A SPRÁVNÉ INFORMACE  
A ABY MOHLI SDĚLOVAT  
SVŮJ NÁZOR

5   Ing. Zdeněk Richter, 
ředitel obchodní firmy (57) 
PROSAZUJI ROZVOJ MĚSTA 
NEJEN PRO PŘÍJEMNÉ 
aBYDLENÍ, ALE I PRO PRÁCI, 
VZDĚLÁVÁNÍ A REKREACI

6   Ing. Tomáš Novotný,  
prezident SK Roztoky (54) 
PODPOŘÍM SPORT DOSTUPNÝ 
PRO VŠECHNY

7   Ing. Petr Flek,  
projektový manager (41) 
CHCI ÚZEMNÍ PLÁN TAKOVÝ, 
ABY ZDE CHTĚLY ŽÍT I DĚTI 
NAŠICH DĚTÍ

8   Ing. Martin Štifter,  
důchodce (65) 
CHCI, ABYCHOM ŽILI 
V SOULADU S PŘÍRODOU, 
CHRÁNILI JI, OVŠEM BEZ 
EKOLOGICKÉHO EXTREMISMU

9   Petra Kazdová, Dis,  
obchodní manager (34) 
STAVÍM NA ZKUŠENOSTECH 
A ZÁSADÁCH

10   René Šmíd, hasič (38) 
VODU ZKROTÍME, ROZTOKY 
OCHRÁNÍME

11   Miroslav Vítů, ředitel dopravní 
společnosti (50) 
DOHLÉDNU NA TO, ABY SILNICE 
BYLY BEZPEČNÉ

12   Radek Vlasák, kuchař (35) 
CHCI ROZTOKY TAKOVÉ, 
ABYCHOM NA NĚ MOHLI 
BÝT HRDÍ

13   Lukáš Hejduk, student, skautský 
vedoucí (24) 
CHCI MĚSTO VHODNÉ PRO 
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ 
I DOSPĚLÝCH

14   Ing. František Klíma, CSc., 
vysokoškolský pedagog (61) 
PŘI PRÁCI PRO MĚSTO CHCI 
POUŽÍVAT ZDRAVÝ ROZUM 
A ZACHOVAT SI ČEST

15   Mgr. Jaromír Beran,  
právník (26) 
CHCI, ABY ROZTOKY BYLY 
DOMOVEM, NE NOCLEHÁRNOU

16   Tomáš Ivan, analytik (28) 
CHCI, ABY ROZTOKY BYLY 
KLIDNÉ A BEZPEČNÉ MÍSTO 
PRO RODINY S DĚTMI

17   Mgr. Ing. Josef Mudra,  
ekonom (33) 
PROSADÍM MĚSTO BEZ 
VÝHERNÍCH AUTOMATŮ

18   Ing. Tomáš Rozkydal,  
podnikatel (42) 
CHCI, ABY ROZTOKY BYLY 
MODERNÍ A ČISTÉ MĚSTO

19   Lukáš Mirtes, student (25) 
CHCI, ABY DĚTI I MLÁDEŽ MĚLY 
SPRÁVNÉ ZÁZEMÍ

20   Mgr. Michal Černý, vedoucí 
záchranné služby na letišti 
Václava Havla (43) 
POMÁHÁM LIDEM V NOUZI

21   Mgr. Robert Pejša, PhD.  
vysokoškolský pedagog (38) 
VÍM, ŽE KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ 
ZNAMENÁ SPOKOJENOU 
BUDOUCNOST

PŘedstAVUjeMe VÁM NÁŠ tÝM, KteRÝ se ZÚČAstNí VoLeB  
do MĚstsKÉHo ZAstUPIteLstVA 10. a 11. ŘíjNA 2014

Top 09 a nezávislí pro Roztoky a Žalov

Chceme dál vytvářet  
MĚsto PRo VŠeCHNY GeNeRACe 

Nová tělocvična dostavby základní školy

Potkejte se s námi:
28. 9.  od 15 do 18 hodin  při petangu v Tichém údolí

3. 10.  od 16 do 19 hodin  na Tyršově náměstí

5. 10.   od 15 do 18 hodin  při opékaní buřtů  
na Levém Hradci

10 17 8 12 5 2 6 7 3 19 1 15 21 4 11 9 16 18 14 20 13
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NAŠe ReCePtY PRo PoHodU Ve MĚstĚ I doMA

jan jakob 
Před čtyřmi lety jsem dostal důvěru a byl jsem zvolen 
starostou našeho města. Snažil jsem se, abych nejen 
ty, kteří mi tento úkol svěřili, nezklamal. Mým hlavním 
cílem bylo, aby do čtyř let stála nová budova základní 
školy. To se díky výborné práci mnoha spolupracovníků 
úspěšně podařilo. Povedly se i mnohé jiné věci, třeba 
otevřít tři nové třídy ve školkách. Na tuto práci bych 
s kolegy rád navázal.

