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ÚVODEM

OBSAH:
Volební slovníček

Máme za sebou předvolební kampaň, před kterou v Roztokách 
nebylo úniku. A také samotné volby, po nichž obvykle násle-
duje druhé kolo – skládání radniční koalice, jež vytvoří po-
třebnou většinu v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu. Tahle 
disciplína bývá v Česku po komunálních volbách už tradičně 
nesmírně zábavnou záležitostí. Často ještě mnohem veselejší 
než složitá vyjednávání po  volbách sněmovních. Letos tahle 
móda dorazila i do našeho města.

Aktuální číslo Odrazu, které držíte v rukou, mělo uzávěrku v době, kdy ještě pro-
bíhala jednání, a tudíž nebylo přesně jasné, jaká sestava bude řídit město příští čtyři 
roky. Podrobný text o výsledcích voleb a divokém povolebním vývoji najdete uvnitř.

Zábavnost povolebních schůzek – alespoň pro nás pozorovatele zvenčí – spočívá 
v tom, že k jednomu stolu si musejí sednout lidé, kteří ještě před pár dny v před-
volebních boji něco takového zásadně odmítali. Teď jsou ale nuceni na všechny ty 
emoce a  vzájemné výpady rychle zapomenout. Takže třeba musejí nově používat 
termín „respektovaný a inspirativní partner“ místo nedávného označení „neschop-
ný zoufalec zaslepený ideologickými brýlemi.“ 

Pro nás ostatní to může být trochu nesrozumitelné. A to je chvíle, kdy se hodí malý 
slovník, abychom věděli, jak politickým prohlášením rozumět a co přesně znamena-
jí. Jsou to ta nejčastější obecně platná klišé. Pokud by to snad někomu připomínalo 
nějaké postavy nebo povolební dění v Roztokách, tak jde o podobnost čistě náhod-
nou.

„Voliči rozdali karty, my s nimi musíme hrát“. Taky lidi nemuseli ty své hlasy tak 
pitomě rozdrobit, že ani dvě strany dohromady nedají většinu v  zastupitelstvu. 
S tímhle materiálem se fakt nedá politicky pracovat – co teď jako máme dělat?

„Jde nám hlavně o program, personálie teď vůbec neřešíme.“ Samozřejmě že se to 
celé zaseklo na křeslech. Druhá strana jich požaduje moc a jen ta nejlepší, navíc tam 
chce posadit ty své šílence. To prostě nesmíme v žádném případě připustit!

„Koalice se skládají až po volbách.“ Pochopitelně jsme byli předběžně domluveni 
už před nimi, že to uděláme spolu a ty druhé odstrčíme do opozice. Ale prostě ne-
může za to, jak do celé dopadlo, a že tamti nedrží dohody.

„Mají slabý koaliční potenciál.“ S  těmihle si nikdy fakt nepodáme ani ruku! My 
nezapomínáme staré křivdy. Snad si každý ještě pamatujete, jak před patnácti lety 
na tancovačce jejich dvojka vylila naší trojce pivo na hlavu! Vlastně ani nechceme 
překonávat osobní spory.

„Jsem jazýček na vahách.“ Čekám, kdo mi nabídne víc, k nim se přikloním a s těmi 
půjdu do koalice. Tak přihazujte.

„Sluší se pogratulovat vítězi voleb.“ Tak jasně, byli první na pásce, ale ne zas o tolik, 
aby si mohli vyskakovat. Takže je teď zkusíme trochu vyškolit, domluvit se bez nich, 
ať si také ochutnají suchý opoziční chlebíček.
Slovíčka si nemusíte opakovat ani pamatovat, hodit se ale zas budou za čtyři roky.
  l

� �Václav�Dolejší

periodický	tisk	územně	samosprávného	celku
Vychází	11x	ročně.
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INFORMACE Z RADNICE

