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OBSAH:OBSAH:
Medaile za manželskou věrnost

Poslední týdny a měsíce jsme tady v Odrazu žili hlavně komu-
nálními volbami. Nejprve kampaní a prezentací programů, pak 
samotnými výsledky hlasování a nakonec povolebním vyjedná-
váním. V  příštím, prosincovém čísle vám představíme plány 
nové městské rady v čele se starostou Jaroslavem Drdou.

Možná je teď vhodný moment dát si od obecní politiky chvíli 
oddech – a podívat se, co třeba dělá „naše“ senátorka Adéla Ší-
pová za obvod Kladno, kam patří i Roztoky. V Senátu je nej-

mladší, byla zvolena za Piráty před dvěma roky ve svých 40 letech. Nepříliš známá fe-
ministka, advokátka a matka pěti dětí tehdy překvapivě porazila těžké váhy – Jiřího 
Dienstbiera, Petra Bendla nebo kladenského primátora Milana Volfa.

Do horní parlamentní komory, která vždycky byla sborem starších prošedivělých 
mužů, vlétla jako uragán. Starší senátoři ji oslovovali zásadně „Adélko“, což ji rozčilo-
valo. Překládala si to, jako by jí říkali: „Ty jsi mladá, ještě hloupá, naivní ženská, seď 
tady v koutě, do ničeho raději moc nemluv a dívej se na nás, jak se dělá velká politika.“

Tuhle roli Šípová odmítla s tím, že má v plánu založení senátní komise pro rovnost 
žen a mužů. Zkrátka, že hodlá řešit gender jako své ústřední téma. Mohla tušit, že na-
razí už ve chvíli, kdy se jí někteří starší kolegové posmívali s tím, že nevědí, co je to 
„ten gender“, protože takové slovo v našem právním řádu neexistuje.

Muži se smáli, ale nakonec ji převezly ženy. Místo komise pro rovnost pohlaví si 
prosadily podvýbor pro rodinu. Proč ne, řeknete si. Jistě, jen kdyby jejich cílem bylo 
zlepšování podmínek pro rodiny. Jenže dvě senátorky, Jitka Chalánková a Daniela Ko-
vářová, si usmyslely něco jiného. Chtějí, aby horní komora oceňovala manželské páry 
za věrnost. Udělením medaile chtějí „ukazovat krásy manželství“.

Jediná otázka teď zní, jak budou manželskou věrnost ověřovat, zvlášť v národě řídí-
cím se Plzákovým zatloukat, zatloukat, zatloukat. Jako řešení se nabízí čestné prohlá-
šení, namátkové kontroly, anebo pak obnovení pásu cudnosti.
  l
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INFORMACE Z RADNICE

Jsem rád, že letošní volby proběhly relativ-
ně korektně, volební kampaň nebyla kon-
frontační, až na  nevýznamné výstřelky 
nedocházelo k  dehonestaci jednotlivých 
kandidátů, strany se víc zaměřily na  své 
přednosti než na zločiny konkurence.

Je mi jasné, že to dlouho nevydrží. Ostat-
ně už na ustavujícím zasedání přišla opozi-
ce s vyčíslením nákladů na odměny uvol-
něných zastupitelů a  s  tvrzením, že dva 
uvolnění místostarostové jsou pro Roztoky 
moc velký luxus. Budiž, to je legitimní ná-
zor. Jenom je potřeba připomenout, že 
po  volbách se původně domlouvaly jiné 
koalice, kde byly nynější opoziční strany 
účastny se shodným modelem dvou uvol-

něných místostarostů. Jenomže to by byli 
jejich místostarostové a u těch jim to nějak 
nevadilo. Takže, milí kolegové, kritizujte, 
ale nebuďte prosím pokrytci a nevyčítejte 
nám, že jsme upekli něco, na  co vy jste 
uhnětli těsto.

Volby přinášejí různé příběhy. Chtěl 
bych se zmínit o dvou. Musím svým způ-
sobem vyjádřit uznání Vítkovi Caltovi, kte-
rý se v zájmu zachování kontinuity účasti 
své strany ve  volbách pustil do  předem 
ztraceného zápasu.

A pak je tu moje paní, bývalá radní Vla-
ďka Drdová. Abych se já mohl stát staros-
tou, musela se sama stáhnout do  pozadí, 
ačkoli dostala jen o pár hlasů méně než já. 

Není to vůči ní fér, ale manželský pár ve ve-
dení obce by nepochybně byl mnohým li-
dem trnem v  oku. Už takhle se na  Face-
booku objevil dotaz, jestli se rada obce 
bude scházet u nás v kuchyni. To je samo-
zřejmě hloupost. Naše kuchyň má 9 m2, 
tam se nevejde ani celá naše rodina, natož 
městská rada.

Ale teď vážně. Je občas těžké udržet 
dvoučlennou koalici. My máme koalici 
čtyřčlennou. To znamená hodně vysoké 
nároky na  umění hledat shodu, nebo as-
poň smysluplný kompromis, zvlášť když 
uvážíme, že každá strana míří trochu ji-
ným směrem. Úmysly máme všichni dob-
ré, jen je sladit. Jak se nám to podaří, ukáže 
brzká budoucnost.

� l

Když	jsem	v	létě	předával	funkci	úvodníkáře	Václavu	
Dolejšímu,	vyjádřil	jsem	naději,	že	se	čtenáři	Odrazu	se	
mnou	i	nadále	budou	setkávat,	byť	ne	na	straně	3,	kde	bývá	
obvykle	úvodník	otištěn.	nu,	zdá	se,	že	jsem	postoupil	
na	stranu	4,	aspoň	prozatím.

Slovo starosty

Na rozdíl třeba od pražského zastupitelstva 
proběhlo ustavující zasedání toho roztoc-
kého relativně hladce a  bez překvapení. 
Předem bylo zveřejněno, že koalici vytvo-
řily strany TOP 09 a  nezávislí, Roztoky 
sobě, Sakura a Cesta pro město. Dohroma-
dy mají v jednadvacetičlenném zastupitel-
stvu více než pohodlnou většinu 15 hlasů, 
kterou také při volbě orgánů obce uplatni-

ly. Nekonalo se žádné překvapení, vše do-
padlo podle předpokládaného scénáře.

Jenom pro pořádek zrekapitulujme, že 
starostou města se stal autor těchto řádek 
a místostarosty Tomáš Novotný a Zuzana 
Šrůmová, kteří se budou v zastupování sta-
rosty spravedlivě střídat. Radu dále doplní 
Jaromír Beran, Tereza Kněžourková, Mi-
chal Hadraba a Eva Sodomová.

Finanční výbor povede dosavadní starosta 
Jan Jakob, kontrolní výbor, který tradičně 
připadá opozici, bude řídit Marie Dvořá-
ková.

V závěru dvouhodinového zasedání ještě 
zastupitelé schválili seznam oddávajících, 
aby se mohly uskutečnit již nahlášené svat-
by.  Večer pak noví a staronoví zastupitelé 
zakončili neformálními rozhovory při 
skromném rautu. Od příště už to bude na-
ostro a bez občerstvení.

l

Jaroslav�Drda

Radu řídil starosta Jaroslav Drda, zúčastni-
li se jí místostarostka Zuzana Šrůmová, 
místostarosta Tomáš Novotný a radní Eva 
Sodomová, Tereza Kněžourková, Michal 
Hadraba a Jaromír Beran. 

Rada se během čtyř hodin probrala pěta-
třiceti body.

Nově�ustavené�komise
Rada zřídila osm komisí, které povedou 
Zdeněk Richter (stavební komise), Tomáš 
Zděblo (komise životního prostředí), Zu-
zana Sýkorová (školská), Eva Sodomová 

(kulturní), Michal Seidl (sportovní), Vla-
dimíra Drdová (sociální a zdravotní) a Sta-
nislav Boloňský (redakční rada Odrazu). 
Novou komisi pro digitalizaci a  inovace 
povede Zuzana Šrůmová.

Radní na  základě nominací volebních 
stran jmenovali členy jednotlivých komisí.

Státní�znak
Přitakání se dočkal i  pozoruhodný bod – 
rada totiž musela odsouhlasit fakt, že ti za-
stupitelé, kteří se rozhodli být současně 
oddávajícími, mohou nosit při obřadech 

závěsný státní znak, jinak řečeno medailič-
ku na krku. Je to věc jistě vážná a důležitá, 
jen se jeden nepřestává divit, co vše záko-
nodárce vtělí do právních norem. 

Radní se probrali vcelku uspokojivým 
přehledem daňových příjmů, souhlasili 
s  provedením inventarizace hmotného 
a nehmotného majetku města.

Sanace�havárie�v�Kantorově
Důležitým bodem bylo vyslovení souhlasu 
se zněním zadávacích podmínek veřejné 
zakázky nazvané Sanace havárie komuni-

Ustavující zasedání zastupitelstva

Dne 2. listopadu se konalo první jednání městské rady,  
první povolební a v novém složení

Ustavující	zasedání	nového	zastupitelstva	města	se	konalo	
19.	října	2022	v	jídelně	školy	cihelna.	V	úvodu	zasedání	
složili	všichni	zvolení	zastupitelé	předepsaný	slib.	Byl	mezi	
nimi	i	Martin	Svášek,	který	nahradil	již	předtím	
rezignovavšího	Tomáše	zděbla.

Jaroslav�Drda
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kace a podélné drenáže v ulici Kantorova. 
V praxi šlo o nastartování procesu, na  je-
hož konci bude opravená jáma, kterou 
podzemní voda vymlela pod kanalizací 
u nové školy v Cihelně. 

Leasing�vozů
Poměrně podrobná debata se rozproudila 
nad zadávacími podmínkami leasingu 
dvou nových osobních vozů pro potřeby 
radnice. Radní nakonec slyšeli na  argu-
menty zástupců odboru správy města, 
resp. uznali, že část vozového parku doslu-
huje a bude v dohledné době vyřazena. 

Radní kývli na úplatný zábor chodníku 
v  Nádražní ulici pro potřeby stavebníka 
a  uložili stavebníkovi obnovit žlutý pře-
chod v Nádražní ulici. 

Zazněla též informace o  možnostech 
parkování v blízkosti nádraží. Když vše pů-
jde dobře, mohlo by být obnoveno tradiční 
parkoviště u nádraží do Vánoc, záleží to ale 
na rozhodnutí Správy železnic. 

Minimálně do ledna také bude v provo-
zu parkoviště v Tichém údolí.

Pojištění
Městská rada souhlasila s dodatkem pojist-
né smlouvy týkající se nové nafukovací 
haly, stejně tak přitakala na  dopojištění 

skleněné výplně výtahů a  skleněného zá-
bradlí na  nádraží. Na  vysvětlenou: připo-
jištění zmíněných stavebních součástí po-
žadovala Správa železnic na  samém 
začátku rekonstrukce nádraží a zastupitel-
stvo s tímto postupem souhlasilo. 

Rozjezd�nové�ordinace�pro�děti
Přitakání se dočkala i smlouva o nájmu pro 
MUDr.  Karolinu Banghovou, novou dět-
skou lékařku, která od ledna začne ordino-
vat v Havlíčkově ulici. Radní vzali na vědo-
mí ukončení nájmu v  Nádražní ulici 
v jednopokojovém bytě, kde od března po-
bývala ukrajinská rodina, a předběžně sou-
hlasili s poskytnutím této miniaturní byto-
vé jednotky pro potřebnou občanku 
Roztok na dobu dočasnou. 

V bloku pronájmů radní dále projednali 
novou smlouvu na objekt bývalé vodárny 
(s  vyšším nájemným), souhlasili s  dodat-
kem stran lékárny na Masarykově ulici. Ta 
funguje v  prostorách města a  od  září má 
nového nájemce. Podobné je to i  u  bistra 
Pohoda na  Tyršově náměstí, kde se také 
nájemci vystřídali. 

Pronájem�městského�bytu
Protože byla dokončena poměrně náklad-
ná obnova jednoho z městských bytů v Ná-

dražní, souhlasili radní se soutěží zájemců 
o tento byt. Zvítězí nejvyšší nabídka. 

Na programu bylo dále pověření radního 
M. Hadraby zastupováním města v  rámci 
stavebních a územních jednání v katastru 
města, projednání dodatku ke  smlouvě 
stran okružních křižovatek (týká se firmy 
Pudis).

Podstatným bodem bylo nastartování 
procesu změny regulačního plánu na  Pa-
nenské na  žádost stavebníka, které dali 
radní zelenou ve standardním režimu. 

Dar�od�Eatonu
Radní s díky přijali dar společnosti Ea-

ton, která tradičně přispívá na  obědy po-
třebných dětí. 

Radní souhlasili s vyřazením odepsané-
ho majetku ze školských zařízení, též přita-
kali ceníku nájmů Základní umělecké ško-
ly. 

� l

Tomáš�Novotný
místostarosta

inzerce

608 055 943
filip.tretinik@re-max.cz
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Zaměstnavatel: město Roztoky
Místo výkonu práce: město Roztoky
Pracovní poměr: na dobu neurčitou 
s úvazkem 1,0
Přepokládaný datum nástupu: jmenování 
do funkce od 1. 1. 2023 nebo dle dohody
Platová třída: 11. platová třída v souladu 
s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o pla-
tových poměrech zaměstnanců ve  veřej-
ných službách a správa, v platném znění, 
příplatky dle zákona č. 262/2006 Sb.,  zá-
koník práce.

Kvalifikační�předpoklady:
• Vysokoškolské vzdělání v magisterském 
nebo bakalářském studijním programu
• Zvláštní odborná způsobilost dle záko-
na o úřednících výhodou
Charakteristika vykonávané práce:
• Plnění povinností dle zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění
• Plnění povinností dle zákona 
č. 312/2002 Sb., o  úřednících územních 
samosprávných celků v  platném znění 
(dále jen „zákon o úřednících“)
• Řízení a koordinace všech činností a od-
borů městského úřadu, vydávání vnitř-
ních směrnic
• Plnění úkolů uložených zastupitelstvem 
města, radou města nebo starostou
• Plnění  činností  statutárního  orgánu 
v pracovněprávních záležitostech
• Plnění dalších úkolů dle platných práv-
ních předpisů

Předpoklady: Zákonné předpoklady pro 
vznik pracovního poměru úředníka sta-
noví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřední-
cích územních samosprávných celků 
a  o  změně některých zákonů, v  platném 
znění:

Úředníkem se může stát fyzická osoba, 
která: je státním občanem České republi-
ky, popř. osoba, která je cizím státním pří-
slušníkem a má v České republice trvalý 
pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá 
k  právním úkonům, je bezúhonná 

ve  smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona 
o úřednících, ovládá jednací jazyk a spl-
ňuje další podmínky stanovené zvláštním 
právním předpisem. 

Vedoucím úřadu se může stát fyzická 
osoba, která splňuje předpoklady podle § 4 
zákona o úřednících a má nejméně tříletou 
praxi
• jako vedoucí zaměstnanec, nebo
• při výkonu správních činnosti v pracov-
ním poměru k územnímu samosprávné-
mu celku nebo při výkonu státní správy 
v  pracovním nebo služebním poměru 
ke státu
• ve funkci člena zastupitelstva územního 
samosprávného celku dlouhodobě uvol-
něného pro výkon funkce.

Požadavky:
• Znalost právních předpisů z oblasti ve-
řejné správy (zejm. zákon č. 128/2000 Sb., 
o  obcích, zák. č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, správní řád, dále zákon o  úřední-
cích, zákon o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, volební zákony, vše 
v platném znění)
• Znalost  fungování  samosprávy  a  výko-
nu státní správy
• Organizační a rozhodovací schopnosti
• Znalost práce s PC
• Komunikační  schopnosti  a  umění  jed-
nat s lidmi, seriózní vystupování
• Kultivované  písemné  vyjadřování 
a zvládání veřejné prezentace
• Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)

Povinné�náležitosti�
písemné�přihlášky�podle�
zákona�o�úřednících:
• Jméno, příjmení, titul zájemce
• Datum a místo narození zájemce
• Státní příslušnost
• Místo trvalého pobytu
• Číslo OP nebo  číslo dokladu o povolení 
k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka

• Datum a vlastnoruční podpis zájemce
• Telefonní, popř. e-mailový kontakt

Požadované�doklady:
• Profesní  životopis  s  uvedením  údajů 
o  dosavadních zaměstnáních a  odbor-
ných znalostech a  dovednostech týkají-
cích se správních činností
• Motivační dopis
• Výpis  z  Rejstříku  trestů  ne  starší  než  
3 měsíce, u cizích státních příslušníků též 
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem; pokud tako-
vý doklad domovský stát nevydává, dolo-
ží se bezúhonnost čestným prohlášením
• Úředně  ověřenou  kopii  dokladu  o  nej-
vyšším dosaženém vzdělání
• Uchazeči narození před 1. 12. 1971  též 
úředně ověřené osvědčení dle zák.  
č. 451/1991 Sb. v platném znění (nebo do-
klad o podání žádosti o vystavení lustrač-
ního osvědčení) a  čestné prohlášení dle  
§ 2a § 4 zák. č. 451/1991 Sb. 

Lhůta pro podání přihlášky:  nejpoz-
ději do  30. listopadu 2022 do 16.00 ho-
din.