Město pro rodinu
Do Roztok jsem se přistěhoval před téměř deseti lety. 
Od té doby jsem si Roztoky a Žalov zamiloval a cítím 
se tady opravdu doma. Letos jsem se oženil na Levém 
Hradci. S manželkou vychováváme dva hochy, kteří nyní 
chodí na první stupeň do školy, a před třemi měsíci se 
nám narodil třetí syn. Chci, aby nejen tito tři kluci, ale 
i všechny roztocké a žalovské děti měly v našem městě 
to správné zázemí pro krásné a radostné dětství, chci, 
aby i pro ně byly Roztoky tím opravdovým domovem, 
a chci, aby, jednou až vyrostou, byly hrdé na to, že jsou 
právě z Roztok.

Marie Šlancarová 
V Roztokách jsem strávila mnoho krásných let a dětských 
dobrodružství. Vyrůstala jsem s dalšími sourozenci. Cítila 
jsem, že naše město je víc než „pražským příměstím“. 
Roztoky jsou komunitou. Ráda vidím, že naší komunitu 
pomáhají rozvíjet i místní neziskové a další organizace 
a spolky. Od roku 2010 jsem zastupitelkou a předsedkyní 
sociální a zdravotní komise v Roztokách. Od r. 2012 
mi přibyla role radní. Pracuji jako vedoucí Kafírny 
ProVás v roztockém zámku, ve které zaměstnáváme lidi 
s pracovním znevýhodněním. Také pracuji jako asistentka 
pro poslankyni Ninu Novákovou. Mám dospělého syna 
Radka. Volný čas trávím na procházkách se psem, ráda 
plavu a jezdím na kolečkových bruslích. Relaxuji u jógy. 
Ráda cestuji a poznávám přírodní a kulturní krásy naší 
vlasti i jiných koutů světa. 

Město pro seniory
Jedním z mých cílů je zlepšit život seniorů. Myslím, že 
je důležité hledat příležitosti, jak více zapojit seniory 
do života Roztok. Například již třetím rokem připravujeme 
Den dětí a seniorů. Dalším výsledkem práce naší komise 
bylo zavedení tísňového volání pro občany Domova 
s pečovatelskou službou. Záhy byl díky využití tohoto 
systému zachráněn lidský život. Službu jsme nabídli 
i dalším občanům našeho města. Seniorům ve finanční 
tísni nabídneme příspěvek na přístroj. Plánujeme zavedení 
nové služby – osobní dopravy pro převoz seniorů 
k roztockým lékařům. Také chystáme tematická povídání, 
na kterých se naši senioři dozvědí praktické rady z oblasti 
zdravotní, psychosociální, duchovní a dalších. 

oldřich Mirtes
Do Roztok jsem se přistěhoval v roce 2007 (manželka 
byla zdejší rodačkou). Když jsem se snažil získat nějaké 
informace na obecním úřadu o fungování údržby, rozvoji 
města a plánování investic, abych získal přehled o celkovém 
dění ve městě, nabyl jsem dojmu, že fungování úřadu je 
poněkud nestandardní a atmosféra mezi úředníky byla tak 
hustá, že by se dala krájet. Získal jsem neodbytný pocit, 
že s vedením města není vše zcela v pořádku a že je třeba 
něco s tím udělat.

Nikdy jsem nebyl v žádné politické straně a žádné další 
politické ambice nemám, ale s ohledem na výše uvedené, 
a protože mně věci veřejné nejsou lhostejné a zajímá mě, kde 
žiji, přivítal jsem možnost podílet se na řízení města s lidmi 
s podobnými zájmy a zkušenostmi. Rozhodl jsem se přispět 
svým dílem k budoucnosti každodenního života ve městě. 
Výsledky za období aktivní činnosti stávajícího řízení města 
pod vedením našeho starosty Jana Jakoba mě jen utvrdily 
v tom, že jsem se dal na správnou cestu. I když je to cesta 
trnitá, s mnoha překážkami a kostlivci ve skříních.