Nebudu tady v tuto chvíli psát výčet všeho, 
co se mi ve spolupráci s řadou skvělých lidí 
podařilo. Jsem hrdý na to, že jsem tuto ži-
votní příležitost měl. Jsem hrdý na  to, že 
jsem po tak dlouhou dobu mohl být v čele 
našeho města. Snažil jsem se vždy dát na-
šemu město to nejlepší. Věřím, že i vy vidí-
te, že se nám podařilo naše krásné město 
posunout správným směrem. Moc si vážím 
podpory, kterou jsem po ta léta od vás do-
stával, ať už když jste mě potkali na  ulici 
a  řekli mi milá povzbudivá slova, nebo 
když jste mě podpořili v mnoha volebních 
kláních. Říkali jste mi i  spoustu připomí-
nek a námětů. Pokud to bylo v mých silách, 
snažil jsem se vždy najít cestu k  vyřešení 
každé potíže. A je mi jasné, že někteří mě 
prostě rádi neměli a nemají. Tak už to v ži-
votě chodí. Ale i přesto doufám, že se při 
setkáních v našem městě na sebe nebude-
me mračit a  budeme se k  sobě chovat 
s úctou.

Roztoky neopouštím a  nikdy jsem to ne-
měl v  úmyslu. Po  tak dlouhé době jsou 
a  vždy budou mou srdeční záležitostí. 
V  určitou chvíli, kdy už mé povinnosti 
ve  vyšších patrech politiky přesáhly urči-
tou mez, jsem se rozhodl, a opravdu to ne-
bylo lehké rozhodování, že v pozici staros-
ty již nemohu našemu krásnému městu 
dávat tolik, kolik bych sám skutečně chtěl, 
a  hlavně kolik bych z  časových důvodů 
mohl. V  Roztokách doufám budu žít 
po zbytek svého života. Vždy se budu sna-
žit být našemu městu nápomocen. Ať už 
z pozice městského zastupitele, ale i z po-
zic, které zastávám na vyšších úrovních.

Rád bych poděkoval všem, které jsem 
pracovně v pozici starosty potkal. Obzvlášť 
pak všem, s nimiž jsem měl tu čest spolu-
pracovat. A že vás bylo hodně. Děkuji. Vý-
čet všech by byl sáhodlouhý, proto mi od-
pusťte, že nebudu děkovat každému zvlášť. 
Potkal jsem nespočet skvělých, pracovitých 

lidí, kteří měli a mají s naším městem jen ty 
nejlepší úmysly. Potkal jsem i nemálo kriti-
ků, ale i  to je potřeba. Děkuji také vám 
všem, obyvatelům našeho města. Jste to 
právě vy všichni, kteří tvoříte toto nejlepší 
město. Jsem rád, že tady s vámi mohu žít.

Dvanáct let je dlouhá doba v životě člo-
věka. V průběhu toho času jsem zde zažil 
spoustu příjemných, ale i  méně příjem-
ných chvil. Měl jsem mnoho nápadů, které 
se podařilo uvést v život, ale i takové, které 
se z nějakého důvodu uskutečnit nepodaři-
lo. Zažil jsem mnoho radostí z toho, co se 
podařilo, ale několikrát i zklamání, když se 
to zrovna nepovedlo. Každopádně mám 
pocit dobře odvedené práce.

Závěrem mi dovolte poděkovat mé rodi-
ně a  zejména mé manželce, která je mou 
nejpevnější oporou. Děkuji!

� l

Srdečně

Vážení	spoluobčané,	tentokrát	píši	Slovo	starosty	
po	dvanácti	letech	naposledy.	V	době,	kdy	budete	mít	Odraz	
ve	schránkách,	již	bude	po	ustavujícím	zasedání	zastupitelstva	
a	já	již	nebudu	po	třech	volebních	obdobích	starostou.	