Místo a způsob podání přihlášky: v za-
lepené obálce poštou nebo osobně na ad-
resu Městského úřadu Roztoky, nám.  
5. května 2, 252  63 Roztoky, obálku 
označte: Výběrové řízení – tajemník – ne-
otvírat. Podáním přihlášky uchazeč sou-
hlasí s tím, že MěÚ Roztoky bude pro po-
třeby výběrového řízení nakládat s  jeho 
osobními údaji. Zaslané materiály budou 
uchazečům vráceny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo termín 
výběrového řízení prodloužit bez uvedení 
důvodu, případně výběrové řízení zrušit 
nebo nevybrat žádného z  uchazečů. 
Uchazeč nese náklady, které mu účastí 
ve výběrovém řízení vznikly.

V Roztokách dne 1. 11. 2022
Mgr.�Jaroslav�Drda�v.�r.

starosta

Starosta�města�Roztoky�vyhlašuje�výběrové�řízení�podle�§�7�zákona�č.�312/2002�Sb.,��
o�úřednících�samosprávných�celků,�v�platném�znění,�na�obsazení�pracovního�místa�–��
tajemnice/tajemník�Městského�úřadu�v�Roztokách

Upozornění:
Tajemnice/tajemník nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích.
Podle zákona o úřednících nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmě-
tem činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou činnost může (až na zákonem stanovené výjimky) vykonávat jen s předchozím písem-
ným souhlasem zaměstnavatele.  l
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Konzultační�den
Konzultační den pro občany města Roz-
toky s vedoucí oddělení důchodů OSSZ 
Praha-západ pí. Michaelou Průšovou

Odbor	vnitřních	a	sociálních	věcí	MěÚ	
roztoky	oznamuje,	že	ve	středu		
30.	listopadu	2022	v	době	od	8.00	do	
12.00	hod.	bude	přítomna	ve	velké	
zasedací	místnosti	MěÚ	paní	Michaela	
Průšová,	vedoucí	oddělení	důchodů	OSSz	
Praha-západ.	

Paní	Průšová	je	 připravena	s	vámi	kon-
zultovat	vaše	problémy	a	otázky	týkající	
se	nejen	důchodového	zabezpečení,	ale	
také	nově	schváleného	příspěvku	(tzv.	
„výchovné“),	který	bude	od	ledna	2023	
součástí	starobního	důchodu	pro	jednoho	
z	rodičů,	jenž	o	dítě	pečoval	v	největším	
rozsahu.

Těšíme	se	na	vaši	návštěvu.		 	 l

Ing.�Kateřina�Lukášová
vedoucí	oddělení	sociálního	a	DPS,	

OVSV,	MÚ	roztoky	
 ➔

Vážení spoluobčané, rádi bychom vás in-
formovali o  bezbariérové dopravě na  ob-
jednávku pro držitele průkazů ZTP 
a ZTP/P s trvalým bydlištěm na území obcí 
v těsném okolí Prahy.  

Objednání dopravy je možné prostřed-
nictvím formuláře na webu www.bezba.cz  
či e-mailem na  bezbadoprava@ropid.cz, 
případně telefonicky na čísle 234 704 572.

Cena za  jednu jízdu, kdy alespoň jeden 
z bodů jízdy (počáteční nebo koncový) je 
na  území obcí Středočeského kraje, které 
obsluhuje Bezba doprava:
dospělý – 70 Kč, dítě – 40 Kč. Součástí ceny 
je i nástupní taxa 10 Kč.

l

Ing.�KATEŘINA�LUKÁŠOVÁ
vedoucí	oddělení	sociálního	a	DPS

Jsem velmi rád, že několikaměsíční úsilí 
o  získání dětské lékařky je korunováno 
úspěchem. Paní doktorka již několik týdnů 
přijímá předběžné registrace malých paci-
entů, více na pldd.wz.cz. Zájem je nemalý. 

Tým dětských pediatrů je tedy v součas-
nosti tříčlenný, v  Havlíčkově krom dvou 
zmíněných lékařek ordinuje i MUDr. Polá-
ková. 

Přejme našim lékařkám i  jejich pacien-
tům, ať se ordinace plní pokud možno jen 
lehčími případy – a ať jde vše k všestranné 
spokojenosti. 

� l

Tomáš�Novotný
místostarosta

Bezbariérová doprava

Roztoky mají doslova kliku 
Na dětské lékaře 
Pět	roků	poté,	co	k	nám	nastoupila	MUDr.	Malá,	o	jejíž	
popularitě	a	úspěšnosti	svědčí	fakt,	že	dětské	pacienty	pro	
enormní	zájem	už	přijímat	nemůže,	otevírá	v	Havlíčkově	ulici	
svou	pediatrickou	ordinaci	MUDr.	Karolína	Bangová,	Ph.D.

Město�Roztoky�hledá��
spolupracovníka�na�pozici�
ODPOVĚDNÝ�A�TECHNICKÝ�
REDAKTOR�MĚSÍČNÍKU�ODRAZ
Náplň práce:

zařazování	přijatých	příspěvků	do	rubrik

Krácení	článků	podle	potřeby

rozvržení	příspěvků	na	jednotlivé	strán-
ky	(tzv.	zrcadlo)

Provádění	všeobecných	jazykových	
a	stylistických	úprav	(jazyková	korektura	
je	zajišťována	zvlášť)

Tvorba	názvů	článků	a	komunikace		
s	autory	(v	případě	potřeby	úprav)

Komunikace	s	grafikem,	tiskárnou		
a	distributorem	časopisu

Spolupráce	s	redakční	radou		
a	vydavatelem

Vytváření	elektronické	verze	časopisu

Požadavky:

Minimálně	úplné	středoškolské	vzdělání

Velmi	dobrá	znalost	češtiny

Formulační	obratnost

znalost	práce	na	Pc

Komunikační	schopnosti

zkušenosti	s	tvorbou	tiskovin	výhodou

Rozsah pracovní činnosti:

Výkon	pracovní	činnosti	v	rozsahu		
cca	0,5	úvazku.

Odměňování	na	základě	smlouvy		
o	pracovní	činnosti	nebo	jako	OSVČ	

způsob	práce	–	z	domova

Bližší informace poskytne starosta města 
Jaroslav Drda na e-mailové adrese  
drda@roztoky.cz.		 l Z deníku Městské policie Roztoky

V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	roztok	informovali	o	činnosti	Městské	
policie	roztoky,	a	to	za	období	od	7.	10.	do	3.	11.	2022:	
	
n�9. 10. oznámen volně pobíhající opuště-
ný pes v ulici Bělina s tím, že oznamovatel 
psa odchytil – na  místě hlídka převzala 
nalezeného psa od  oznamovatele, pes 
umístěn do záchytného kotce MP Rozto-
ky, při prohlídce psa zjištěn čip, registro-
vaný v  dostupném registru majitelů zví-
řat, majitel psa vyrozuměn cestou tohoto 
registru, téhož dne se dostavil na MP Roz-
toky a jeho pes mu byl předán v pořádku, 
podezření z  přestupku vyřešeno uložení 
blokové pokuty v  příkazním řízení 
na místě; 
n�9. 10. oznámena dopravní nehoda mezi 
osobním automobilem a  motocyklem 
v  ulici Nádražní bez zranění – hlídka 
na místo, zajištění místa dopravní nehody, 
usměrňování dopravy, na  místo přivoláni 
policisté Skupiny dopravních nehod PČR 
Praha-venkov, kteří si na  místě událost 
převzali k realizaci jejich zadokumentová-
ní této dopravní nehody;

n�11. 10. oznámeno, že seniorka bydlící 
sama v domě v ulici Komenského nereagu-
je na bouchání, zvonění a ani nezvedá mo-
bilní telefon osobě, která za  ní dochází 
a stará se o ni a se kterou byla dohodnuta, 
že navštíví společně lékaře – hlídka na mís-
to, na  místě byl proveden ze strany členů 
hlídky MP pokus o opětovné kontaktování 
seniorky, vzhledem k  důvodné obavě 
o zdraví seniorky bylo rozhodnuto o vstu-
pu na pozemek domu, vzhledem k uzamče-
ným vratům hlídka MP překonala oplocení 
pozemku domu a na pozemku domu bylo 
zjištěno, že vstupní dveře do  domu byly 
odemčené, po  prohlášení, že se na  místě 
nachází policie, se z  místnosti vpravo 
za vstupními dveřmi ozval ženský hlas vo-
lající o pomoc, hlídka vstoupila do objektu 
domu a v koupelně na podlaze nalezla leží-
cí seniorku, která se nemohla zvednout 
z podlahy s tím, že ji bolí celé tělo, seniorka 
byla při vědomí, komunikovala, 
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uvedla, že v průběhu noci upadla v koupel-
ně a od té doby leží na podlaze, přivolána 
rychlá zdravotnická pomoc, která po ošet-
ření převezla seniorku do  nemocničního 
zařízení, před odjezdem dům zajištěn a klí-
če od domu předány seniorce;
n�11. 10. v rámci hlídkové činnosti naleze-
no v ulici Levohradecká odstavené vozidlo 
tov. zn. Peugeot, v současné době evident-
ně neprovozované – zadokumentováno;
n�11. 10. oznámeno cestou PČR, že v  Ti-
chém údolí v místě za objektem bývalé Ko-
liby došlo v Únětickém potoce k usmrcení 
mladého srnečka dvěma neznámými psy 
a že oznamovatel, který událost viděl, čeká 
na místě – hlídka na místo, na místě kon-
taktován oznamovatel, který uvedl, že šel 
Tichým údolím od  Suchdola směrem 
na  Roztoky, a  když vyšel po  cestě z  lesa 
na  rovinu směřující k  závoře u  bývalého 
objektu Koliby, tak si všiml, že po  pravé 
straně v  Únětickém potoce útočí dva psi 
na  mladého srnečka, který ležel ve  vodě 
a  ještě se hýbal, poté psi utekli směrem 
do lesa směrem zpátky ke Spálenému mlý-
nu, oznamovatel přivolal na místo pomoc, 
před příjezdem hlídky na místo však srne-
ček uhynul, zadokumentováno, uhynulý 
srnec předán členům mysliveckého sdru-
žení, provedeno místní pátrání po  dvou 
volně pobíhajících psech s negativním vý-
sledkem, událost oznámena členům mysli-
veckého sdružení PČR Libčice;
n�12. 10. oznámen nález tabulky r. z. MPZ 
Slovenska na  Tyršově náměstí – nalezená 
tabulka zajištěna na MP Roztoky jako ná-
lez, provedenou lustrací v evidenci vozidel 
byl zjištěn provozovatel vozidla, téhož dne 
předána provozovatelce vozidla, provozo-
vatelka vozidla by tímto chtěla poděkovat 
poctivému nálezci;
n�12. 10. ve schránce důvěry MP Roztoky 
nalezen svazek klíčů – tento uložen na MP 
Roztoky jako nález, téhož dne zjištěna ma-
jitelka a svazek klíčů jí byl předán, majitel-
ka by touto cestou chtěla poděkovat pocti-
vému nálezci;
n�14. 10. oznámeno, že v ordinaci psychia-
trie v Nádražní ulici mají agresivního pa- 
cienta, který verbálně napadal lékařku 
a  který právě utekl z  ordinace, pacient je 
agresivní a  nebezpečný okolí a  lékařkou 
byl nařízen jeho převoz do  Psychiatrické 
léčebny Praha 8 – Bohnice – hlídka na mís-
to, na místo též hlídka PČR Libčice, na zá-
kladě získaného popisu osoby, která utekla 
z ordinace, bylo provedeno místní pátrání 
a výskyt této osoby byl zjištěn na autobuso-
vé zastávce PID v Nádražní ulici, zde byla 
tato osoba zajištěna a  byla vyzvána, aby 
smíšenou hlídku PČR Libčice a MP Rozto-
ky následovala zpět do ordinace psychiat-

rie v Nádražní ulici, lékařem byl přivolán 
sanitní vůz rychlé zdravotnické pomoci, 
aby převezl osobu do PL Bohnice, na místo 
se dostavilo sanitní vozidlo RZP s  osád-
kou, která si převzala pacienta k  převozu 
do PL, hlídka MP doprovázela osádku sa-
nitního vozidla s  pacientem z  ordinace 
k sanitnímu vozidlu zaparkovanému v uli-
ci Rýznerova, kdy při příchodu k sanitní-
mu vozidlu se pokusil pacient o útěk, byl 
zadržen členy hlídky MP, a  jelikož se pa- 
cient choval agresivně s cílem napadat jak 
členy hlídky MP Roztoky, tak i osádku sa-
nitního vozidla, bylo použito hmatů 
a chvatů a byla agresivnímu pacientovi při-
ložena služební pouta, byl umístěn do sa-
nitního vozidla a za provedení eskorty byl 
převezen do  PL Bohnice, kde byl předán 
personálu do  jejich péče, ke zranění osob 
ani k materiální škodě nedošlo;
n�14. 10. ve schránce důvěry MP Roztoky 
byl nalezen Evropský průkaz zdravotního 
pojištění OZP – uložen na  MP Roztoky 
jako nález, odeslán příslušné zdravotní po-
jišťovně; 
n�14. 10. ve schránce důvěry MP Roztoky 
nalezen mobilní telefon Huawei, telefon 
byl vybitý – uložen na  MP Roztoky jako 
nález, následujícího dne zjištěn majitel 
a  telefon mu byl vrácen, majitel by touto 
cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n�15. 10. ve večerních hodinách oznámeno 
vloupání do  domu v  ulici Nad Vltavou 
s  tím, že je možné, že pachatel je ještě 
uvnitř domu – hlídka na  místo, na  místě 
provedeno prohledání vnitřních prostor 
domu s  předchozím souhlasem majitelky, 
uvnitř objektu domu nebyl nikdo nalezen, 
byly ale rozházené věci a  bylo zjevné, že 
vnitřek domu někdo prohledával, dále bylo 
prohlídkou objektu zjištěno poškozené 
francouzské okno, na místo přivolána PČR 
Libčice, která si na místě věc převzala k je-
jich realizaci zadokumentování trestného 
činu krádeže vloupáním a porušování do-
movní svobody;
n�16. 10. oznámen nález pánské peněženky 
s doklady, platební kartou a finanční hoto-
vostí na lesní cestě mezi Roztokami a Úně-
ticemi, kterou donesla oznamovatelka 