Každodenní péče o město
Čím mohu být svému městu prospěšný? Využívám pro naše 
město své zkušenosti, které jsem nabyl za 24 let ve vedení 
týmu spolupracovníků vývojové a aplikační společnosti 
při řešení úkolů technického a organizačního charakteru. 
Jsem přesvědčen, že svým pragmatickým přístupem 
mohu být užitečný při prosazování plánů pro zpříjemnění 
každodenního života všech. Rád bych i nadále dohlížel 
nad smysluplností a oprávněností nakládání s veřejnými 
financemi. Také bych se přičinil o to, aby se další aktivity 
nezúžily jen na dlouhodobě zanedbávané investice 
a budování nových věcí, ale aby se i dále neopomíjela 
údržba a opravy již hotového. I v tomto ohledu byla 
v minulém období nastoupena správná cesta.

Rád se projíždím na kole se svými přáteli po našem městě 
i okolí a jsem pyšný na to, jak naše město vzkvétá, a věřím, 
že bude vzkvétat i nadále.

eva Frindtová
Mým pracovním prostředím je svět médií. Téměř 20 let 
vlastním vydavatelství, na jehož každodenní činnosti se 
podílím. Volný čas, byť ho není mnoho, při hezkém počasí 
ráda strávím na golfovém hřišti a naopak deštivé a studené 
dny věnuji volné chvíle malbě. Potěšilo mě, když jeden 
z mých obrazů byl vydražen ve prospěch zařízení nové 
roztocké školy.

Bezpečí a informace pro město
Roztoky jsme s rodinou zvolili za své nové místo 
pro život více jak před 10 lety a velmi rychle jsme si 
uvědomili, že zde chceme i zestárnout. Proto je pro mě 
důležité, aby Roztoky byly bezpečným místem po všech 
stránkách. Aby městská policie měla větší přehled, 
co se děje v ulicích, abychom z města eliminovali 
problémy spojené s gamblerstvím (vím, o čem mluvím, 
díky závislosti mého bývalého manžela na automatech 
skončilo mé první manželství). V neposlední řadě 
Roztoky budou bezpečné po realizaci protipovodňových 
opatření.

Před 4 lety mě také mé pracovní zkušenosti přivedly 
k roztockému Odrazu, který je vedle webových stránek 
města důležitým nosičem informací. Záleží mi na tom, 
aby informace v Odrazu byly pravdivé, nezkreslené 
a úplné. Aby každý měl možnost říci svůj názor, ale obsah 
zůstal kultivovaný.

 

Zdeněk Richter 
Dlouhá léta působím ve vedení obchodní společnosti 
zabývající se vývozem a realizací investičních celků. 
K tomu jsem našel v Roztokách před patnácti lety zázemí 
pro kvalitní život, oddych a rekreaci. Pravidelně sportuji 
a proto plně využívám nabídky překrásného prostředí 
Tichého údolí podél Únětického potoka jak k běhu, 
tak i jízdě na kole a nebo jen tak k tolik potřebnému 
aktivnímu kontaktu s přírodou.

Rozumný rozvoj pro město
Jak moje profese, tak i hodnota lokality Roztok mě 
přivedly před čtyřmi lety k zájmu se zapojit aktivně 
do ochrany těchto hodnot, ale současně se podílet 
na rozumném a správném rozvoji našeho města. Jako 
zastupitel, člen finančního výboru a stavební komise 
jsem hájil správný a rozumný rozvoj města, zodpovědné 
nakládání s finančními prostředky, podporoval rozhodnutí 
vedoucí ke zkvalitnění služeb obyvatelům jak v oblasti 
bydlení, tak i výchovy a vzdělávání. Za tímto účelem 
jsem se i podílel na koordinaci výstavby nové budovy 
základní školy.

Cíl je tedy jasný, v případě důvěry ze strany voličů v této 
činnosti pokračovat, nebýt apatický k problematice 
jiných, ale hlavně mít otevřené oči a přispět k tomu, aby 
město bylo ještě hezčí, upravenější a poskytovalo vše 
potřebné pro práci, vzdělaní a oddych.

tomáš Novotný 
Pracuji jako vedoucí střediska zámečnické výroby 
u Chladicích věží Praha. Naší hlavní náplní je výstavba 
betonových chladicích věží, tak jak je znáte z různých 
jaderných elektráren. Ve svém volném čase se naplno 
věnuji fotbalovému dění v Roztokách, kde jsem 
prezidentem místního klubu SK Roztoky. Pokud mi 
i přesto ještě nějaký volný čas zbude, „aktivně“ relaxuji 
doma u sportovních televizních přenosů.