Slovo starosty

Na programu bylo 15 bodů, z nichž nejdů-
ležitějším bylo vydání Změny č. 1 územ-
ního plánu Roztoky, jejímž cílem bylo 
napravení několika dílčích nepřesností 
ve  schváleném územním plánu. Změna 
byla schválena všemi přítomnými s výjim-
kou jedné zastupitelky, která v souladu se 
zákonem o  obcích předem ohlásila, že se 
cítí být ve střetu zájmů.

Dále zastupitelé projednali stav městského 
rozpočtu a schválili potřebné změny. Rov-
něž schválili výši pachtovného a obnovují-
cích oprav vodohospodářské infrastruktu-
ry pro rok 2023.

Městští zastupitelé souhlasili v dalším bodu 
s převzetím staré silnice na Prahu (od konce 
Riegrovy ulice k bývalým závorám) od Stře-
dočeského kraje do majetku města.

Po  projednání zápisů ze školské rady 
a z jednání rady města přijali zastupitelé své 
poslední usnesení, jímž schválili projektové 
karty ke strategickému plánu města.

Poslední zasedání skočilo krátce po dva-
cáté hodině večerní. Většina zastupitelů 
z koalice i z opozice se pak ještě sešla k přá-
telskému posezení v  nejmenovaném re-
stauračním zařízení.

Inu, konec dobrý, všechno dobré.
� l

Jaroslav�Drda�

Poslední valčík
Téměř	v	předvečer	voleb	se	naposledy	sešlo	zastupitelstvo	
města,	zvolené	na	období	2018–2022.	Dostavilo	se	18	členů	
sboru,	zbylí	tři	byli	řádně	omluveni.

Propadlá�vozovka
Hned v úvodu se radní probrali nemilou 
záležitostí, a to propadem vozovky v uli-
ci Kantorově. Připomeňme, že přes  peč-
livě prováděný hydrogeologický prů-
zkum před stavbou i  během ní došlo 

v  létě k propadu části vozovky. Na vině 
je podmáčení spodními vodami. Radní 
zadali vypracování projektové doku-
mentace k sanaci havárie a uložili odbo-
ru správy města, aby připravil zadávací 
dokumentaci pro výběr zhotovitele tak, 

aby zhotovitel mohl být vybrán na konci 
roku 2022.

Hledáme�úspory�energií
Radní se dále věnovali přípravě vhodných 
investičních záměrů vedoucích k úsporám 
energií potřebných k provozu budov v ma-
jetku města, resp. přípravě podkladů k čer-
pání dotačních titulů. 

Rada města naposledy
Poslední	schůze	městské	rady	v	končícím	volebním	období	
měla	na	programu	33	bodů.	

Jan�Jakob
starosta	města	Roztoky	
v	letech	2010	až	2022
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Konzultační�den
Konzultační den pro občany města 
Roztoky 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	
konzultovat	vaše	problémy	a	otázky	
týkající	se	nejen	důchodového	zabez-
pečení,	ale	také	nově	schváleného	
příspěvku	(tzv.	„výchovné“),	který	
bude	od	ledna	2023	součástí	starobní-
ho	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	

Z  důvodů navýšení kapacity přijmeme 
od ledna 2023 na plný pracovní úvazek no-
vou pečovatelku/pečovatele pro Pečovatel-
skou službu města Roztoky. 

Zázemí pečovatelské služby se nachází 
v  Domě s  pečovatelskou službou v  Rozto-
kách u  Prahy (nám. 5. května 27, Roztoky 
252 63). 

POPIS	PRACOVNí	POZICE:

n�přímá práce s uživateli pečovatelské služby 
n�pomoc při osobní hygieně, oblékání, po-
lohování, podání stravy
n�komplexní péče o  domácnost uživatelů 
(úklid, praní, žehlení)
n�rozvoz a donáška obědů
n�doprovod k lékaři 
n�ranní/odpolední směny
n�možnost dalšího vzdělávání

PŘEDPOKLADY	PRO	POZICI:

n�praxe v sociálních službách
n�řidičský průkaz „B“

n�trestní bezúhonnost
n�zdravotní způsobilost k  výkonu práce 
pečovatelky
n�kladný vztah k  cílové skupině (klienti, 
o které budete pečovat – převážně senioři)
n�kurz pracovníka v sociálních službách je 
výhodou