na  MP Roztoky – peněženka s  obsahem 
uložena na  MP Roztoky – zjištěn majitel, 
tento vyrozuměn a téhož dne mu byla jeho 
nalezená peněženka s  obsahem předána, 
majitel by touto cestou chtěl poděkovat po-
ctivému nálezci;
n�18. 10. oznámena krádež zboží v prodej-
ně Tesco v Lidické ulici s tím, že byla zadr-
žena podezřelá osoba ochrankou prodejny 
– na místě zjištěno, že podezřelá osoba si 
v prostoru prodejny sebrala zboží z regálu 
a  toto uložila do  batohu, který měla při 
sobě, poté prošla přes pokladny, aniž by 
zboží uhradila, u východu z prodejny byla 
zadržena ochrankou prodejny, odcizené 
zboží osoba dobrovolně vydala, byla zjiště-
na totožnost této podezřelé osoby a prove-
denou lustrací v evidencích PČR bylo zjiš-
těno, že osoba byla v  posledních třech 
letech odsouzena za majetkový trestný čin, 
na  místo přivolána hlídka PČR Libčice, 
která si na  místě událost i  s  podezřelou 
osobou převzala;
n�19. 10. v rámci hlídkové činnosti naleze-
no na parkovišti v ulici Obránců míru od-
stavené vozidlo tov. zn. Toyota, nesplňující 
podmínky provozu na  pozemních komu-
nikacích, vozidlo evidentně dlouhodobě 
neprovozováno – zadokumentováno, pro-
vedena lustrace v evidenci vozidel, na vozi-
dlo vylepena výzva k  odstranění vozidla 
z  pozemní komunikace nebo ke  zjednání 
nápravy, tato výzva zaslána i provozovateli 
vozidla, oznámeno Silničně správnímu 
úřadu při MÚ Roztoky; 
n�19. 10. oznámen nález dvou jízdních kol 
odstavených u garáží v ulici Spěšného – za-
dokumentováno, nalezená kola po dohodě 
s  oznamovatelem uložena v  jeho garáží 
s  tím, že následující den bude dohodnuto 
převezení kol na MP Roztoky, následující-
ho dne zjištěn majitel těchto nalezených 
jízdních kol, byl mu předán kontakt 
na  oznamovatele (se souhlasem oznamo-
vatele), aby mezi nimi mohlo dojít k předá-
ní nalezených jízdních kol;
n�20. 10. v nočních hodinách cestou PČR 
Libčice oznámena krádež elektrokoloběž-
ky v  ulici Kroupka ze dvora jednoho 
z domů s  tím, že podezřelá osoba na  této 
elektrokoloběžce odjela ulicí Rýznerova 
směrem k podniku VÚAB – hlídka na mís-
to, provedeno místní pátrání po odcizené 
elektrokoloběžce a podezřelé osobě společ-
ně s hlídkou PČR Libčice, která se dostavi-
la na místo, s negativním výsledkem, udá-
lost si na  místě převzala PČR Libčice 
ke  jejich realizaci zadokumentování trest-
ného činu;
n�21. 10. při návratu členů hlídky MP 
z hlídkové činnosti byl u budovy MP Roz-
toky nalezena na klice vstupních dveří ob-
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jektu MP pověšená klíčenka s nápisem eon 
se zavěšeným klíčem a  šedým plastovým 
čipem a  dále dětská kšiltovka s  motivem 
Batmana – nalezené věci uloženy na  MP 
Roztoky jako nález, čip na  klíčence byl 
prověřen v  ZŠ Zdeňky Braunerové a  byl 
zjištěn majitel, zákonný zástupce majitele 
se dostavil následně na MP Roztoky a nale-
zená klíčenka s  klíčem s  čipem mu byla 
předána, čepice však nebyla jejich, a  tak 
čepice nadále zůstává jako nález uložená 
na MP Roztoky, majitel nalezené klíčenky 
s klíčem a čipem by chtěl touto cestou po-
děkovat poctivému nálezci; 
n�21. 10. oznámena krádež zboží v prodej-
ně Tesco s tím, že podezřelá osoba byla za-
držena ochrankou prodejny – na  místě 
provedeným šetřením zjištěno, že podezře-
lá osoba si v prostoru prodejny vzala z re-
gálu zboží, které strčila pod bundu a pro-
nesla přes pokladny, aniž by toto zboží 
na pokladně uhradila, u východu z prodej-
ny byla zadržena ochrankou prodejny, 
ke krádeži se doznala a odcizené zboží vrá-
tila na prodejnu, zjištěna totožnost této po-
dezřelé osoby, přestupek proti vyřešen ulo-
žením blokové pokuty v příkazním řízení 
na místě;
n�22. 10. v rámci hlídkové činnosti zjištěny 
poškozené skleněné výplně autobusových 
zastávek U Rybníčku a na rozcestí Žalov – 
zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno 
jako podezření z přestupku proti majetku;
n�24. 10. v nočních hodinách v rámci hlíd-
kové činnosti byla u ulici Plavidlo v prosto-
ru „Lesní školky“ kontrolována spící osoba 
ve  spacím pytli – tato osoba při kontrole 
nebyla schopna prokázat svoji totožnost 
dokladem totožnosti, neboť u  sebe žádný 
neměla, provedenou lustrací v  evidencích 
PČR dle osobou uvedených dat bylo zjiště-
no, že jde o osobu, která prochází pátráním 
po osobách a že je na tuto osobu vydán Ev-
ropský zatýkací příkaz, vzhledem k tomu, 
že jde o  osobu cizí národnosti, na  místo 
přivolána hlídka PČR Libčice, která si 
na  místě osobu převzala k  jejich realizaci 
zadokumentování a dalších úkonů s touto 
osobou;
n�24. 10. v nočních hodinách oznámeno, že 
v prostoru benzinové čerpací stanice MOL 
v Přílepské ulici se volně pohyboval pes bez 
chovatele, kterého se oznamovatelce poda-
řilo odchytit – na  místě zjištěno, že jde 
o  křížence ovčáka, nalezeného psa hlídka 
od  oznamovatelky převzala a  převezla 
na  MP Roztoky, kde tohoto psa umístila 
do záchytného kotce MP Roztoky, při pro-
hlídce psa zjištěn čip, provedenou lustrací 
v dostupných registrech majitelů zvířat bylo 
zjištěno, že čip je registrován, byl proveden 
pokus o  vyrozumění majitele cestou pra-

covníků registru, ale neúspěšně, nakonec se 
podařilo majitele vyrozumět, tento se do-
stavil ještě v nočních hodinách na MP Roz-
toky, kde si převzal svého nalezeného psa 
v pořádku, přestupek vyřešen na místě ulo-
žením blokové pokuty v příkazním řízení; 
n�25. 10. oznámen volně pobíhající opuště-
ný pes v ulici Spěšného, kterého oznamo-
vatelka dovedla na MP Roztoky – nalezený 
pes umístěn do záchytného kotce MP Roz-
toky, při prohlídce psa zjištěn čip, ale jak 
bylo zjištěno v dostupných registrech maji-
telů zvířat, tak v těchto registrech není ten-
to čip registrován, pořízená fotka nalezené-
ho psa zveřejněna na Facebooku – skupina 
Roztoky, následně zjištěn majitel, který se 
dostavil na MP Roztoky, nalezený pes byl 
majiteli předán v pořádku, přestupek vyře-
šen na  místě uložením blokové pokuty 
v příkazním řízení; 
n�27. 10. v rámci hlídkové činnosti naleze-
no na okraji komunikace ulice Žirovnické-
ho odstavené vozidlo tov. zn. Audi bez r. z., 
vozidlo evidentně dlouhodobě neprovozo-
váno – zadokumentováno, na vozidlo vyle-
pena výzva k odstranění vozidla z pozemní 
komunikace nebo ke  zjednání nápravy, 
oznámeno Silničně správnímu úřadu při 
MÚ Roztoky;
n�27. 10. oznámen nález tabulky r. z. na kři-
žovatce ulic Obránců míru a Čapkova, kte-
rou oznamovatelka donesla na MP Rozto-
ky – tabulka uložena na MP Roztoky jako 
nález, provedenou lustrací v evidenci vozi-
del zjištěno vozidlo, na  které je tato r. z. 
evidována, zjištěn provozovatel vozidla, 
tento vyrozuměn, téhož dne mu byla nale-
zená tabulka předána, provozovatel vozidla 
by touto cestou chtěl poděkovat poctivému 
nálezci; 
n�27. 10. ve schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena platební karta MasterCard Poš-
tovní spořitelny – uložena na MP Roztoky 
jako nález, poté zaslána příslušnému ban-
kovnímu ústavu;
n�29. 10. oznámen nález dětské koloběžky 
zn. Lifefit v  ulici Nad Vinicemi, kterou 
oznamovatelka donesla na MP Roztoky – 
koloběžka uložena na  MP Roztoky jako 
nález, zveřejněno na  webových stránkách 
MP Roztoky, Facebooku – skupina Rozto-
ky, v  následujících dnech zjištěn majiteli 
a tomuto nalezená koloběžka předána, ma-
jitel by touto cestou chtěl poděkovat pocti-
vému nálezci;
n�1. 11. oznámen nález občanského průka-
zu ve schránce důvěry MÚ Roztoky – nale-
zený OP převzat od pracovníků MÚ Roz-
toky, provedenou lustrací zjištěno, že tento 
doklad prochází jako neplatný, tento do-
klad odeslán příslušnému referátu eviden-
ce osobních dokladů; 

n�2. 11. v  rámci hlídkové činnosti bylo 
na  okraji komunikace ulice Třebízského 
nalezeno odstavené vozidlo tov. zn. Škoda 
Fabia combi, bílé barvy, bez tabulek regist-
rační značky, vozidlo evidentně dlouhodo-
bě neprovozováno – při prohlídce vozidla 
zjištěno VIN, na místě pořízena fotodoku-
mentace, provedenou lustrací v  evidenci 
vozidel dle výše uvedeného VIN bylo zjiš-
těno, že toto VIN vůbec evidencí vozidel 
v ČR neprochází, na vozidlo byla vylepena 
výzva k  odstranění vozidla technicky ne-
způsobilého provozu na pozemních komu-
nikacích z této komunikace nebo ke zjed-
nání nápravy, oznámeno Silničně 
správnímu úřadu při MÚ Roztoky;
n�2. 11. oznámena žádost o pomoc občan-
ky, která si na parkovišti u Tesca v Lidické 
ulici zabouchla uvnitř vozidla tov. zn. Ford 
Fushion klíče od  svého vozidla a  nemůže 
se do svého vozidla dostat – hlídka na mís-
to, dle předložených dokladů oznamova-
telky bylo ověřeno, že předmětné vozidlo 
se zabouchnutými klíči uvnitř vozidla je 
skutečně její, nejprve oznamovatelce byla 
nabídnuto přivolání odborné pomoci, toto 
odmítla, že spěchá a potřebuje se do vozi-
dla dostat hned a odjet, a tak s jejím sou-
hlasem bylo provedeno násilné vniknutí 
do  jejího vozidla, kdy bylo rozbito malé 
trojúhelníkové okno pravých zadních dve-
ří a poté bylo vozidlo otevřeno a majitelce 
předáno, následně bylo vozidlo zadoku-
mentováno, ke zranění osob nedošlo, k jiné 
materiální škodě než poškození skleněné 
výplně malého trojúhelníkového okna pra-
vých zadních dveří vozidla rovněž nedošlo;
n�2. 11. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
byla nalezena platební karta ČSOB – ulo-
žena na MP Roztoky jako nález, následují-
cího dne zjištěn majitel a platební karta mu 
byla předána, majitel by touto cestou chtěl 
poděkovat poctivému nálezci.

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

Pokud byste svým poznatkem mohli po-
moci při šetření výše uvedených událostí, 
obraťte se prosím buď osobní návštěvou, 
nebo telefonicky na Obvodní oddělení po-
licie ČR Libčice (tel. 974  866  400) nebo 
na  Městskou policii Roztoky (tel. 
602 666 458, 730 511 988 nebo 220 910 468, 
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz). 
Děkujeme předem za spolupráci. 

� l

Petr�Vevera�
ved.	str.	MP	roztoky
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Chtěli jsme tuhle krásnou tradici Žalovu 
vrátit, protože tu nebyla už od roku 1954. 
Alespoň tak praví baráčnická kronika, kte-
rou jsme měli možnost číst, díky laskavému 
zapůjčení od  paní Jiřinky Hendrychové. 

(Vy tu možnost máte také – na  našem 
webu.)
Dva roky jsme to kvůli té nemoci na C od-
kládali. A letos to konečně vyšlo. Objedna-
li jsme kapelu, harmonikáře, flašinetáře, 

houpačky, kolotoče, stánky, nachystali ob-
čerstvení se svařákem, medovinou, vínem, 
pivem i koláčky, pozvali baráčníky v kro-
jích, spoustu zpívající a  tančících dětí, ta-
neční skupinu z Úholiček, řezníka se zabí-
jačkou a také všechny sousedy, pamětníky, 
přátele, kamarády z blízka i daleka a chtěli 
se alespoň trošku přiblížit atmosféře, která 
na posvícení panovala před mnoha lety.

A vyšlo to ještě lépe, než jsme si asi do-
kázali představit. Počasí nám přálo, vy jste 
přišli v hojném počtu a podpořili nás. Díky 
vám za to! Ano, bylo zde i pár chyb – příště 
se budeme snažit polepšit a vychytáme co 
se dá. 

Velké díky patří všem těm, kteří se 
na  posvícení jakkoli podíleli, a  bylo vás 
opravdu hodně. Bez vás by žádné tak krás-
né posvícení nevzniklo! Díky moc!

Už teď přemýšlíme, čím novým vás příští 
rok překvapíme. Co by se vám líbilo zažít 
na Žalovském posvícení 2023? Že je to da-
leko? Nám to tak ani nepřijde. 

Už máme v kalendářích zapsáno – nedě-
le 15. října 2023. Těšíme se na vás!

� l

Za pořadatelský Spolek Čarodějnic Roztok 
a Žalova, z. s., 

Klára�Dvořáková
	www.zalov.webnode.cz

Tato lidová slavnost se po  mnoha letech 
uskutečnila zejména díky úsilí spolku Roz-
tockých a  žalovských čarodějnic, v  čele 
s nejvyšší čarodějnicí Petrou Laštovkovou. 
K úspěchu akce přispěly i Technické služby 
vzorným úklidem a  pokosením levohra-
deckých luk. 

Program posvícení byl velmi bohatý. Za-
čal již v  10 hodin dopoledne vyzváněním 
zvonu kostela sv. Klimenta a  pořady pro 
děti, dětskými pěveckými a tanečními sbo-
rečky. V pravé poledne vystoupila taneční 
skupina žen z  Úholiček v  čele s  úžasnou 
paní starostkou Kořínkovou. Zlatým hře-
bem byl ve 13 hodin příjezd krojované sku-
piny pražských baráčníků, kteří navodili 
atmosféru tradiční sousedské pospolitosti 
a  vrátili tak na  chvíli čas o  století nazpět. 
Celým odpolednem pak provázela nefalšo-
vaná dechovka. Kdo nepřišel, musel litovat.

Je třeba doufat, že šlo o počátek nové tradi-
ce a že se žalovské posvícení stane rovno-
cennou protiváhou skvělého a již proslulé-
ho roztockého masopustu. 

Posvícení�neboli�posvěcení
Posvícení je původně ryze církevním svát-
kem – připomínkou posvěcení farního 
kostela. Není tedy poutí v  pravém slova 
smyslu, i když jako výroční pouť bylo ně-
kdy označováno. Například v  sousedních 
Úněticích slaví posvícení jako poutní slav-
nost ke  svátku Nanebevzetí Panny Marie, 
jemuž je zasvěcen filiální kostel. Podobně 
v  Libčicích nad Vltavou, kde posvícení 
rovněž splynulo se svátkem sv. Bartolomě-
je, patrona místního kostela.

Pouť se slaví v den patrocinia místního 
chrámu, což je v případě Roztok 23. června 
(svátek sv. Jana Křtitele), u levohradeckého 

kostela 23. listopadu na svátek sv. Klimen-
ta. S  ohledem na  povětrnostní podmínky 
se tento pozdně podzimní termín neujal, 
zato se v minulosti v Žalově slavilo posví-
cení třetí říjnovou neděli, kolem svátku sv. 
Havla. Tento termín má své důvody. Před-
ně neznáme, na rozdíl od novodobého roz-
tockého kostela (posvěceného v  květnu  
r. 1867), datum posvěcení levohradecké 
svatyně. Ze zmínek v latinských legendách 
usuzujeme, že první levohradecký kostelík 
zde byl knížetem Bořivojem I. postaven 
mezi roky 882–884 (dříve se soudilo, že byl 
postaven již o  10 let dříve). Bližší datum 
(postavení/posvěcení) ale již nikdy nebude 
zjištěno.

Tak se to povedlo! Žalovské posvícení znovu žije!

Pěkně obnovená tradice

„Dříve	to	bývala	velká	sláva,	trvala	několik	dní	a	tančilo	se	hned	v	pěti	
hospodách…	Točna	autobusu	byla	plná	atrakcí	pro	děti	a	stánky	se	táhly	kolem	
cesty	až	ke	kostelu	sv.	Klimenta.“	i	takto	nám	o	žalovském	posvícení	vyprávěli	
pamětníci	–	paní	Jiřinka	Krásná,	paní	Jaruška	Pařízková,	paní	Alička	Tondrová,	
Marušky	–	chrdlová,	Procházková,	Švehlová,	Adámková,	Kovaříková,	
Košnářová,	Janičky	–	Linhartová,	Valentová,	Janoušková,	manželé	zieglerovi,	
paní	Markéta	Vondrušková	a	mnoho	a	mnoho	dalších.	

V	neděli	16.	října	se	za	mimořádně	krásného	slunného	počasí	uskutečnilo	
na	Levém	Hradci	žalovské	posvícení.	Mimořádná	byla	i	účast	veřejnosti,	
prodalo	se	více	než	1000	vstupenek.
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Vůle�císařova:�slavit�
se�bude�jednotně!
Druhým důvodem je císařský dekret Jose-
fa II. z roku 1787, kterým bylo datum ko-
nání obecních posvícení jednotně stanove-
no právě na říjnovou neděli kolem svátku 
sv. Havla. Do té doby se slavilo v závislosti 
na  reálné datum posvěcení, to znamená 
v každé obci jinak. Rozhodnutí osvíceného 
císaře bylo velmi racionální, neboť v druhé 
polovině října už byly zpravidla ukončeny 
všechny hlavní polní práce včetně sklizně 
chmele, brambor, vína, ovoce, a  ovšem 
i zelí, které nesmělo chybět na talíři s po-
svícenskou pečenou husou nebo kachnou. 
Důležitým atributem posvícení byly také 
„dvojctihodné“ koláče, samozřejmě se 
švestkovými povidly z  podzimní sklizně. 
Říjnové slavení tak nebylo v kolizi s kalen-
dářem zemědělského roku, který byl ještě 
před dvěma stoletími naprosto určující pro 
život našich předků. Toto úřední přeložení 
svátku posvěcení chrámu na jednotné da-
tum mělo ale také za následek jeho výraz-
né odtržení od  křesťanské tradice, a  tedy 
posvětštění. Ještě více se to projevilo v ob-
cích, kde vzdor císařskému patentu slavili 
nadále posvícení v  původní výroční den 

a  nově k  tomu také havelské „císařské 
hody“. K  podzimnímu posvícení tak po-
stupně patřilo zejména opulentní hodová-
ní a  radování, tancovačky a  setkávání ro-
din. A  samozřejmě také sváteční lidové 
kroje!

Poutě�nejsou�jen�střelnice,�
ale�i�putování
S poutěmi to je složitější. U některých cír-
kevní rámec zcela vymizel, jako např. u po-
pulární pražské matějské pouti, připomí-
nající spíše jarmark. Většinou si ale 
zachovaly vazbu na příslušný církevní svá-
tek, i když drobný byznys stánkařů a různá 
tradiční povyražení pro širokou veřejnost 
najdeme i tam. Zvláštní kapitolou jsou me-
ditativní pěší poutě, resp. putování ke hro-
bům světců, jako např. sv. Jakuba v Santia-
gu de Compostela či na  místa zázraků 
a  zjevení. Ty získávají novou popularitu, 
zejména mezi mládeží. U nás je stále zná-
mější např. etapová pouť z  Velehradu 
do Prahy, resp. na Levý Hradec.