Město pro volný čas
Můj recept pro město je založen na možnosti pro 
každého našeho občana najít v širokém spektru 
sportovní, zájmovou či oddechovou činnost, která mu 
vyhovuje. Jedině tak se může každý aktivně zapojit nebo 
být třeba jen zúčastněným divákem. Budu se snažit 
vytvořit vhodné podmínky a prostředí, aby bylo opravdu 
z čeho vybírat pro každého z vás.

Velký důraz budeme klást na realizaci nové městské 
víceúčelové haly v areálu Sokola Roztoky. V té najdou 
uplatnění jak sportovní kluby, tak i zájmová sdružení, 
pořádající kulturní akce. Čím pestřejší a rozmanitější využití 
hala bude, tím více nabídne našim občanům. Výčet všech 
našich plánů, které svými kroky budu aktivně podporovat, 
najdete podrobněji v našem volebním programu.

Chtěl bych dosáhnout toho, aby se všichni roztočtí 
podnikatelé a firmy se sídlem v Roztokách aktivně 
zapojili do podpory sportovních i kulturních akcí 
v Roztokách a aby byli hrdí na to, že je jejich jméno 
s akcemi v Roztokách spojováno. Současně bych chtěl 
pomoci prosadit větší finanční podporu města místním 
sportovním a kulturním spolkům a to především těm, kde 
jejich představitelé, trenéři, vedoucí, cvičitelé apod. vše 
dělají pouze z lásky a nadšení k těmto činnostem, bez 
nároku nebo požadavku na jakoukoli finanční kompenzaci 
nebo odměnu.

 

1   Jan Jakob chystá předkrm

Kuřecí terinka  
s játry a zeleným pepřem
4 porce

Kuřecí stehna – 2ks, kuřecí játra – 100 g, vepřový bůček – 100 g, 
zralé bezinky – 1 trs, voda – 2 cl, sušený zelený pepř, sůl 

Celé kuře vykostím tak, že maso opatrně odřezávám 
od prsní kosti podél skeletu kuřete, aby nám zůstal jeden 
plát jako na roládu. Prsa odříznu, použiji pouze stehna.
Ty seříznu tak, aby maso rovnoměrně pokrývalo kůži. 
Jemně osolím a opepřím.
Z jater nakrájených na malé kousky a bůčku namletého 
na jemno vytvořím za pomoci studené vody fáš na plnění 
tak, že krátkým rychlým vyšleháním spojím do pevné 
vazké hmoty. 
Přidám sůl, na hrubo drcený zelený pepř, kuličky zralého 
černého bezu a už jen lehce vmíchám.
Takto připranou hmotu vložím na jednu polovinu 
kuřecích stehen a zaroluji. Roládu zabalím 
do potravinářské folie, utáhnu a konce zavážu, aby vznikl 
pevný váleček.
Do hrnce dám pařák na knedlíky, zaliju vodou pod jeho 
úroveň, vložím terinku a na nejnižší teplotu vařím asi ¾ 
hodiny v páře pod poklicí. Voda by nemněla vřít, 
maximálně pomalu probublávat.
Také čas je pouze orientační, ideální je použití vpichového 
teploměru, kde by se teplota měla dostat na 65°C.
Hotovou terinku ještě zabalenou zachladím, vybalím 
z fólie a zchladlou, na plátky krájenou podávám.
Pozn : Jako aperitiv bych doporučil bezinkový likér, jako 
přílohu opečený toust

4   Eva Frindtová, připravuje 1. chod

Pečené filátko  
ze pstruha  
s česnekovými hříbky
4 porce

Pstruh – 2 ks, olivový olej – 6 cl, česnek – 3 stroužky, 
hříbky –  500g, máslo – 20 g, sůl, pepř černý, petrželová 
nať, tymián

Očištěné pstruhy bez vnitřností připravím na prkénko 
a podélným řezem od páteře oddělím filátka. Z těch 
opatrně seříznu žebra, aby na rybě zůstalo co nejvíc masa.
Stranu bez kůže osolím, opepřím a pokud je mám, přidám 
trochu lístků čerstvého tymiánu. Kůži dobře osuším.
Rozpálím pánev a na 2/3 olivového oleje opeču pstruha 
na kůži. Dbám, aby se nepřilepila a opekla pěkně 
do křupava. Neotáčím, opékám jen z jedné strany.
Když pstruha vyndám, přidám zbytek oleje a zprudka 
opeču na silnější plátky nakrájené hříbky.
Když se začnou zabarvovat, plotnu ztlumím, přidám na jemné 
plátky krájený česnek a ještě minutku dopékám. Na závěr 
přidám sekanou petrželku, osolím, opepřím a už jen 
na zbytkové teplo prohodím s máslem, nakrájeným na plátky.
Na talíř podávám houby, k nim pstruha kůží nahoru, 
kterého přeliju máslíčkem z hub.