JAKé	DALŠí	ZNALOSTI	A	DOVEDNOS-
TI	BUDETE	PŘI	PRÁCI	POTŘEBOVAT:

n�schopnost empatie a  sociálního cítění, 
trpělivost
n�samostatnost a spolehlivost
n�fyzickou i psychickou zdatnost
n�organizační a komunikační schopnosti
n�osobní motivaci a chuť pomáhat

Pokud vás zaujala nabídka a  splňujete 
požadavky, zašlete e-mailem váš strukturo-
vaný životopis Ing.  Kateřině Lukášové – 
vedoucí oddělení sociálního a DPS – luka-
sova@roztoky.cz

� l

Pracovnice /pracovník v sociálních službách – pečovatel/ka

Rada dále uložila odboru správy města, 
aby připravil kvalifikovaně odhad vícená-
kladů,  pro které je třeba vytvořit rezervu 
v rozpočtu města. 

Pronájem�pozemků�
v�Masarykově,�smlouva
Radní pronajali části pozemku č. 1286 
v Masarykově ulici tamnímu společenství 
vlastníků, kteří chtějí na místě zřídit záho-
ny a  posezení, souhlasili s  předloženou 
kalkulací pachtovného od  provozovatelů 
vodohospodářské infrastruktury, přitakání 
se dočkala i smlouva o využívání sportovi-
ště mezi základní školou a tělocvičnou jed-
notou Sokol. 

Zamítnuté�přestavby�domů
V bloku stavební komise rada odložila pro-
jednání přístavby rodinného domu v Tře-
bízského ulici a  požádala o  stanovisko 
městského architekta. Naopak souhlasu se 
při opakovaném projednání dostalo ná-
stavbě stávajícího objektu na  parcelách 
743/3, 743/4 a  743/7 v  Čapkově ulici dle 
návrhu arch. T. Horkého. 

Radní jednomyslně nesouhlasili s předi-
menzovaným návrhem stavebních úprav 
rodinného domu čp. 66 v ulici 17. listopa-
du ani se záměrem úprav domu čp. 527 
v  Poděbradově ulici. Zde rada postrádala 
řešení dopravy, resp. parkování vzhledem 
k  tomu, že projekt navrhuje nové bytové 
i nebytové jednotky v objektu. 

Dopravní zrcadlo by mělo přibýt v  ulici  
V. Havla v napojení na Kuželovu, opět v re-
ferátu odboru správy města. 

Nájmy�městských�bytů
Městská rada souhlasila s  prodloužením 
nájemní smlouvy na byt č. 1 v Jungmanno-
vě ulici, naopak vzala na vědomí ukončení 
platnosti smlouvy na byt č. 8 v DPS z vůle 
uživatelky. Nového nájemce dostane i  so- 
ciální byt v  Jungmannově ulici č. 286, 
i s tím rada souhlasila. 

Radní se zabývali i  novou smlouvou 
o nájmu prostoru v budově bývalé vodárny 
ve  Vltavské ulici. Ta je užívána pro účely 
dílenského podnikání a  současný uživatel 
přistoupil na  podmínky nové smlouvy 
s vyšším nájemným. 

Bistro Pohoda, drobný architektonický 
skvost na křižovatce, bude mít nového ná-
jemce, který ale zachová tamní občerstvení. 

Lékárna�na�Masarykově�
s�novým�nájemcem
Radní schválili i převod smlouvy o nájmu 
prostor lékárny v  Masarykově ulici. Ob-
jekt patří městu a lékárna v něm bude na-
dále, jen s jiným provozovatelem než do-
sud. 