Roztocko-levohradecké�poutě
Pokud jde o  naše město, je třeba říci, že 
kromě roztocké svatojánské poutě, kterou 

slavíme spíše jako neokázalý svátek farnos-
ti, pořádáme na památném Levém Hradci 
další dvě. První kolem svátku sv. Vojtěcha 
(23. dubna) a druhou na svátek sv. Ludmily 
(16. září). První pouť se váže k volbě Vojtě-
cha Slavníkovce pražským biskupem 
na Levém Hradci v roce 982, druhá k fak-
tu, že Levý Hradec byl sídelním hradištěm 
knížete Bořivoje a jeho manželky sv. Lud-
mily. V  obou případech jde však o  poutě 
v  ryze církevním formátu, bez trhovců, 
střelnic, houpaček, kolotočů a  jiných atri-
butů, s nimiž dnes poutě většinou spojuje-
me. U  některých už církevní rámec zcela 
vymizel, jako např. u  pražské matějské 
pouti. 

Obnovení žalovského (a vlastně i roztoc-
kého) posvícení je třeba jednoznačně uví-
tat. Je příspěvkem k  posílení sousedské 
pospolitosti v obci, i když už asi nenaváže-
me na krojovaný folklor baráčníků.

Doba se změnila, ale přátelské setkání 
při posvícení není přežitkem ani muzeál-
ním rituálem.

Tak doufám, že za rok zase v Žalově na-
shledanou!

l

Stanislav�Boloňský

 27. 11. 2022

14.00 Vánoční trhy - zahájení 

16.00 Vystoupení 
           Roztockých dě 

17.00 Rozsvícení Vánočního 
            stromu města  

17.30 Vánoční vystoupení 
           komorního smíšeného 
           pěveckého sboru Rosa

Město Roztoky pořádá tradiční

Na adventní setkání Vás srdečně zve Jaroslav Drda, starosta města

od 14 do 18 hodin

Neděle-  Vánoční trhy

- Občerstvení

-  Rozsvícení stromu

a taneční skupiny ZUŠ

16.45 Vánoční promluva 
           paní farářky 
            a starosty města

(časové údaje
jsou přibližné)

14:30  Pohádka 
"Andělé ze zlaté skříňky”

otevřeno budou mít:
Roztocká vinotéka
Magdala
Studio Flores

Svaz postižených civilizačními chorobami
 a Roztoky - město pro život Vás zvou na

VÁNOČNÍ LADĚNÍ
 s Martinou Viktorií Kopeckou a Martinou Boledovičovou

Čtvrtek 24. 11. 2022 v 17 hodin v hotelu Academic, Tyršovo nám., Roztoky

Farářka Martina Viktorie Kopecká a nakladatelka Martina Boledovičová nás provedou 
tajuplným svátečním časem a zároveň nám představí knihy z edice Tradinář - Vánoční 
Tradinář, TraDiář 2023, Kronika rodinných tradic, které si budete moci zakoupit na místě 
a nechat podepsat.

Spoluúčinkují: Vlaďka Drdová, Jaroslav Drda, Roztocké děti a Petra Drdová
 

Vstupné: pro členy SPCCH zdarma, ostatní 100 Kč.
Vstupenky je nutno předem rezervovat - Vlaďka Drdová 606 893 292 
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Jednou mi jedna moudrá stará žena řekla: 
„Holka, stáří není pro sraby.“ Měla pravdu 
a já vím, že je nutno s tím něco dělat. 

Roztoky a  společnost Dementia pokra-
čují ve  spolupráci, která se hezky rozvíjí, 
a doufám, že brzy výsledky této práce bu-
dou i více viditelné. Roztoky budou vníma-
vější k  potřebám lidí s  demencí. Je to zá-
važný problém, jenž se ovšem netýká jen 
starých lidí. Může zasáhnout i  poměrně 
mladého člověka. Tato nemoc pak ovlivňu-
je životy samotných nemocných, ale i pe-
čujících rodin. 13. října proběhl v  Rozto-
kách již druhý mezioborový kulatý stůl 
společnosti Dementia, kde se sešli zástupci 
především roztockých organizací a sociál-
ního oddělení MÚ. Domluvili jsme základ-
ní body, ze kterých vzejde roční plán, po-
dle něhož budeme postupovat v  osvětě 
a  vylepšování služeb i  prostředí pro naše 
potřebné. Chceme, aby se i  naše město 
v budoucnu stalo dementia-friendly měs-
tem, městem vstřícným vůči lidem s  de-
mencí. Dnes je to již ve světě známá a váže-
ná značka, která se u nás teprve rozvíjí.  

Ve  společnosti přibývá a  bude přibývat 
lidí s  Alzheimerovou nemocí nebo jinou 

poruchou paměti. Bohužel dosud neexis-
tuje lék, jenž by dokázal demenci vyléčit. 
Včasnou diagnostikou a  vhodnou léčbou 
symptomů je ale možné významně pro-
dloužit dobu, kdy je nemocný soběstačný.

Institut Dementia, zaměřený na  osvětu 
a  vzdělávání, podporuje pečující rodiny 
v celém Středočeském kraji. Pořádá kulaté 
stoly v obcích a na MPSV, organizuje cha-
ritativní běhy proti demenci a nově uvádí 
zážitkový kurz Demetrix s prvky únikové 
hry.

V  příštím roce 2023 se Roztoky stanou 
hostitelem unikátní výstavy „Demence je 
nemoc, ne sprosté slovo“, kde se návštěvník 
seznámí i s grafickou podobou této znám-
ky.

V Roztokách Dementia, Poradna Vče-
ra, působí již přes rok v Klubu seniorů – 
každou středu dopoledne. Kontakt: Jana 
Kotrlová 775 717 740.

Pokud máte ve  své blízkosti člověka, 
u kterého se začaly projevovat poruchy pa-
měti, můžete se každou středu zastavit 
v Poradně Včera na kus řeči nebo na dis-
krétní testování paměti. Je jen potřeba se 
předem objednat u poradce Jany Kotrlové. 

Rodinní pečující o  nemocné se také jed-
nou v měsíci scházejí v Roztokách ve spo-
lupráci se SPCCH v Klubu seniorů v Ha-
vlíčkově ulici, kde sdílejí praktické tipy 
k  péči a  čerpají zásobu pozitivní energie, 
která se při péči může hodit. Na setkání je 
možné jen odpočívat, popíjet čaj a poslou-
chat, nebo sdílet své zážitky a zkušenosti. 
Po  předchozí dohodě se lze připojit také 
on-line. Další setkání pečujících a přátel 
se koná již v předvánočním čase  14. 12. 
2022 v 17 hodin. 

Bližší informace opět podá pracovnice 
poradny Včera Jana Kotrlová, která skupi-
ny vede a  na  všechny se vždy těší (tel. 
775 717 740).  l

Poradna Včera – Demence je nemoc, ne sprosté slovo

Vladimíra�Drdová
předsedkyně	SPccH		
a	zastupitelka	města	
roztoky

inzerce
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Lidičky: Od soboty 17. září do konce října 
buňku navštívilo celkem 118 osob. Nelze 
však zjistit, kolik jich jenom zanechalo věci 
v přepravkách na stole venku v době, kdy je 
centrum uzavřené, ale je funkční sběrný 
dvůr. Vedle místních však jsem mluvil 
i  s  pánem z  Velkých Přílep, s  manžely ze 
Suchdola, dvěma pány z Únětic – s dovole-
ním odebírali, slečnou z  Úholiček a  asi 
se šesti uniformovanými pracovnicemi 
od České pošty, které se přišly na nás kouk-
nout.

Vzhledem k tomu, že buňka je strategic-
ky naproti vjezdu, fungoval jsem i jako „in-
formační důstojník“ pro to, kde je vlastně 
do sběrného dvora vjezd a zda mohou ved-
le do hromady pneumatik dát další.

Věci: Z denních přehledů, které se sna-
žím vést v položkách, včetně věcí, které je 
bohužel nutné likvidovat (vyštípané hrany 
porcelánu skla a keramiky, plastové nádo-
bí, elektronika, připálená dna hrnců a pán-
ví etc.), mohu sdělit následující: v dopoled-

ních časech bylo uloženo do polic a regálů 
815 věcí a v časech po obědě 435 položek. 
Jde o stav k 23. říjnu. Je však nutno upřes-
nit, že v sobotu dopoledne jsou navíc pro-
bírány věci z krabic, které byly shromáždě-
ny v předchozích dnech. 

Oč je zájem? O  vázy, kávové komplety, 
sklenky na  víno i  malé likérky, zdobnou 
keramiku i porcelán, příbory, náčiní do ku-
chyně, plechové dózy a  krabice zřejmě 
na  cukroví, Dosud, k  23. říjnu, je to  
405 věcí. Dlužno podotknout, že tyto pře-
hledy nemohou být naprosto přesné a vy-
čerpávající, protože při příjmu se sice sna-
žím na  počítadélkách nacvakat skutečný 
počet kousků, které jednak dávám do po-
lic, ale někdy by to dalo velkou práci navíc 
– to například když dorazí zeleninová pře-
pravka s desítkami LP a SP vinylových gra-
modesek, konvoluty příborů a  drobného 
kuchyňského náčiní, krabice s výtvarnými 
potřebami pro školu.

Při odběru je to lepší, lidem se dá říci, ať 
laskavě nahlásí počet věcí, které mají 
v ruce. To docela funguje.

A ještě poznámka k lidem, kteří se roz-
mýšlejí nad odběrem věcí: doporučuji brát 
ihned a obratem. Protože když si něco vy-
fotím a budu to dále konzultovat a radit se, 
mohu se po pár minutách vrátit a zbydou 
mi jen oči pro pláč. Moji vyhlédnutou ra-
dost si odnesl mezitím někdo jiný, jako se 
to stalo u hrnečků ze starorůžového porce-
lánu. Věci se dají, po  případném neúspě-
chu doma, opět vrátit. 

VýVĚSKY

Zatím se na  vývěsky Nabídky a  Poptávky 
pozeptali asi 3 lidé, nicméně se s konkrét-
ními lístečky neobjevili. 

Přímo naproti dveřím na  příčku regálu 
jsem upevnil ceduli s  aktuální informací, 
co je nového, v  tuto chvíli přijatého nebo 
zajímavého. Třeba se to chytne.� l

Luboš�Hůlka

Halloweenské koledování v předvečer Du-
šiček rozvířilo diskusi našich spoluobčanů 
na Facebooku, ale také radost dětí. O tom, 
že se děti chystají na  koledu, jsem slyšela 
i  od  těch vlastních. Ty starší mi řekly, že 
na  to nemají čas, ty mladší šly poctivě 
na fotbalový trénink a koledovat od nás ni-
kdo nešel. Co když k nám ale někdo přijde? 
Pro jistotu jsem napekla staročeské dušič-
ky a kosti (kluci mi vydatně pomohli a vy-
tvořilli moderní dýně a  lebky), koupila 
jsem ještě i bonbony a sladkosti (to abych 
ty konzumem ovlivněné koledníky příliš 
nezklamala). Nikdo ale letos nepřišel. Ne, 
neberu si to osobně. Koledník z našich ulic 
vymizel již dávno a já se na chytrou on-line 
mapku domácností očekávající koledníky 
nezaregistrovala. Zbyla mi tedy jen loňská 
vzpomínka – měli jsme před domem ob-
rovskou vydlabanou dýni a  asi proto se 
u  nás odvážily zazvonit dvě starší dívky, 
které mě nejprve vyděsily (tekla z  nich 
„jako“ krev), ale pak jsem se zaradovala. 
Byl to náš první koledník! Sice halloween-
ský, ale jisté je, že se koledník do českých 
ulic navrací. I  mně je osobně líto, že při-
chází z ciziny. Ale lepší než nic a říkám si, 
kdo ví, jestli se nenavrátí i ty „české“ kosti 
a dušičky (bochánky z kynutého těsta, pře-
křížené válečky, spirálky), které se pekly 
pro dušičkové koledníky v našich zemích. 
Jedním z  důvodů, proč jsem začala psát 

knihy o  svátcích a  tradicích bylo, že jsem 
chtěla vysvětlit vlastním dětem, co a proč 
se vlastně slaví. Pátrání po  smyslu tradic, 
které se dochovaly díky lidové kultuře (tedy 
toho, co si tak trochu žije po svém a předá-
vá se z generaci na generaci) a díky docho-
vaným záznamům (etnografické knihy, 
skanzeny) mě vrátilo dávno do minulosti. 

Proč dnes už nevíme, co je tím původ-
ním smyslem onoho společného veselí? 
A  co je tou energií, která je pohání (tedy 
zorganizuje, upeče, připraví)? Pátrání 
po kořenech zbytků prastarých svátků mě 
dovedlo k jednoduchosti i  logickému sys-
tému svátků kola roku. A také k tomu, že 
vůbec nejde jen o zábavu, i když nám to tak 
dnes připadá. Vše je propojené s přírodou 
a jejím cyklem – tedy obživou, letošní úro-
dou. Svátky provází vděčnost za  dostatek 
a  prosby o  dobrou budoucnost – vše do-
provází úcta k  přírodě a  vědomí toho, že 
opravdu záleží na  kvalitě zdrojů – tedy 
půdy, vody, vzduchu, počasí, klimatu. Při-
vádí mě to k pokoře a vědomí, že nic není 
samozřejmé, což tedy bohužel dnes už asi 
vnímáme všichni.

Myslím, že se ale nelze zlobit na děti a je-
jich maminky, které se inspirují tím, co ještě 
žije v cizině. Logicky to navíc přichází skrze 
výuku angličtiny. A také, přiznejme si, díky 
nabídce strašidelných kostýmů v  obcho-
dech. Věřím ale, že nás to může vrátit ke ko-

řenům a  tradicím našich předků. Jejich 
smysl je totiž všude stejný, symboly podob-
né. Ubývající sluneční světlo nahrazuje 
ochranný plamínek svíčky, která navíc oza-
řuje i cestu domů, ochranné masky nejrůz-
nějších chlupáčů a tajemných bytostí obje-
vujících se od konce října až do masopustu 
(prosincové obchůzky bývaly velmi časté 
a dochoval se nám alespoň Mikuláš), hodo-
vání (naši předci nosili dobroty i předkům 
na hřbitov), vzpomínky na zemřelé blízké, 
uvědomění si konečnosti letošního léta i ži-
vota, cykličnosti, smrti i naděje…

Myslím, že je základní lidská potřeba být 
spolu s ostatními lidmi ve spojení a soula-
du. Původně jsem knihy psala jako knihy 
pro rodinu, ale brzo mi došlo, že všechny 
tradice bývaly spojené se společnou prací 
a  následnou oslavou. A  z  toho plyne, jak 
důležití lidé jsou naši sousedé. Špatné 
i  dobré časy lidé přežívali vždycky spolu. 
V  radosti i  starosti. A  k  tomu nás svátky 
vedou. Lidé je chtějí slavit spolu, bavit se 
a potkávat. Díky nejen za náš roztocký ma-
sopust, obchůzku Královniček, za obnove-
né žalovské posvícení... 

Letos na Dušičky jsem si ale stejně jako 
minulý rok uvědomila, že na svátky mi ne-
stačí uklidit a nazdobit dům a napéct, tím 
hlavním je totiž pro mě KOLEDNÍK. Sou-
sed, který mi přináší štěstí a radost v podo-
bě vysloveného přání nahlas. Děti, 

Několik postřehů z provozování služby v Re-use centru – Vraťme věci do života

Koledování a naše svátky
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které se smějí a  radují, jsou naše naděje. 
Společným veselím se překonají ty těžké 
chvíle a zaručí dobrá budoucnost. K tomu 
nás listopadové, prosincové i  masopustní 
tradice vedou. A  my máme to štěstí, že 
u nás v Roztokách žijí.

Martina Boledovičová, maminka 4 dětí, 
nadšená propagátorka tradic a  obřadního 
pečiva, spoluautorka knih Tradinář, Vánoč-
ní Tradinář, Kronika rodinných tradic, svát-
ků a radostí a TraDiář na rok 2023

Úryvek	z	knihy	Tradinář	

HALLOween,	DUŠiČKY,	neBO	DO-
KOnce	SAMHAin?	

Kdysi se nedělil rok na čtyři roční období, 
ale jen na  dvě. Staří Evropané – Keltové, 
Slované i Germáni – uctívali přelom října 
a listopadu jako hranici mezi dvěma roční-
mi periodami (určitě druhý svátek znáte – 
ten druhý předěl býval koncem dubna, 
na čarodějnice). Od prvního listopadu pro 
naše dávné předky začínal nový rok a Kel-
tové tento svátek nazývali Samhain. Byl to 
předěl mezi létem a zimou, chladem a tep-
lem, časem hojnosti a  příchodem zimy, 
temnoty a nedostatku. Z pastev se zaháněla 
stáda, stírala se hranice mezi živými a mrt-
vými, vzpomínalo se na  zemřelé a  padlé. 
Proto také celou noc zářily u obydlí ohně 
– měly pomoct zemřelým duším najít cestu 
zpět. Lidé se však báli démonů z podsvětí, 
a  tak se pro svou ochranu maskovali 
za strašidelné bytosti. Měli tak duchům zů-
stat nepoznáni.