2   Marie Šlancarová vaří polévku

Houbová polévka  
na kyselo
4 porce

Sušené hřiby – 20g, olej – 0,3 dl, hladká mouka – 20 g, 
cibule – 70 g, voda – 1,5 l, brambory – 500 g,  
smetana 33% – 3 dl, sůl, pepř, ocet, kmín, pažitka 

Sušené hřiby přes noc namočím do vody.
Druhý den houby uvařím do měkka.
Ve vedlejším hrnci si připravím světlou cibulovou jíšku 
s kmínem a zaliju houbami s vývarem.
Rozšlehám, přivedu k varu a přidám brambory, pokrájené 
na kostky.
Když jsou brambory měkké, přidám smetanu, osolím, 
opepřím a okyselím.
Podávám sypané pažitkou
Pozn.: Hřiby můžeme použít i čerstvé nebo mražené, ty je 
však lepší orestovat.

Polévku můžete ochutnat 3.10. od 16 hodin  
na Tyršově náměstí.

5   Zdeněk Richter, servíruje 2. chod

Králík dušený  
na rajčatech a stříbrných 
cibulkách
5 porcí

Králík – 1 ks( asi 1,5 kg), bílé víno – 1 l, ocet – 0,1 l,  
mrkev – 100 g, celer – 100g, cibule – 100g, zavařená  
rajčata – 250 g, stříbrné cibulky – 500 g, cukr – 50 g, 
hřebíček, bobkový list, celý černý pepř, mletý černý pepř, sůl

Z vína, octa, na hrubo nakrájené kořenové zeleniny, 
hřebíčku, celého pepře, bobkového listu a cibule na plátky 
si připravím marinádu, kterou krátce povařím, vychladím 
a na dva až tři dny do ní naložím na pět kusů rozděleného 
králíka.
Třetí den králíka vyndám, osuším, osolím, opepřím 
a v hrnci ze všech stran opeču do hněda, vyndám ven 
a dále v tom samém hrnci opeču stříbrné cibulky 
z trochou cukru, aby se vytvořil karamelový potah.
Přidám vycezenou marinádu, zavařená rajčata, králíka 
a zvolna dusím do měkka. 
Králíka vyndám a omáčku spolu s cibulkami svářím 
do husta. Dochutím, podávám.

3   Oldřich Mirtes podává  
teplý předkrm

Hruška  
zapečená nivou
4 porce

Hrušky – 4 ks, vlašské ořechy – 50 g, Niva – 200 g, 
bílé víno – 0,5 l,  – 4 ks, anglická slanina – 100 g,  
hlávkový salát – 1 ks, badyán – 4ks

Hrušky oloupu, rozpůlím, vyndám stopku a jadřinec.
Půlky hrušek dám do hrnce, zaliju bílým vínem, přidám 
cukr a celý badyán a na 3 min povařím.
Ještě teplé hrušky zespoda seříznu, aby držely rovně 
a naplním strouhanou nivou s drcenými ořechy.
Zprudka jen krátce zapeču v troubě a podávám na talíř s trha-
ným hlávkovým salátem a sypu nudličkami opečené slaniny.
Pozn.: Zapíjím svařeným  
bílým vínem.

6   Tomáš Novotný peče moučník

Borůvkový koláč 
s drobenkou
Borůvky – 1 kg, máslo – ¼ kg, hrubá mouka – 2 hrnky,  
cukr krystal – 1 hrnek, vejce – 5  ks, prášek do pečiva – 1 ks, 
mléko – 1 hrnek, sůl

Z cukru, másla a poloviny mouky vypracuju drobenku. 
Polovinu dám stranou.
Do druhé poloviny přidám žloutky, mléko, prášek 
do pečiva, zbylou mouku a vymíchám do hladkého těsta. 
Vmíchám tuhý sníh z bílků a vyliju na připravený plech.
Posypu borůvkami a rovnoměrně zasypu připravenou 
drobenkou.
Peču při 160°C asi ¾ hodiny.