Radní se dále s kladným stanoviskem za-
bývali žádostí o posun termínu pro vyúč-
tování grantu spolkem Jestřábník, schválili 
smlouvu o  podnájmu prostor se školkou 
Přemyslovská (konaly se zde letní adaptač-

ní pobyty pro ukrajinské děti), to samé pla-
tí i pro mateřskou školu Havlíčkova. 

Odraz�zatím�v�rukou�J.�Drdy
Jaroslav Drda se od rady dočkal pověření 
pro výkon funkce redaktora až do jmeno-
vání nového odpovědného redaktora a re-
dakční rady. 

Zápisy�z�rad�a�komisí
Tradičně zajímavý a  obsahově vzrušující 
byl soupis činnosti městské policie za uply-
nulý měsíc. Rada mu věnovala pozornost 
stejně jako zápisu z jednání sociální komi-
se. V  sociálním bloku  bylo na programu 
přispění na obědy potřebných dětí ze škol 
a školek.  Dlužno říci, že těchto žádosti při-
bývá – důvody jsou nasnadě.

Memorandum�o�spolupráci�
s�dětskou�lékařkou
Zajímavým a jedním z posledních bodů jed-
nání bylo Memorandum o spolupráci s no-
vou dětskou lékařkou. Ta nastoupí do nově 
adaptovaných prostor v  Havlíčkově ulici 
zkraje příštího roku a memorandum prokla-
movalo oboustrannou vůli ke  spolupráci, 
tak nezbytné při získávání dětského lékaře. 

l

Tomáš�Novotný
místostarosta
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n�2. 9. oznámen volně pobíhající zatoulaný 
pes v ulici Za Cihelnou s tím, že oznamo-
vatelka tohoto psa odchytla a má ho u sebe 
– hlídka na místo, hlídka si od oznamova-
telky nalezeného psa rasy jorkšírský teriér 
převzala, pes umístěn do záchytného kotce 
MP Roztoky, provedenou prohlídkou psa 
zjištěn čip, zjištěno, že tento čip je registro-
ván v jednom z dostupných registrů maji-
telů zvířat, majitelka psa vyrozuměna ces-
tou tohoto registru, téhož dne se dostavila 
na MP Roztoky a nalezený pes jí byl v po-
řádku předán, přestupek vyřešen ulože-
ním blokové pokuty v  příkazním řízení 
na místě;
n�3. 9. oznámeno rušení nočního klidu 
hlasitou hudbou z prostor místa u přívozu 
na roztocké straně – na místě zjištěn hlasi-
tý hluk reprodukovanou hudbou z  místa 
Food trucku U Lukáše, na místě hovořeno 
s  odpovědnou osobou, tato upozorněna 
na rušení nočního klidu, zjednána nápra-
va a hudba vypnuta, přestupek proti veřej-
nému pořádku vyřešen na  místě domlu-
vou;
n�6. 9. oznámeno, že v prostoru lesa Roz-
tocký háj v místě na okraji tohoto lesa smě-
rem od  Nového Suchdola (poblíž ulice 
Nad mohylou) je postaven stan a u tohoto 
stanu je uhašené ohniště – hlídka na místo, 
místo bylo opuštěné, zadokumentováno, 
kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z přestupku; 
n�6. 9. oznámena žádost o pomoc při ote-
vření výtahu, který se zasekl v sedmém pa-
tře vícepodlažního bytového panelového 
domu v ulici Masarykova a zůstala v něm 
uvězněna osoba – na místě hasiči, provede-
no otevření zaseklého výtahu a  vytažení 
osoby z tohoto výtahu, osoba bez zranění, 
pouze byla v šoku ze vzniklé situace, o po-
ruše výtahu informována firma spravující 
servis tohoto výtahu; 
n�7. 9. oznámeno narušení občanského 
soužití a přestupek v dopravě v ulici Zao-
rálkova – zadokumentováno, kvalifiková-
no a  šetřeno jako podezření z  přestupku 
proti občanskému soužití;
n�9. 9. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
na  parkovacím místě v  ulici Čáslavského 
odstavené vozidlo tov. zn. Kia Ceed, nespl-
ňující podmínky provozu na  pozemních 
komunikacích, vozidlo evidentně dlouho-
době neprovozováno – na vozidlo vylepe-
na výzva k  odstranění vozidla z  pozemní 
komunikace nebo zjednání nápravy, pro-
vedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn 