Ve stejný den se slaví Halloween. Známe 
ho z amerických filmů, děti se s ním setká-
vají ve škole, kde zpestřuje výuku angličti-
ny. Do  USA se zvyk dostal společně s  ir-
skými přistěhovalci (potomků Keltů) 
a jeho název vznikl zkrácením anglického 

„All Hallows’Eve“, tedy „Předvečer Všech 
svatých“.  Spojujeme si s ním zejména dla-
bání dýní a jejich rozsvěcení pomocí svíč-
ky. Z  dýní se stanou ochránci našich pří-
bytků a  také pomohou duším našich 
blízkých najít cestu domů. Dýně (a  také 
řepu) však dlabali i na Moravě, jak doku-
mentuje krásný obraz Dušičky Jožky Úpr-
ky z přelomu 19. a 20. století. 

Na konec října těsně navazuje svátek li-
dově označovaný Dušičky – pojí se v něm 
dva svátky – prvního listopadu je Svátek 
Všech svatých a druhého listopadu Památ-
ka zesnulých. 

Úryvek	z	knihy	Vánoční	Tradinář	

DUŠiČKY	–	POzůSTATeK	STArOBY-
LéHO	SVÁTKU

Svátek Všech svatých se váže k události za-
svěcení římského Pantheonu Panně Marii 
a  všem svatým mučedníkům 13. května 
609. Do  té doby sloužil tento pohanský 
chrám k  uctívání všech bohů Olympu 
a  kultu římských císařů. Od  8. století se 
v Irsku a v Anglii, u Keltů a Franků začal 
slavit svátek Všech svatých 1. listopadu, 
kdy začínal keltský nový rok. V noci z 31. 
října na 1. listopadu se slavil Samhain. Ten-
to svátek připomínal čas, kdy se duše ze-
mřelých vracejí domů a jejich příbuzní jim 
podomácku vyrobenými svítilnami pomá-
hají najít cestu. Lidé se v tento den strojili 
do masek a líčili si tváře. Samhain se podo-
bá halloweenskému večeru. V něm se pro-
línají tradice pohanské i křesťanské spoje-
ním tradic svátku Všech svatých se zvyky 
zachovávanými k  uctění památky zemře-
lých v den následující.
Památka zesnulých neboli lidově řečeno 
Dušičky nás přivádí ke  vzpomínkám 
na  naše zemřelé, k  poděkování za  odkaz 

předků a  modlitbám za  jejich duše. Tuto 
památku zavedl opat Odilo z  kláštera 
v  Cluny roku 998 ve  snaze pokřesťanštit 
přetrvávající pohanskou tradici. Od 13. sto-
letí se památka 2. listopadu začala slavit 
v Římě a potom na mnoha dalších místech. 
Pořádaly se průvody k ozdobeným hrobům 
a konaly se mše. Anglikánská církev chtěla 
tento svátek a  tradici modliteb za  duše 
v očistci zrušit, ale nepodařilo se jí to. Tou-
ha lidí připomínat si životní příběhy ze-
mřelých a usilovat o jejich pokojný posmrt-
ný odpočinek byla silnější. A tak se různými 
způsoby vracíme k uctívání našich zesnu-
lých i my.

Martina Viktorie Kopecká, Vánoční Tra-
dinář

� l

Martina�Boledovičová

Mohlo to být ale všechno jinak 
– to kdyby nás nezaložil zakla-
datel Miroslav Koštál. 

Předtím se ještě podílel s kni-
hovníkem muzea Bořivojem 
Mikuleckým na  ustavení turis-
tického oddílu dospělých při  
TJ Slovan Roztoky. Po  nečeka-
ném úmrtí Bořka se Mirek za-
měřil na  děti a  založil tomíky.  

Přitom úzce spolupracoval 
s budoucí věhlasnou vedoucí, 
historičkou muzea Marií 
Hauserovou – Šírovou.
Ve  volebním víru jsme mu 
zapomněli pogratulovat k de-
vadesátinám. Dožil se jich 
v září  v dobré kondici,  se zá-
jmem o věci veřejné  i  turis-
tické. 

Mirek, syn prvorepublikového roztockého 
četníka, a ovšem také aktivního člena roz-
tockého Vlastivědného klubu, prožil v na-
šem městě bezmála celý život. Zajímala ho 
turistika i místní historie. Byl jedním 
z  těch, kdo v padesátých a  šedesátých le-
tech výrazně přispěli k obnově roztockého 
zámku. Ano, je to tak – věděli jste, že na zá-
meček by byl svého času vypsán demoliční 
výměr? Mirek, u  tomíků zvaný Miky, byl 
i u jeho obnovy a proměny v (tehdy) okres-
ní, posléze oblastní muzeum.   

Přejme Miroslavu Košťálovi zdraví, po-
hodu a dobré lidi kolem. � l

Tomáš�Novotný�a�Stanislav�Boloňský

Mirek Košťál devadesátiletý
Tomíci,	členové	turistických	oddílů	mládeže,	mají	v	roztokách	dlouhou	historii.	
začala	se	psát	v	březnu	1970,	brzy	po	zákazu	Junáka.	Oddílová	činnost	všech	
těch	Táborníků,	Svišťů,	celestýnů,	Bublin	či	Kulíšků	měla	své	vzestupy	a	pády,	
ale	podstatné	je,	že	tomíci	pracují	dodnes.	
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ŽiVot VE MĚstĚ

Poděkování
Děkuji	váženému	panu	Tomáši	
novotnému	a	panu	Sládkovi	
a	jeho	pracovníkům	z	Technic-
kých	služeb	za	rychlé	zajištění	
umístění	dvou	parkových	lavi-
ček	v	roztokách.	Pro	nás	starší	
občany	roztok	tak	poskytnou	
odpočinek	při	procházkách	
kolem	Vltavy	a	na	cestě	nad	
Tichým	údolím.	

Také	nás	potěšila	dokončená	
cesta	a	schody	ze	žulových	
kostek	z	horní	části	roztok	dolů	
do	Tichého	údolí.	Doufáme,	že	
bude	ještě	opatřena	zábradlím	
alespoň	na	jedné	straně.

Děkujeme	a	zůstáváme	s	po-
zdravem.						 l	

Ing.�Hana�Ryšánová

Poděkování
Děkuji	Městské	policii	rozto-
ky	i	Policii	České	republiky	
za	bleskový	zásah	a	pomoc	
při	incidentu	před	roztockým	
nádražím.	� l

Vlasta�Nosková

Dne 1. listopadu v  Bernu náhle zemřela 
velvyslankyně ČR ve Švýcarské konfedera-
ci a Lichtenštejnsku, paní Kateřina Fialko-
vá. Předtím byla velvyslankyní v Japonsku, 
pracovala i  v  našem zastoupení u  EU 
v Bruselu a v kabinetu generálního tajem-
níka NATO lorda Robertsona. Byla to tedy 
velmi úspěšná žena, která práci pro vlast 
obětovala všechny své síly. Pro nás je důle-
žité připomenout, že paní Fialková byla 
rovněž řadu let občankou našeho města. 
Nejprve bydlela v Tichém údolí a posléze 
na Tyršově náměstí. Pokud nebyla jako ka-
riérní diplomatka zrovna vyslána na zastu-
pitelský úřad do ciziny, zastávala význam-
né posty v Černínském paláci, např. vedla 
odbor pro americké státy či sekretariát pro 
předsednictví ČR v EU. Nechovala se jako 
„celebrita“, ač jí skutečně byla – sdílela 
s námi i nepohodlí přeplněných autobusů, 
když do  „Zamini“ jezdila běžně hromad-

nou dopravou, či jsme ji mohli potkat při 
nákupu v Albertu.

S paní Fialkovou souvisí ještě jedna zají-
mavá iniciativa. Z podnětu naší ambasády 
v Londýně jsme jejím prostřednictvím na-
vázali v roce 2004 přátelský kontakt s ang-
lickým městečkem Wingrawe. V  tomto 
nenápadném sídle nedaleko Londýna pů-
sobila za 2. světové války naše exilová vlá-
da. Česká stopa je tam dodnes patrná 
a  také velmi pozitivní. Je až neuvěřitelné, 
že se zde do dnešních časů zachovala pěk-
ná, z neomítaných cihel postavená čekárna 
u  stanice autobusu, kterou nechal na  své 
náklady postavit prezident Edvard Beneš, 
jak hlásá malá mosazná tabulka. Kromě 
toho tam mají i lavičku Václava Havla, kte-
rý v  devadesátých letech také toto místo 
navštívil. Bohužel se toto partnerství měst 
časem vyčerpalo až do ztracena, neboť se 
především nenaplnil předpoklad vzájemné 

výměny školní mládeže. Pro české děti 
bylo cestování přes Kanál před 20 lety ještě 
„drahý špás“ a na anglické straně byly tro-
chu obavy z „divokého východu“. 

S paní Fialkovou jsem byl v e-mailovém 
kontaktu i v době, kdy už působila v Japon-
sku. Díky tomuto zázraku techniky jsme 
mohli bez problémů řešit provozní otázky 
jejího bytu či poplatků za odpady. Ani tehdy 
na Roztoky nezapomínala. Její způsob jed-
nání byl naprosto neformální a  příjemný, 
nikdy nedávala najevo svou prestižní pra-
covní pozici. Je škoda, že takoví skvělí lidé 
nás takto předčasně opouštějí. Věnujme 
prosím paní Fialkové tichou vzpomínku. l

S  Katkou jsme se seznámily zhruba před 
13 lety, kdy ke mně začala chodit na masá-
že. Dlouho jsem netušila, kdo ke  mně 
vlastně chodí. Probíraly jsme spolu věci 
spíše „holčičí“ a také to, jak se žije v Rozto-
kách, které celou duší milovala. Vzpomí-
nala na své dětství, které trávila často u své 
babičky v Tichém údolí, a tak trochu lito-
vala, že se vzhledem ke  svému povolání 
nemůže více aktivně zapojit do  veřejné 
činnosti či komunální politiky (v  té době 
jsme s manželem kandidovali za sdružení 
Netřesk, které manžel vedl). Ráda by byla 
nápomocna, nicméně si byla vědoma, že 
vzhledem k tomu, že pravidelně trávila čas 

v  zahraničí jako velvyslankyně, bylo toto 
nemožné.
Na  roli velvyslankyně v  Japonsku se při-
pravovala velmi pečlivě už jenom tím, že se 
naučila velmi dobře japonsky. V Japonsku 
zažila v  roce 2011 velkou tsunami a  byla 
mezi prvními, kdo přicházel s pomocí ne-
jen pro naše občany. Když se vrátila, hodně 
jsme o  tom hovořily. Poté trávila nějaký 
čas v Čechách, dost často jsme se setkávaly 
v přeplněném autobusu a probíraly různé 
věci. Párkrát jsme se také viděly, když 
na chvíli přijela ze své velvyslanecké mise 
ve  Švýcarsku a  Lichtenštejnsku. Milovala 
dějiny umění, divadlo, vážnou hudbu 
a módu. Její velikou „módní láskou“ byly 
kabelky. Téměř o  každé dovedla vyprávět 
příběh, za jakých okolností a proč si ji kou-
pila. Byla to žena, která dosáhla vrcholu 
kariéry, ale nikdy se z ní nevytratila neoby-
čejně pokorná a  laskavá bytost plná po-
chopení a  lásky k životu. O to víc mě za-
skočilo a zarmoutilo její náhlé úmrtí přímo 
v den mých narozenin. Možná je to sym-
bolické, abych nezapomněla, že člověk 
i když je vysoko a má se dobře, nemá zapo-
mínat na laskavost, úsměv a obyčejné lidi. 
Katko, nikdy na tebe nezapomenu.� l

Vlaďka�Drdová

Zemřela paní velvyslankyně a občanka Roztok

Vzpomínka na Kateřinu Fialkovou
Jaká	byla	Kateřina	Fialková	z	profesního	hlediska,	popsal	již	
pan	Boloňský	v	předešlém	článku.	Má	vzpomínka	je	spíše	
osobní.

Stanislav�Boloňský
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KULTURNÍ�KALENDÁRIUM�LISTOPAD–PROSINEC
1.	4.	2022	–	22.	1.	
2023 Výstava	Včela	–	cesta	do	včelího	města Středočeské	muzeum,	roztoky

4.	11.	2022	–	19.	3.	
2023 Výstava	Hollar	–	napříč	generacemi Středočeské	muzeum,	roztoky

19.	11.
So

Masáž	tibetskou	zpívající	mísou	podle	Dalajlamova	doktora.		
Od	10.00–15.00	hod.	www.uzasno.cz/kurz Vratislavka	café,	roztoky

20.	11.	–	4.	12. Vánoční	knihkupectví	pro	roztoč	
www.roztoc.cz Sdružení	roztoč,	roztoky

24.	11.
Čt Vánoční	ladění.	Od	17.00	hod. Hotel	Academic,	Tyršovo	nám.

25.	11.
Pá

Koncert	–	Kamil	Kaiser,	eva	Juřenová	–	spojení	harfy	a	poezie.		
Od	19.00	hod. Vratislavka	café,	roztoky

25.	11.	2022	–	19.	2.		
2023 Historické	vánoční	ozdoby	ze	sbírky	Jitky	Mrkosové Středočeské	muzeum,	roztoky

27.	11.
ne rozsvícení	Vánočního	stromu	od	14.00	do	18.00	hod.,	vánoční	trhy,	občerstvení Tyršovo	nám.,	roztoky

3.	12.
So

Mikulášský	karneval	s	Beruška	bandem,	vstupné	100	Kč.			
Od	15.00	hod. Hotel	Academic,	Tyršovo	nám.

4.	12.
ne

Adventní	neděle	a	DeSiGn	LOcK.	
Od	10.00	hod.	do	17.00	hod. Středočeské	muzeum,	roztoky

5.12.
Po

rozsvícení	vánočního	stromu	v	Žalově,	občerstvení,	divadlo,	koledy.		
Od	16.00	hod.	

v	parku	mezi	ulicemi	Přemyslovská		
a	Veselého

10.	12.
So

Příběhy	dnů	adventních	–	čtyři	vánoční	příběhy	propojené	písněmi	ze	slavných		
muzikálů,	vstupné	100	Kč.	
Od	19.00	hod.

Hotel	Academic,	Tyršovo	nám.

16.	12.	
Pá

Pojďme	spolu	do	Betléma	–	účinkují	roztocké	děti	a	sólisté,	vstupné	100	Kč.		
Od	17.00	hod. Hotel	Academic,	Tyršovo	nám.

18.	12.
ne

Jan	Jakub	ryba	–	Česká	mše	vánoční	–	Komorní	smíšený	pěvecký	soubor	rOSA.		
Od	18.00	hod.

víceúčelový	sál	zŠzB,	Školní	nám.	470,	
roztoky

21.	12.
St

Loutkové	představení	Vánoční	příběh	–	Dřevěné	divadlo.		
Od	17.00	hod. Středočeské	muzeum,	roztoky

24.	12.
So

Vítání	Štědrého	dne	–	tradiční	sousedské	setkání	se	zpíváním	koled,	koledy	si		
zazpíváme	s	Viktorem	Sodomou,	Jiřím	Klapkou	a	evou	Sodomovou.	Od	11.00	hod. plácek	U	Sodomů

BeLeTrie

Adams, S., Knihovna malých zázraků
Erskinová, B., Spřádači snů 
Estienne d’Orves, N., Eiffel: příběh životní 
lásky slavného stavitele
Hušková, L., Símka
Kelly, J., Poslední zahrada v Anglii
Krajčo Babinská, K., Tsunami
Mlynářová, M., Zodpovědně lehkomyslná 
Poncarová, J., Cyklistka

DeTeKTiVKY

Bjørk, S., Vlk
Coben, H., Drž se blízko
Černucká, V., Píseň beze slov 
Dranfield, W., Pád do tmy
Kral, J., Asistent 

Nesser, H., Šachy pod sopkou 

PrO	DĚTi	A	MLÁDeŽ

Álvarez, M., Co jsou to bacily? 
Brosgol, V., Buď připravena
Vychodilová, L., Velký výlet: jak Myšoň 
a Kočuléna jeli na výlet

nAUČnÁ

Albrechtová, J., Prozkoumejte těla zvířat: 
zvířecí anatomie
Lukášková, M., Co vás v dějáku nenaučili
Moravec, M., Josef Mareš: Moje případy  
1. oddělení 
Vorderman, C., Programování pro děti: 
od  úplných základů k  programování jed-
noduchých her

KOUzeLné	ČTení	

Vlastivěda – dějepisná číst 
Vlastivěda – zeměpisná část 

Knihy můžete kdykoli vracet do  návrato-
vého boxu vedle vstupních dveří knihovny.

Nejnovější informace můžete zjistit 
na webu knihovna.roztoky.cz 
a facebook.com/MKRoztoky.  

� l

Za městskou knihovnu 
Tereza�Náhlovská

Městská knihovna informuje
nabízíme	vám	výběr	z	novinek	zapsaných	do	fondu	městské	knihovny	během	měsíce	září.



17listopad 2022

KUltURa

DESIGN 
& HAND 
MADE 
MARKET 

PODĚKOVÁNÍ & PARTNEŘI:

4. prosince 2022 | 10-17 h

ZÁMEK ROZTOKY U PRAHY

PŘIJĎTE SI NAKOUPIT ORIGINÁLNÍ VÁNOČNÍ DÁRKY

VÍCE NEŽ 50 PRODEJCŮ | STREET FOOD | 

WORKSHOPY | ZÁMECKÁ KUCHYNĚ |  

WWW.DESIGNLOCK.CZ

#DESIGNLOCK 

Adventní
�hy 

Pátek 16. prosince 2022 od 17 hodin

hotel Academic v Roztokách

Vstupné 100 Kč

a s nadílkou

S  BERUŠKA BANDEM

ROZTOKY

Sobota 3. 12. 2022 od 15 hodin, 
hotel Academic, Tyršovo náměstí, Roztoky

Písničky, tanec, soutěže, 
     nadílka pro každé dítě

Vstupné 100 Kč 
 

Rezervace vstupenek 

na tel. 606  893  292 (pí Drdová)

Vás zve na tradiční

Prodej vstupenek na místě

Podpořeno grantem města Roztoky

PŘÍBĚHY DNŮ 
ADVENTNÍCH

Účinkují:
Vlaďka Drdová
Jaroslav Drda

Zveme Vás na původní hudební pořad

   Sobota 10. 12. 2022

19:00
Hotel Academic

Vstupné 100 Kč

Rezervace na tel. 606 893 292, zbylé vstupenky na místě
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Čtyři vánoční příběhy propojené
písněmi ze slavných muzikálů -
Cats, West Side Story, Dracula,
Čaroděj ze země Oz, Bídníci,
Fantom opery, Miss Saigon a j.
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Workshop�šití�vánočních�
dárkových�pytlíčků
Pokud chcete letos potěšit své blízké nejen 
vánočním dárkem, ale i pěkným balením, 

a rádi tvoříte, přijďte 26. 11. 2022 v 16 hod. 
do  Husova sboru, kde se bude konat 
workshop šití vánočních pytlíčků. Akce je 
vhodná jak pro začátečníky, tak i  pro ty, 
kteří již nějakou zkušenost mají. Materiál 
je možné si přinést vlastní, stejně tak i šicí 

stroj. Na místě bude mož-
né i  nějaký materiál kou-
pit. 

Látkové pytlíčky jsou 
ekologickou variantou, lze 
je použít opakovaně a tak-
to zabalený dárek potěší 
dvojnásob. 

Dotazy a  přihlášky smě-
řujte na tel. nebo WhatsApp 
605 252 328, e-mail a.piste-
kova@volny.cz. Cena je 
300 Kč, pro studenty a  se-
niory 200 Kč. 

Adventní�koncert
V sobotu 10. 12. od 18 ho-
din proběhne v  Husově 
sboru adventní koncert 
dua TWO FACES. Přijďte 

se svátečně naladit jejich vlastní tvorbou 
i  jazzově upravenými koledami, ale také 
Vánočním příběhem Ch. Dickense v podá-
ní režiséra Jana Kačera. Srdečně zveme. 
Vstupné dobrovolné. 
 l

Dvě pozvánky do Husova sboru

 

tentokrát ...

ze sbírky Jitky Mrkosové

Historické

25. 11. 2022 – 19. 2. 2023

Bohatý výběr 
nových knih pro 
děti i dospělé, 
kterými uděláte 
radost dvakrát!

Vybírat můžete 
z titulů posledních 
let z nakladatelství 
Labyrint, Argo, 
Baobab, Paseka, 
Cesta domů
a dalších.

Nákupem knih potěšíte sebe nebo svoje blízké 
a zároveň podpoříte činnost Sdružení Roztoč 

a Cesty domů.

Děkujeme všem dobrovolníkům a nakupujícím za významnou podporu!

20. listopad — 4. prosinec 2022
Výběr a online objednání knih přes e -shop na 
www.roztoc.cz

10. prosinec 10 –16 hod.
Vyzvednutí knih, drobný prodej, 
literární kavárna s živou hudbou 
ve vile 125 v Tichém údolí

11. prosinec
Vyzvednutí knih 
a drobný prodej 
s občerstvením 
v restauraci 
U Lasíků 
v Úněticích

VÁNOČNÍ
KNIHKUPECTVÍ

PRO ROZTOČ
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Co�bylo?
Těsně po  uzávěrce tohoto čísla Odrazu 
jsme v  Roztokách oslavili Svátek světla, 
tentokrát na téma houby. A houby nechal 
tým výtvarníků pod vedením Dorky 
a  Adama Krátkých působit doslova 
na  všechny smysly. Návštěvníci tak 
na stezce, která se vinula od zastávky Bě-
lina, viděli křehké houby svítící i houbové 
sochy z  betonu, za  poslechu pěveckého 
doprovodu se návštěvnici vnořili do pod-
houbí, hráli na  houbové varhany, ochut-
nali houbové pokrmy, a dokonce se mohli 
občerstvit v  houbovém baru. S  nejistým 
výsledkem! Teoretická příprava proběhla 
den před akcí ve  Vratislavka Café, kde 
mykolog Karel Tejkal podal odborný vý-
klad o  houbách Roztok a  okolí. Za  pod-
poru akce děkujeme městu Roztoky, Stře-
dočeskému kraji a  Státnímu fondu 
kultury.

Tichý�jelen�znovu�na�scéně
A nyní už Roztoč roztáčí přípravy na akce, 
které budou následovat jedna za druhou, 
až do masopustu. Tou první je Tichá jelení 
nadílka. Další díl průběžného festivalu Ti-
chý Jelen přináší tentokrát nadílku vskut-
ku niterných představení pro úplně nej-
menší, i  pro větší i  velké děti a  jejich 
rodiče. Rozkročen na třech scénách potr-
vá celou sobotu 3. prosince. Ve Vratislavka 
Café budou ty nejkomornější divadelní 
kusy pro maximálně 20 diváků. Ateliér 
PlechOn upravíme na  divadelní scénu 
i  s vyvýšeným hledištěm, kam se tak do-
stane hlav mnohem více. A v ateliéru Pod 
pekárnou bude průběžná andělská dílna 
na  výrobu vánočních ozdob. Počítáme 
s možností permanentky i s tím, že půjde 
vstoupit jen na jednotlivá představení sa-
mostatně.

Program�Tiché�jelení�
nadílky,�sobota�3.�12.�2022
Na scéně ve Vratislavka Café vystoupí:
12.30  Tereza Říčanová – Vlk Šedivák + 

dílna
 Strhující punkové divadlo, které sestává 
z rozpadlých krabic a šílené ilustrátorky, 
která neváhá metat kozelce a  umírat 
na  infarkt. Někdy jí krabicoví herci tak 
zdivočí, že divadlo skončí úplně jinak… 
Dospělí se často smějí víc než děti!

15.30  Robert Smolík – Cirkusus
 Cirkus plyšových medvídků, rozbitý 
a  zapomenutý nejprve na  půdě, pak 
v kůlně a nakonec znovu opravený. Mož-
ná už naposled. Cirkusové dovádění 
v podání scénografa, loutkáře a pedago-
ga DAMU Roberta Smolíka.

17.30  Hana Voříšková – Přesýpání
 2 kg pšenice, 1 mísa a 18 minut poezie. 
Písmenka básní H.V. se spolu s  pšenicí 
přesýpají a  přesýpají, až se zcela přesy-
pou.

20.15  Avokaduo – koncert, autorský folk-
-jazz, a navíc akusticky

 V PlechOnu (za městskou knihovnou):
11.00  Studio Damúza – Řeka

 Až půjdeš k řece, zadívej se kolem sebe. 
Řeka je živel, řeka je mohutná síla, řeka 
je zdroj vody, řeka je domov tisíce živoči-
chů. Pro děti od 2 let a jejich rodiče.

14.00  Divadlo Líšeň – Spoutaný trávou + 
dílna

 Vyprávění nahého mnicha, císaře, gene-
rála a  slona o  životě, smrti i  drobném 
hmyzu. Divadelní odpočinutí od  světo-
vého chaosu s křehkými kovovými lout-
kami, zvuky a stíny. Pro děti od 5 let.

19.00  ŠKROBOTNÍK, ŠLUNDRA A ŠIB-
ROVÁ uvádí. – Baba - Jága, (noha-
-hnát). 

 Když ani lékař nepomůže, nezbývá nic 
jiného než putovat temnou krajinou 
za  Babou Jágou a  získat léčivý elixír 
pro nemocnou maminku. Dobrodružné 
loutkové představení beze slov na pokra-
ji vyčerpání. Pro starší děti a jejich rodi-
če.

V ateliéru Pod pekárnou: 
16.00-18.00  průběžná andělská dílna Zu-

zany Vítkové 

S knihou a nohama v teple
20. listopadu roztočíme naši největší bene-
fiční akci a spustíme e-shop knihkupectvi.
roztoc.cz. Vánočního knihkupectví pro 
Roztoč. Zakoupíte tam ty nejkrásnější kni-
hy posledních let, vybrané tak, abyste se 
nemuseli probírat tisíci tituly, ale mohli 
sáhnout pro ty, které opravdu stojí za  to 
koupit. A kdybyste u nás nějakou svoji vy-
touženou knihu nenašli, napište, rádi ji při-
dáme. :-) Kromě knih u  nás najdete i  ro-
dinné kalendáře a  bloky, diáře a  oblíbené 
balicí papíry z Cesty domů. A také umělec-
ká díla z našich kroužků. 

Věci v našem knihkupectví mají tu vel-
kou výhodu, že dělají radost hned několi-
krát. Dobrovolníkům, kteří je vybírají, 
chystají a vydávají, protože pracovat s kni-
hami je radost. Těm, kteří je kupují, i těm, 
kteří je dostanou. A navíc i Sdružení Roz-
toč, případně Cestě domů, které svým ná-
kupem podpoříte. A podpora je to pro nás 
velmi významná. 

Celý výtěžek benefiční akce Vánočního 
knihkupectví věnujeme Roztoči jako dárek 
k jeho 25. narozeninám a pořídíme za něj 
kotel do  ateliéru Jungmannova, který po-
třebuje akutně vyměnit.

� l

Markéta�Kratochvílová

Na neděli 4. prosince je připravena rodin-
ná akce s pravou vánoční atmosférou. Těšit 
se můžete na adventní trhy, speciální pro-
hlídky zámku s  ochutnávkou v  zámecké 
kuchyni a komentované prohlídky výstavy 
vánočních ozdob. Pro nejmenší návštěvní-
ky jsme připravili divadelní představení, 
výtvarnou dílnu a nadílku od sv. Barbory. 
S folklorním souborem Makovičky můžete 
nasát vánoční atmosféru a zazpívat si spo-
lečně tradiční koledy. 

Program:
n�10.00–18.00 hod. – adventní design & 
handmade market DESIGN LOCK v  zá-
meckém parku
n�1.000–16.00 hod. – komentované pro-
hlídky zámku a návštěva zámecké kuchyně 
spojená s  ochutnávkou historických ad-
ventních pokrmů, každých 30 min.
n�11.00, 13.00 a 15.00 hod. – komentované 
prohlídky výstavy Historické vánoční oz-
doby tentokrát ze sbírky Jitky Mrkosové 

s kurátorkou výstavy Marcelou Šášinkovou 
a sběratelkou Jitkou Mrkosovou
n�10.00–16.00 hod. – výtvarná dílna s vý-
robou vánočních ozdob
n�10.00 a  13.00 hod. – workshop výroby 
ozdob z  vizovického těsta s  Miluší Šímo-
vou – nutná rezervace
n�11.00 a 12.00 hod. – koncert Iggy, kytari-
sta s looperem
n�14.00 hod. – divadelní představení Hodi-
na modrých slonů, Studio Damúza

Letošní nadílka bude tichá, jelení a knižní!

Adventní neděle a DESIGN LOCK v roztockém zámku
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Z našeho velvyslanectví v Havaně jsme zís-
kali zajímavé informace o úspěšném turné 
tohoto umělce a  našeho spoluobčana 
na  Kubě, které chceme zprostředkovat 
i čtenářům Odrazu.

Loutkoherec Pavel Vangeli navštívil Kubu 
v  květnu tohoto roku se svým kouzelným 
představením Swingující marionety. Šlo cel-
kem o tři představení, jedno v divadle El Arca 

v Havaně a dvě na mezinárodním loutkovém 
festivalu Festitim v Matanzasu. Všechna před-
stavení, v nichž byla propojena reprodukova-
ná hudba, zpěv a tančící marionety, měla vel-
ký úspěch. Diváci ocenili i bravurní Vangeliho 
techniku vodění loutek, když každá z nich se 
prezentovala jako svébytná osobnost.

V Pavlem Vangelim byl natočen i rozho-
vor pro regionální noviny.

Nezbývá než doufat, že mistrovství loutko-
herce Pavla Vangeliho budeme mít mož-
nost také brzy vidět v Roztokách.

� l

Stanislav�Boloňský

n�15.00 hod. – koncert jazzové kapely Mar-
tin Hrubec Trio
n�16.15 – vystoupení folklorního souboru 
Makovičky
n�16.40 – nadílka sv. Barbory pro děti

Více informací naleznete na  muzeu-
mroztoky.cz a designlock.cz.

V rámci Adventní neděle můžete také na-
vštívit naše aktuální výstavy. Pro děti je ur-
čena Včela, cesta do včelího města, kterou 
Sladovna Písek postavila jako herní laby-
rint. Nově jsou otevřeny výstavy Hollar – 
napříč generacemi k  105. výročí založení 
Sdružení českých grafiků umělců Hollar 

a  Historické vánoční ozdoby tentokrát ze 
sbírky Jitky Mrkosové.

� l

Náš člověk v Havaně
V	našem	městě	žije	řada	zajímavých	a	talentovaných	lidí,	
o	nichž	nemá	běžný	občan	žádné,	či	jen	minimální	
povědomí.	Jedním	z	nich	je	i	loutkoherec	Pavel	Vangeli,	
jehož	vystoupení	jsme	mohli	vidět	před	několika	lety	
na	Slavnostech	pravého	a	levého	břehu,	ale	jinak	je	
známější	v	cizině	než	doma.
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NÁZoRY a KoMENtÁŘE

Proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva 
a byli zvoleni členové kontrolních výborů 
a komisí. 

Zuzana Šrůmová se stala místostarost-
kou na plný úvazek. Má na starosti životní 
prostředí – té nebudete volat, když vám 
uvadne na  okně kytka, ale když vás bude 
zajímat územní studie krajiny. Nastaví kva-
litní a průběžnou péči o zeleň, podpoří za-
chování rozmanitosti ve městě i mimo něj 
(motýle, včele a různá flóra). Budou se sá-
zet aleje, budovat remízky a stezky, zadržo-
vat voda v  krajině. Důležitým krokem je 
vytvoření strategie pro adaptaci na změny 
klimatu, aby tu mohlo v  budoucnu žít 
i něco jiného než kaktusy. 

Dalším Zuzčiným úkolem je digitalizace, 
což je neviditelná práce, která vám ušetří 
běhání po úřadě, dovolí vidět na webu víc 
než error 404, umožní zasílat zájemcům 
SMS zprávy o aktuálním stavu města (kde 

se plánuje kopat, kde je havárie vody). 
Nebo snadno podávat podněty úřadu. Je to 
rychlé a zároveň podnět míří na stůl kon-
krétnímu odboru, který ho bude řešit.

Pod Zuzku spadá i  zastupování města 
v odborných svazcích, jako jsou třeba Pře-
myslovské střední Čechy. V těchto uskupe-
ních se přátelíme a spolupracujeme. 

Druhou členkou Rady je Tereza Kně-
žourková. Ze strategického plánu města 
chce udělat dokument, který budete mít 
doma pod polštářem a díky němu se těšit, 
jak nám Roztoky pokvetou od jara do zimy. 
Komplexní vize se zapojením veřejnosti 
a odborníků, ze kterých vyjdou konkrétní 
plány. Jakmile budou připravené, bude Te-
reza spolu s  příslušným odborem aktivně 
vyhledávat vhodné dotace. 

Pro občany je vlastně samozřejmostí 
agenda otevřené radnice, kde snadno do-
hledáte, jak hospodaříme s majetkem nás 

všech, kde jste s  novým námětem nebo 
problémem vítáni. Tereza je neuvolněná 
radní, tedy zůstává ve své práci, ale na úřa-
du ji budete potkávat často.

O tom, jak mají Roztoky vypadat, aby se 
nám tu dobře žilo, se s vámi chceme a bu-
deme radit. To je „participace“. S rozmys-
lem zapojíme všechny zájemce do  pláno-
vání. Budeme se vás ptát, potkávat se 
s  vámi u  kafe, vyhodnocovat poptávku. 
A výsledek nebude ležet v šuplíku, o tom se 
přesvědčíte u každého projektu.

Roztoky sobě mají ještě dva řadové za-
stupitele – Marii Kantorovou, kterou znáte 
z humanitárního skladu, a Martina Sváška, 
jenž tu za  Evropskou komisi organizoval 
akci Hospoda Evropa – debatu o tom, jak 
vnímáme EU.