provozovatel, tomuto zaslána tato výzva 
také, nález tohoto vozidla oznámen Silnič-
ně správnímu úřadu při MÚ Roztoky; 
n�9. 9. oznámena zraněná umírající kočka 
na křižovatce ulic Komenského a Pilařova 
– hlídka na  místo, umírající kočka byla 
převzata od  oznamovatelky, předána 
MVDr. Šavrdovi k jeho dalšímu opatření;
n�9. 9. oznámen volně pobíhající zatoulaný 
pes v ulici Sportovní – hlídka na místo, pes 
umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, 
provedenou prohlídkou psa zjištěn čip, 
v  dostupných registrech majitelů zvířat 
zjištěno, že tento je čip evidován, cestou to-
hoto registru byl proveden pokus o vyro-
zumění majitele s  negativním výsledkem, 
v  následujících dnech zjištěna majitelka, 
které byl nalezený pes vydán v  pořádku, 
přestupek vyřešen uložením blokové po-
kuty v příkazním řízení na místě;
n�10. 9. oznámeno rušení nočního klidu 
z pozemku domu v ulici Tiché údolí – hlíd-
ka na místo, zjištěn hluk ze zahrady domu, 
kde probíhala oslava narozenin, na  místě 
hovořeno s odpovědnou osobou, tato upo-
zorněna na rušení nočního klidu, zjednána 
náprava, přestupek proti veřejnému pořád-
ku vyřešen na místě domluvou;
n�14. 9. žádost PČR o spolupráci při prově-
ření oznámení možného pokusu o  sebe-
vraždu ženy v  prostoru vyhlídky v  místě 
za  Třešňovkou (v  místě výhledu na  řeku 
Vltavu a  ulici Potoky) – hlídka ihned 
po oznámení se vydala na místo, kde bylo 
provedeno pátrání po  ženě, tato nalezena 
v jiné části této lokality, žena i s malým dí-
tětem v  pořádku, na  místě též muž této 
ženy, který obavu o zdraví své ženy oznámil 
na linku 158, na místě též hlídka PČR Lib-
čice a prvosledová hlídka PČR Praha-ven-
kov, na místo též vozidlo rychlé zdravotnic-
ké pomoci, které byla žena předána 
do  jejich péče, žena následně převezena 
do nemocničního zařízení, malé dítě si pře-
vzal jeho otec, který se dostavil na místo;