Jsme tým, který má chuť město posou-
vat kupředu a  dělat ho ještě krásnějším. 
Bez vzájemné podpory a pomoci by to ne-
šlo. Pokud vás zajímá, na čem pracujeme 
a co plánujeme, rádi vás uvidíme. A zapo-
jíme!
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Za tým Roztoky sobě 
Tereza�Kněžourková

Poprvé se mi to stalo v roce 2002. ODS teh-
dy (ještě) těsně vyhrála volby a nastal pro-
blém, koho postavit na  radnici. To pře-
svědčování trvalo asi hodinu, odehrávalo 
se v  autě Jiřího Landy, zaparkovaném 
u městského úřadu, a Jirka a Václav Majer 
mě nakonec přesvědčili. A tak jsem se stal 
místostarostou na  plný úvazek a  asistoval 
Standovi Boloňskému čtyři roky.

V  roce 2006 už volby dopadly jinak 
a hnutí DOST mělo nakročeno k postu nej-
vyššímu. Nicméně i  tehdy vznikl pokus 
o  sestavení jakési „jedenáctky“ slepené 
z  několika stran a  části tehdy rozštěpené 
ODS, kde jsem měl hrát hlavní roli. Nicmé-
ně vítěz voleb byl rychlejší. Že ty čtyři roky 
fungovala rada, ale v zastupitelstvu neměla 
ani opozice, ale ani koalice sílu něco zásad-
ního prosadit, jsem si dobře zapamatoval.

V  roce 2010 jsem se přesvědčování vy-
hnul, protože jsem vůbec nekandidoval.

O  čtyři roky později se stala nečekaná 
věc. Suverénní vítěz, TOP 09 (získá ještě 

někdo někdy devět mandátů?), projevil zá-
jem, aby ODS, už tehdy s pouhými dvěma 
mandáty, doplnila koalici se Sakurou. Stalo 
se, byl jsem opět přesvědčován a opět jsem 
to vzal. I stal jsem se místostarostou, tento-
krát neuvolněným. Tehdy ještě městu naší 
velikosti a  věhlasu stačil jeden uvolněný 
starosta a dva neuvolnění místostarostové. 
Leč mí kolegové nedrželi koaliční basu tak, 
jak by si přálo ostatních 12 koaličních za-
stupitelů, záminka v podobě mírně rejpa-
vých článků v Odrazu se našla a na konci 
března 2016 jsem byl po mnoha děkovných 
proslovech z neuvolněné funkce uvolněn.

V  roce 2018 nebylo co řešit, o  koalici 
bylo jasno v  okamžiku, kdy byly sečteny 
hlasy.

A  letos? Po  skončení voleb jsem přišel 
navečer do baru Eiffel, kde seděli mí kole-
gové, a  když mi Jirka Hašek hlásil „deset 
procent“, tak (po chvíli, než jsem se trochu 
vzpamatoval) jsem si myslel, že mě už ni-
kdo přesvědčovat nebude. Omyl. Druhý 

den ráno jsem zjistil, že v povolebním noč-
ním rauši vznikla „jedenáctka“ složená ze 
čtyř stran proti dosavadní koalici a  že se 
mnou se samozřejmě počítá, snad i na ně-
jaký vyšší post. Ale to jsem už nevzal. Po-
hled na  značně nesourodou jedenáctku 
z poloviny sestavenou z nováčků a pohled 
na druhou stranu, na sestavu deseti vesměs 
zkušených pardálů, mě varoval, že tohle 
nebude mít ani snadný, ani dlouhý život. 
Nabídl jsem náhradníkům na kandidátce, 
ať to někdo zkusí místo mě, ale zájemci se, 
velmi mírně řečeno, nehrnuli. A po dalších 
peripetiích ve vyjednávání jsem už nenabí-
zel vůbec nic.

A co za čtyři roky? Netuším. Ale když si 
vynesu některé nezpochybnitelné údaje 
do grafu, vypadá to, že mě už nikdo pře-
svědčovat nebude.
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Roztoky sobě: Co je nového po prvním zastupitelstvu

Jardo, vem to

netypicky	dlouhá	vyjednávání	vedla	k	sestavení	koalice	
s	TOP	09,	Sakurou	a	cestou	pro	město.	Byl	to	čas	dobře	
využitý,	detailně	jsme	probrali	programy	všech	stran	a	díky	
tomu	se	můžeme	pokusit	realizovat	návrhy	nejen	koaliční,	
ale	i	opoziční,	které	budou	v	souladu	se	strategickým	plánem	
čili	duší	a	srdcem	města.

Píšu	takhle.	Lidově,	protože	přesně	tak	mi	to	říkají.		
Už	dvacet	let.	Pamětníci	to	mohou	potvrdit.

Jarda�Huk



ODRAZ  měsíčník Roztok a Žalova22

inzerce



23listopad 2022

NÁZoRY a KoMENtÁŘE

Dnes známe nejen počet zastupitelů, ale 
i  radních za  jednotlivé strany a  sdružení. 
TOP 09 a nezávislí 6 – 2, Roztoky sobě 4 – 
2, Sakura 4 – 2, Cesta pro město 1 – 1. Pro-
to se nemohu ubránit dojmu, že se během 
bouřlivého povolebního vyjednávání stala 
jazýčkem na  vahách jediná zastupitelka 
za  Cestu pro město. Teprve poté se nová 
koalice v zájmu své stability moudře rozší-
řila o Roztoky sobě. Přeji paní Sodomové 
pozici radní za její houževnatost, s níž vy-
budovala své sdružení. Je však zřejmé, že se 
tak stalo na úkor TOP 09.

Volbám předcházela, na  české poměry 
naštěstí kultivovaná volební kampaň.  
TOP 09 a Sakura v ní předložily výsledky 
své dosavadní úspěšné práce jako doklad, 
že umějí spravovat město. Navrhly i  kon-
krétní program jeho dalšího rozvoje. 

Roztoky sobě nabídly lákavé vize včet-
ně odhodlání čelit klimatické, energetic-

ké a  možné sociální krizi. Získaly tak 
18,5 % hlasů, zatímco TOP 09 a  Sakura 
získaly o 5 %, respektive o 2 % méně než 
před čtyřmi léty.

Není pochyb o tom, že dosáhnout dob-
rých výsledků je obtížnější než vymyslet 
dobrá hesla. Přesto přitažlivé heslo někdy 
působí víc než logické argumenty. Jsou ov-
šem i další možnosti, jak voliče ovlivnit.

Na plotě mého bydliště na Levém Hradci 
visely vedle sebe plakáty TOP 09 a  Cesty 
pro město. Zastavili se u nich dva mládenci 
na  elektrických koloběžkách a  zhodnotili 
je slovy: „Tohle už nemá cenu, to jsou samí 
starý lidi!“ Kladně hodnotili naopak úsmě-
vy maminek s dětmi na plakátu Společně 
pro Roztoky a Žalov. Nakonec se rozhodli 
volit Roztoky sobě kvůli krásnému úsměvu 
Marie Kantorové.

V mých 86 letech mi pánové Drda a Ja-
kob nepřipadají staří, nehledě k  tomu, že 

pan Jakob je mladší než paní Kantorová, 
ale musel jsem si přiznat, že na předvoleb-
ním plakátu vypadají hůře než ve  skuteč-
nosti. A  to je v  době digitálně upravova-
ných fotografií na  pováženou. Přemýšlel 
jsem, jestli jsem byl u svých prvních voleb 
také tak povrchní. Nevím, soudruzi to vy-
brali za mě. Vhodil jsem do urny discipli-
novaně volební lístek s  jednotnou kandi-
dátkou Národní fronty. Dnes nejen výběr 
zboží, ale i volebních stran ovlivňuje mar-
keting. A tak ho nelze podceňovat. Zkuše-
nosti na fotografii vidět nejsou, roky a kila 
navíc bohužel ano.

Konec dobrý, všechno dobré. Snad se 
vize nových členů městské rady podaří 
skloubit s názory těch zkušených.

A tak mě vlastně mrzí jen to, že členkou 
rady už nebude Vlaďka Drdová, která si to 
podle počtu preferenčních hlasů zaslouži-
la. Ale je politika spravedlivá? Věřím, že 
Vlaďka ve  své práci pro občany Roztok 
od dětí až po seniory nepoleví ani jako řa-
dová zastupitelka. Pomáhat druhým má 
totiž v povaze.

� l

Rudolf�Šimek

Minulé volební období jsem kritizoval ex-
trém, kdy v  Roztokách vládl neuvolněný 
starosta a  tři neuvolnění místostarostové. 
Neuvolněný v hantýrce znamená, že dotyč-
ný má často ještě své civilní zaměstnání. 
Ve finále jsme tak měli hlavně facebookové 
místostarosty, ale na úřadě bylo občas pus-
to prázdno. 

Každopádně teď se stavidla otevřela. Vyda-
li jsme se cestou opačnou, a  sice máme 
uvolněného starostu, což je jistě v pořádku, 
ale k tomu ještě dva uvolněné místostaros-
ty, kterými se stali Zuzka Šrůmová a  To-
máš Novotný. Chtěl jsem vědět, zda se 
všichni vzdají svých dalších pracovních 
aktivit, když už budou dostávat plný plat 

z  daní roztockých poplatníků. K  mému 
údivu ale pan Novotný po  chvíli vytáček 
přiznal, že dál plánuje vést Asociaci Tom. 
Oproti minulému období se tak vedení 
města prodraží o  několik milionů korun, 
a to v době, kdy stále máme více než stomi-
lionový dluh. Pěkně to začíná.

� l

Ing.�Roman�Jandík
předseda	ODS	roztoky

Je to tím, že město předělalo web naprosto 
lajdáckým způsobem a nikdo se neobtěžo-
val přesměrovat staré stránky na nový web. 
Historicky jsem pár větších webových pro-
jektů dělal a tahle triviální chyba je v každé 

základní příručce developera. Skoro se mi 
zdá, že je to snad i úmysl. Historie se ztra-
tila, co víc si přát. Nikdo už nedohledá 
starší verze výročních zpráv, úřední desku, 
rozpočty. Prostě nic.

Snahou každého webu by mělo být, aby se 
ve  vyhledávačích umisťoval na  relevant-
ních místech. Městský web má pagerank 
i srank „0“, což už jsem u zavedeného webu 
neviděl hodně dlouho.  Digitalizace minu-
lého století. Musím se zeptat, kolik ten up-
grade stál a kdo ho za město řídil.  l

Roman�Jandík
předseda	ODS	roztoky

O zkušenostech, vizích a politice

Roztocké pašalíčky

Transparentní web města aneb chyba 404

Když	jsem	si	přečetl	v	říjnovém	Odrazu	fundovaný	článek	
Václava	Dolejšího	o	místních	volbách,	uvědomil	jsem	si,	jak	
těsně	unikly	roztoky	politickému	zemětřesení.	chybělo	málo	
a	dlouholetá	úspěšná	koalice	TOP	09	a	Sakury	si	mohla	
vyměnit	místo	s	dosavadní	velmi	kritickou	opozicí	
doplněnou	ambiciózním	nováčkem	roztoky	sobě.

Je	po	volbách	a	po	dlouhém	vyjednávání	se	v	roztockém	zastupitelstvu	
zformovala	většina,	která	vytvořila	koalici	a	19.	října	na	ustavujícím	zasedání	
zastupitelstva	zvolila	nové	vedení	města.	

Možná	někteří	z	vás	v	poslední	době	na	městském	webu	hledali	informace.	
Starší	výroční	zprávy,	informace	o	hospodaření,	vlastně	o	čemkoli.	Použili	
k	tomu	vyhledávač	a	místo	výsledku	na	ně	vyskočila	chyba	404.	Čím	to	je?
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NÁKLADy�NA�VEDENÍ�MĚSTA�V�LETECH�2018�Až�2022

Na  ustavující schůzi zastupitelstva bylo 
zvoleno nové vedení. Uvolněným staros-
tou (tj. plný úvazek) bude Jaroslav Drda, 
uvolněným místostarostou Tomáš Novot-
ný a  uvolněnou místostarostkou Zuzana 
Šrůmová. (Jaroslav Drda a  Zuzana Šrů-
mová ukončili svůj dosavadní pracovní 
poměr, Tomáš Novotný nadále zůstává 

vedoucím ústředí Asociace turistických 
oddílů mládeže České republiky.) Oproti 
předešlému období dochází tímto k navý-
šení výdajů města o  téměř 1 mil. korun 
ročně, resp. 3,7 mil. za  čtyřleté volební 
období. Současně je městský rozpočet za-
tížen dluhem 116 mil. Kč. Pro lepší pře-
hled jsem vytvořila tabulku s  vývojem 

výdajů na vedení města za poslední čtyři 
roky.  l

Před několika léty iniciovala Cesta pro 
město výsadbu keřové aleje podél panelové 
cesty na  Holém vrchu. Původně byla za-
mýšlena stromová alej, ale majitelé vedlej-
ších polí k tomu nedali souhlas. Požadova-
li výsadbu 3 m od hranice jejich pozemků, 
tak jak to dovoluje zákon. Proto jsme se 
vzdali výsadby stromů a vysázeli keře, kte-
ré mohou mít odstup jen 1,5 m. Čas plynul 
a keře bojovaly o život před pravidelnými 
postřiky zemědělců proti plevelům. Kaž-
dým rokem při podzimní orbě se pole při-
blížilo o  půl metru k  malým keřům. 
Po třech letech se zdálo, že rostliny odolaly 
útokům zemědělců, že nabraly sílu, že je-
jich kořenový systém zesílil a k naší radosti 
to vypadalo, že by mohly konečně plnit 
svoji funkci. Letos však přišla opět pod-
zimní orba a tentokráte to traktorista vzal, 
jak se říká „z  gruntu“. Orba srovnala pů-
vodní remízek do roviny a zemina pokryla 
i některé keře. 

Shodou okolností se jiný, nebo možná stej-
ný traktorista rozmáchl stejně vehementně 
u Žalovské aleje. Pro ty, kteří by snad nevě-
děli, kde je Žalovská alej, tak ta začíná asi 
uprostřed pole na  Dubečnici a  pokračuje 
pod žalovskou vodárnou až ke  katastru 
Únětice a  pojmenování jí dala Cesta pro 
město. Tady orba dosáhla do těsné blízkos-
ti kmenů stromů. Protože stromy mají ko-
řenový systém podobně široký, jako je ko-
runa, je zákonité že orba musela zasáhnout 
i kořeny, nemluvě o tom, že pozemek patří 
městu. U  jednoho stromu byly vyorány 
a polámány i silnější kořeny.

Okamžitě jsem napsala stížnost na  od-
bor životního prostředí a žádala o prošet-
ření a náhradu škody. Moje stížnost se do-
stala do  rukou naší nové místostarostce 
Zuzaně Šrůmové a  k  mému překvapení 
byla reakce téměř okamžitá. Proběhla jed-
nání se zemědělskou firmou a ve snaze za-
chovat dobré vztahy s městem firma slíbila, 

že zjedná nápravu, kořeny zahrne zeminou 
a navrátí travnatý pás, který tam původně 
byl. Travnaté pásy jim nařizuje i  zákon. 
Místostarostka dále zavádí systém eviden-
ce stromů a bude se hlídat, zda časem ně-
kterému stromu neodumírá koruna. 

Zemědělci v první fázi dodrželi úmluvu 
a  kořeny zasypali. Nyní zbývá zapracovat 
na zelených travnatých pásech, kterým by 
neškodilo protkat je lučním kvítím. Ale to 
až na jaře. 

Děkuji paní místostarostce za rychlé jed-
nání a vidinu nápravy. Takto si představuji 
práci členů vedení města a  přála bych si, 
aby takové nasazení vydrželo všem po celé 
volební období. � l

Nové vedení města bude stát daňové poplatníky skoro milion ročně navíc

Zemědělci se rozmáchli

	 	 rOK	2018 	 	 rOK	2020 	 	 rOK	2022

Jan		
Jakob

uvolněný	
starosta2 72	387	Kč Jan		

Jakob
neuvolněný	
starosta5 28	954	Kč Jaroslav		

Drda
uvolněný	
starosta2 72	387	Kč

Tomáš		
novotný	

neuvolněný	
místostarosta3 33	200	Kč Tomáš		

novotný	
neuvolněný	
místostarosta5 37	000	Kč Tomáš		

novotný	
uvolněný	mís-
tostarosta2 63	700	Kč

Michal		
Hadraba

neuvolněný	
místostarosta4 24	650	Kč Michal		

Hadraba
neuvolněný	
místostarosta5 33	000	Kč zuzana		

Šrůmová	
uvolněná	mís-
tostarostka2	 63	700	Kč

	 	 	 zdeněk	richter neuvolněný	
místostarosta5 33	000	Kč 	 	 	

	 	 	 	 minus	odměna	
za	radního2 -8	687	Kč 	 	 	

měsíční	výdaje 	 130	237	Kč 	 123	267	Kč 	 	 199	787	Kč

	 	 	 	 měsíční	úspora	
oproti	r.	2018 6	970	Kč 	

měsíční	navý-
šení	výdajů		
oproti	r.	2020

76	520	Kč

	 	 	 	 roční	úspora	
oproti	r.	2018 83	640	Kč 	

roční	navýšení	
výdajů	oproti		
r.	2020

918	240	Kč

	  Navýšení výdajů za čtyřleté volební období 2022–2026  3 672 960 Kč

čerpáno	ze	
zdrojů:	

1)	koaliční	smlouva	TOP	09,	Sakura,	roztoky	sobě	a	cesta	pro	město	pro	volební	období	2022–2026

2)	nařízení	vlády	č.	318/2017	Sb.	O	výši	odměn	zastupitelstev	územně	samosprávných	celků	+	zákon	č.	128/2000	Sb.	O	obcích

3)	Usnesení	zastupitelstva	ze	31.	10.	2018	Uz-186-11/18

4)	Usnesení	zastupitelstva	ze	31.	10.	2018	Uz-187-11/18

5)	Usnesení	zastupitelstva	z	16.	12.	2020	Uz-221-10/20

Marie�Dvořáková�
zastupitelka	
Společně	PrO	roztoky	
a	Žalov

Eva�Sodomová
cesta	pro	město
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ŠKolY, ŠKolKY etc.

Austrálie je daleko, ale i tam sledují válečné 
události na Ukrajině. 

Kamarádka z Austrálie (také učitelka) se 
zajímala, jak to vypadá v Roztokách, jestli 
i k nám přicházejí děti z Ukrajiny. S dětmi 
ve škole si o situaci povídaly a dostaly ná-
pad, že jako výraz své podpory nakreslí 
děti ze Západní Austrálie obrázky a napíší 

krátké vzkazy pro děti, které našly útočiště 
v naší roztocké škole.

Z obrázků jsme se žáky 7. A vytvořili vý-
stavku v přízemí školy, najdete zde i mapku 
a pár zajímavostí ze Západní Austrálie.

Ukrajinské děti jsme pak pozvali na ver-
nisáž a  oficiálně předali pozdravy. 
Na oplátku posíláme do Austrálie „Thank 

you Cards“ s poděkováním a vzkazy od na-
šich ukrajinských dětí.

Vypadá to, že tato spontánní družební 
akce nebude poslední. Zájem o dopisování 
mají australské i  roztocké děti a  pár aus-
tralských dopisů už je na cestě.

l

Marcela�Marková

Žáci 7. A  využili nabídky města Roztoky 
a v úterý 1. 11. si zasadili pět švestek v nově 
vznikající aleji. 

Práce to byla náročná, ale zajímavá 
a hlavně smysluplná. Na závěr akce jsme se 
ohřáli u ohně a opekli donesené dobroty.

Děkujeme panu Flenerovi a paní Richte-
rové z odboru životního prostředí a panu 
Kočárkovi za představení projektu výsadby 
alejí a odborné zaškolení, jak stromy správ-
ně zasadit. Paní Pišlové děkujeme za skvě-
lou organizaci.

Těšíme se, až naše vysazené stromy při-
nesou ovoce … za pár let.

Marcela�Marková�a�7.�A

Školská rada na konci října byla seznámena 
s  aktivitami, které škola plánuje pro žáky 
v tomto školním roce. Po covidových ome-
zení se škola vrací k  jazykovým pobytům 
v zahraničí. Děti se mohou těšit na pozná-
vání kultury a jazyka v Paříži, Barceloně či 
v Anglii. Také se podívají do partnerského 
města Skawina v Polsku. Školská rada tyto 
plány projednala a podpořila.

Od září také škola vstoupila do progra-
mu na  podporu nadaní a  dobrovolnictví 
dětí, který organizuje nadace Vévody 
z Edinburghu (https://www.dofe.cz/). Zá-

jem dětí předčil původní očekávání a pro-
gramu se účastní více než 20 žáků. 

Na  jednání rady jsem jako nový radní 
pro školství v Roztokách představil hlavní 
priority pro podporu školy. Hlavním cí-
lem je zajistit pro vedení školy podporu 
v  řešení administrativy, technických věcí 
spojených se správou budov a  dalšími 
věcmi, které odvádí vedení školy od peda-
gogické práce. Proto máme v plánu zřídit 
samostatného provozního zástupce ředi-
telky, který bude mít tyto náležitosti 
v gesci. 

Školský rada v neposlední řadě schválila ak-
tualizovaný školní řád, který zakazuje pou-
žívání mobilů vyjma nezbytných případů 
a rovněž se svolením pedagoga během výu-
ky. Je třeba najít rovnováhu mezi moderním 
a dětským světem. Školská rada také podě-
kovala Vladimíře Drdové za její dosavadní 
práci v pozici rádní pro školství. Jsem rád, 
že právě na její práci mohu navázat. � l

Za školskou radu 
Jaromír�Beran�

radní	pro	školství	

Pozdrav z Austrálie pro naše ukrajinské děti 

Sázení stromů u Řivnáče

Děti na základní škole mají velké plány
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Prostřednictvím interaktivního divadel-
ního představení „Mediální bludiště“, kte-
ré bylo zaměřeno na  mediální gramot-
nost, se žáci 7. B a  7. D seznámili 
s jednotlivými typy médií v dnešním světě 
– bulvár, seriózní tisk. Dozvěděli se, jaká 
rizika a  jakou zodpovědnost to přináší, 
jak rozeznat nežádoucí chování na straně 
tvůrců médií i  na  straně jejich „konzu-
mentů“.

Mgr.�Jana�Pazderová

ŽÁci	9.B	Se	zÚČASTniLi	eDUKATiV-
níHO	PŘeDSTAVení	„LAVinA“,	KTeré	
BYLO	zAMĚŘenO	nA	FinAnČní	
GrAMOTnOST.	

„Divadlo bylo podáno zábavnou a interak-
tivní formou. Kupodivu téměř celá třída 
poslouchala a  aktivně se zapojovala 
do všech aktivit. Prvně jsme vedli diskusi 
o tom, kolik peněz je potřeba pro čtyřčlen-
nou domácnost na jeden měsíc. Poté jsme 
zhlédli divadelní představení na  téma fi-

nanční gramotnost. Hlavní postavou byl 
kluk, který se kvůli nešťastné náhodě za-
dlužil. Naším úkolem poté bylo stopovat 
jednotlivé scény a měli jsme možnost změ-
nit děj tím, že jsme si zahráli scény s herci. 
Celé divadlo trvalo zhruba 90 minut.

Mě osobně přednáška velice bavila a při-
šla mi zajímavá. Podle mě je správné, že 
škola má zájem rozvíjet v  žácích vědění 
o  financích. Myslím, že by to bylo dobré 
zorganizovat i  pro mladší ročníky, aby se 
k  nim dostaly nějaké základní informace 
o finanční gramotnosti.“  l

Richard�Rybáček�9.�B

Milí čtenáři, jistě už jste slyšeli o tom, jak je 
důležité udržovat vaši paměť aktivní. Její 
procvičování slouží jako prevence Alzhei-
merovy choroby a dalších závažných one-
mocnění. A  proč ji netrénovat nejen zá-
bavným, ale zároveň i  užitečným 
a praktickým způsobem? Kurzy cizích ja-
zyků jsou jednou z nejoblíbenějších aktivit 
pro udržení dobré paměti a správné funkce 
mozku. Stačí si vybrat a přijít vyzkoušet:

Angličtina	pro	
předškoláky Pátek 13.15–14.00

Angličtina	pro	děti	
na	1.	stupni	zŠ Úterý 15.30–16.15

Angličtina	pro	děti	
na	2.	stupni	zŠ Pondělí 15.45–16.45

Angličtina	dospělí,	
mírně	pokročilí,	A2 Pondělí 17.45–18.45

Angličtina	dospělí,	
středně	pokročilí,	
B1

Čtvrtek	 18.15–19.45

Čeština	pro	Ukra-
jince Čtvrtek dle	zájmu

Francouzština	
dospělí,	středně	
pokročilí

Čtvrtek 19.10–20.10

Francouzština	do-
spělí,	začátečníci	
a	mírně	pokročilí,	
A1–A2

Čtvrtek 18.10–19.10

němčina	dospělí,	
středně	pokročilí,	
A2

Středa	 19.00–20.30

ruština	dospělí,	
mírně	pokročilí,	
A1–A2

Středa 19.00–20.30

Španělština	do-
spělí,	začátečníci	
a	mírně	pokročilí,	
A1–A2

Pondělí 19.00–20.00

Nenašli�jste�kurz�nebo�jazyk,�
o�který�se�zajímáte?��
Zavolejte nám nebo napište a  sdělte nám 
vaši představu. Budeme se snažit vám 
zprostředkovat výuku na  míru. Nabízíme 
např. též čínštinu nebo japonštinu, nově 
máme skvělou španělskou rodilou mluvčí, 
pro obchodníky zajistíme kurzy zaměřené 
na business slovní zásobu, nabízíme firem-
ní výuku u vás na pracovišti. Pokročilí se 
mohou zlepšit v General English Writing, 
Academic and Journalistics Writing a Ge-
neral and Public Speaking. Celou naši na-
bídku najdete na  našich webových strán-
kách www.lexik.cz. 

Naše�již�osvědčené�
celoroční�vzdělávání

Kurz	Asistent	
pedagoga 4x	v	roce 11	týdnů

Kurz	chůva	jako	
profese 4x	v	roce 9	týdnů

Pracovník	
v	sociálních	
službách

novinka	
od	1/2023 150	hodin

Jak	jíst,	
abychom	se	
cítili	a	vypadali	
dobře

novinka	
od	1/2023

5x	středa	
od	18.15

První	pomoc	
dětem 4x	v	roce sobota	nebo	

neděle

Logopedie	 Středa 13.00–16.30

Logopedie	 Sobota 10.00–14.00

Letní	příměst-
ské	tábory srpen 8.30–16.30

Dobrý�tip�na�vánoční�dárek
Myslíte, že by některý z kurzů udělal radost 
vašim blízkým? Vyrobíme vám dárkový 
poukaz na  míru a  budete mít krásný vá-
noční dárek.  

Rádi vás u nás přivítáme, zjistit vše po-
třebné můžete samozřejmě i osobně. 

Více na  www.lexik.cz, www.insignis.cz 
i na facebooku. V případě jakýchkoli dota-
zů pište na poradna@lexik.cz, info@lexik.cz 
nebo info@insignis.cz anebo volejte 
na 733 643 642, 739 035 000.  l

Bc.�Jana�Janoušková
koordinátorka

Mediální a finanční gramotnost v ZŠZB 

Učení jako prevence zapomínání–nenechte mozek zlenivět  

V	rámci	projektu	O2	chytrá	škola	navštívili	20.	10.	žáky	
zŠzB	herci	z	organizace	Fórum	pro	prožitkové	vzdělávání.	

Máte starší rodiče, kteří by uvítali možnost dojít si pro oběd a nestrávit 
dopoledne nákupy a vařením? Pracujete z domova a nemáte čas si uvařit? 
Jste rodiče s malými dětmi a občas byste si rádi například cestou z hřiště 
oběd jednoduše vyzvedli?

Základní škola Zdenky Braunerové nabízí možnost  
odebírání obědů ve svých třech školních jídelnách  
(Roztoky, Žalov, Cihelna) i pro zájemce z řad veřejnosti. 

Více informací naleznete na našich webových stránkách  
www.zszb.cz v sekci Jídelny nebo na tel. číslech:  
ŠJ Roztoky: 601 183 482 / ŠJ Žalov: 315 559 576 / ŠJ Cihelna: 601 260 536

Základní škola  
Zdenky Braunerové Roztoky
hledá pracovníka na hlavní pracovní poměr na pozici 

ŠKOLNÍK / ÚDRŽBÁŘ
Nástup možný od 1. ledna 2023
Pro více informací volejte J. Sochorovou  
na tel. 601 187 885
V případě zájmu pošlete životopis  
na e-mail: jirina.sochorova@zszb.cz

inzerce
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Samotné trénování by nemělo ten správný 
efekt, pokud byste nemohli své dovednosti 
porovnat s  kamarády v  zápase, proto se 
snažím pořádat pravidelné turnaje. Ten 
halloweenský měl i díky dlouhé přestávce 
krásné obsazení a věřím, že si ho všichni 
účastníci užili. I  touto cestou musím po-

blahopřát vítězům: v  kategorii nejmenší 
víceboj byl první Luky Monakov, v minite-
nise Ríša Svačina porazil ve finále Honzíka 
Davídka, v  kategorii babytenis pak Vojta 
Švarc zvítězil nad Natálkou Ivanovou, 
mladší žactvo ovládl těsně Honza Trojáček 
před Emmou Křížovou, starší žáky potom 

po  velkém obratu proti Domče Křížové 
Vojta Válek. V prosinci nás bude čekat ješ-
tě tradiční mikulášský turnaj a  vánoční 
čtyřhry rodič – dítě.

Pokud byste si chtěli i  vy přijít zahrát 
s  kamarády, neváhejte se ozvat. Vyjma 
všedního odpoledne, kdy probíhají trénin-
ky dětí, si místo na  kurtě určitě najdete. 
Mrkněte na tenis-zalov.cz nebo mi rovnou 
cinkněte na 775 131 613.

� l

Přeji všem klidný zbytek listopadu a chuť 
se hýbat.

Jan�Šrámek

Tenisové okénko
i	přes	nesmyslné	ceny	energií	jsme	postavili	na	našich	
dvou	kurtech	halu,	abychom	mohli	dětem	dopřát	celoroční	
možnost	pohybu	na	dvorci.	Jsme	rádi	za	pěknou	řádku	
nových	malých	tenistů	i	tenistek	i	za	stálice,	které	u	nás	
hrají	už	roky	a	stále	je	baví	na	sobě	pracovat	a	občas	se	
i	hýbat.

Řádková�inzerce
n�Hodinový	manžel.	Tel.	723	424	701

n�Máte	nemovitost	zatíženou	dluhy,	
které	rostou?	Pomůžeme	vám.	Staly	se	
z	vašich	půjček	postupně	exekuce,	kte-
ré	na	vás	tlačí	a	nutí	vás	brát	si	další	
půjčky?	Banky	už	vám	ale	se	špatnými	

registry	nechtějí	půjčit?	Máme	cestu,	
jak	vám	pomoci	zpět	k	normálnímu	
životu	a	běžné	hypotéce.	nejde	nám	
o	získání	vaší	nemovitosti.	Ozvěte	se	
na:	zachrananemovitosti@email.cz	
nebo	tel.	776	108	022

n�nabízíme	velký	prosluněný	a	energe-
ticky	nenáročný	byt	3+kk	s	balkonem	

(celkem	91,3	m2),	s	garážovým	stáním	
v	domě	a	sklepem	v	roztokách	výmě-
nou	za	dům	v	roztokách	s	doplatkem	
dle	konkrétní	nabídky.	nabídky	
e-mailem	ivankado@email.cz	nebo	tele-
fonicky	na	724	591	723

� �

� l
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 NÁVRHY A ÚPRAVY ZAHRAD
 Tomáš Matoušek & Martin Zabranský
 Tel: 608 327 421,   602 250 498
  WWWWWW..SSTTRROOMMEECCKKYYVVAANNOOCCNNII..CCZZ

VVááss  ssrrddeeččnněě  zzvvee  nnaa  jjiižž  ttrraaddiiččnníí

PP RR OO DD EE JJ   VV ÁÁ NN OOČČNN ÍÍ CC HH   SS TT RR OO MM KKŮŮ
  ZZ   VV LL AA SS TT NN ÍÍ   PP LL AA NN TT ÁÁ ŽŽEE

kktteerrýý  ssee  uusskkuutteeččnníí  oodd  2266..1111..  ddoo  2233..1122..22002222**

PPrrooddeejjnníí  mmííssttoo::    KK  EErrzzuu  9988,,  TTuurrsskkoo                                            
PPrrooddeejjnníí  ddoobbaa::    PPoo    PPáá::  1100..00001188..0000        SSoo    NNee::  1100..00001177..0000  

IInnffoo  nnaa::  wwwwww..ssttrroommeecckkyyvvaannooccnnii..cczz    TTeell::  660022225500449988,,  660088332277442211
TTěěššíímmee  ssee  nnaa  sseettkkáánníí  ss  VVáámmii    MMaarrttiinn  ZZaabbrraannsskkýý  aa  TToommáášš  MMaattoouuššeekk

**  ppllaattíí  ddoo  vvyypprrooddáánníí  zzáássoobb

NNaabbíízzíímmee::  bboorroovviiccee  lleessnníí,,  bboorroovviiccee  ččeerrnnáá, ssmmrrkk  zztteeppiillýý,,    ssmmrrkk  ppiicchhllaavvýý  //ssttřřííbbrrnnýý//,
                                      jjeeddllee  nnoorrmmaannddsskkáá,,    ssmmrrkk  ppiicchhllaavvýý  vv  kkoonntteejjnneerruu,,  jjmmeellíí..



NEJLEVNĚJŠÍ 
ZIMNÍ PNEU V OKOLÍ

www.superpneu.cz www.autohouser.cz
Prodej pneu a disků za internetové ceny!

PNEUSERVIS:   +420 220 911 128
AUTOSERVIS:    +420 233 910 042 
PRODEJNA:      +420 220 515 853

PRODEJ PNEU A DISKŮ ZA INTERNETOVÉ CENY 
SE ZÁZEMÍM KAMENNÉHO OBCHODU!

Povinná zimní výbava 
zimní pneu od 1. 11. 2022 – 31. 3. 2023

AUTO HOUSER s.r.o., Přílepská 1233, ROZTOKY

NOVÉ ZIMNÍ DEZÉNY

SPECIALISTA NA MONTÁŽ 
A SERVIS VENTILŮ TPMS

ON-LINE OBJEDNÁNÍ DO PNEUSERVISU