n�16. 9. oznámeno odcizení jízdního kola 
Author ze stojanu u  bočního vchodu 
do objektu ZŠ Zdeňky Braunerové v ulici 
17. listopadu – zadokumentováno, kvalifi-
kováno a šetřeno jako podezření z přestup-
ku proti majetku;
n�17. 9. oznámena krádež zboží v prodejně 
Tesco v Lidické ulici s tím, že podezřelé ne-
zletilé osoby byly zadrženy u  východu 
z prodejny, ke krádeži se doznaly, odcizené 
zboží bylo vráceno na prodejnu – kvalifi-
kováno a šetřeno jako podezření z přestup-
ku proti majetku, nezletilé podezřelé osoby 
předány zákonným zástupcům; 
n�18. 9. v rámci hlídkové činnosti na par-
kovišti v ulici Tiché údolí nalezena kožen-
ková taštička s obsahem osobních dokladů 
a platebních karet – zjištěna majitelka, tato 
cestou PČR vyrozuměna a  následujícího 
dne jí byla nalezená taštička předána;
n�19. 9. oznámen nález mobilního telefonu 
iPhone SE ve společných prostorách domu 
v  Najdrově ulici – nalezený MT uložen 
na  MP Roztoky jako nález, zveřejněno 
na  webových stránkách MP Roztoky 
a Facebooku – skupina Roztoky, v následu-
jících dnech zjištěn majitel tohoto naleze-
ného mobilního telefonu a telefon mu byl 
předán, majitel by touto cestou chtěl podě-
kovat poctivému nálezci; 
n�20. 9. v  rámci hlídkové činnosti bylo 
na  parkovišti v  ulici Kantorova nalezeno 
odstavené vozidlo tov. zn. Peugeot 205, vo-
zidlo evidentně dlouhodobě neprovozová-
no – zadokumentováno, provedenou lust-
rací v  evidenci vozidel bylo zjištěno, že 
vozidlo bylo odhlášeno do  ciziny a  není 
způsobilé provozu na pozemních komuni-
kacích, na  vozidlo vylepena výzva k  od-
stranění vozidla z  pozemní komunikace, 
oznámeno Silničně správnímu úřadu při 
MÚ Roztoky; 
n�20. 9. oznámeno ve večerních hodinách, 
že do  prostoru Čistírny odpadních vod 
(vedle VÚAB) vnikla cizí nepovolaná oso-
ba, která zde napadá zaměstnance ČOV 
nožem – hlídka na místo, na místě zjištěno, 
že osoba poškodila několik vozidel zaměst-
nanců zaparkovaných na  pozemku ČOV 
a poté vnikla do budovy ČOV, kde se po-
kusila odcizit nějaké věci, v  té době byla 
vyrušena zaměstnanci ČOV a následně při 
útěku ohrožovala zaměstnance ČOV no-
žem, poté z areálu utekla, provedeno míst-
ní pátrání dle získaného popisu, na místo 
se dostavili taktéž hlídky PČR Libčice, po-
dezřelá osoba při pátrání zadržena prvo-

Z deníku Městské policie Roztoky
V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	Roztok	informovali	o	činnosti	Městské	policie	Roztoky,	a	to	za	období	
od	1.	9.	do	6.	10.	2022:	
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sledovou hlídkou PČR v  ulici Nádražní, 
hlídka PČR si na místě věc převzala k jejich 
realizaci jako podezření z trestného činu;
n�22. 9. byla ve schránce důvěry MP Rozto-
ky nalezena karta ÖMV – uložena na MP 
Roztoky jako nález, zjištěn a  vyrozuměn 
majitel této karty, téhož dne se zástupce 
majitele – firmy dostavil na  MP Roztoky 
a nalezená karta ÖMV mu byla předána; 
n�22. 9. oznámena krádež zboží v prodejně 
Rossmann z předchozích dnů, kdy pachatel 
si v  prostoru prodejny vzal zboží z  regálu 
a poté odešel z prodejny, aniž by zboží uhra-
dil na  pokladně, kvalifikováno a  šetřeno 
jako podezření z  přestupku proti majetku, 
zajištěny kamerové záznamy z bezpečnost-
ních kamer v prostoru prodejny, z kamero-
vého záznamu zjištěn popis podezřelé oso-
by, v následujících dnech  (30. 9.) oznámeno 
zaměstnanci prodejny, že po  prodejně se 
pohybuje osoba podezřelá z výše uvedených 
dvou krádeží v  této prodejně, hlídka oka-
mžitě na místo, v prostoru prodejny zadrže-
na osoba podezřelá z krádeží zboží, zjištěna 
totožnost této podezřelé osoby, ke krádežím 
se doznala, přestupek vyřešen uložením 
blokové pokuty v příkazním řízení na místě; 
n�22. 9. oznámen volně pobíhající pes 
v  ulici Masarykova vedle prodejny Pepco 
– výjezd na  místo, na  místě pes hlídkou 
odchycen a dopraven do záchytného kotce 
při stanici MP Roztoky, při kontrole psa 
zjištěn čip, registrovaný v  dostupném re-
gistru majitelů zvířat, majitelka psa vyro-
zuměna cestou tohoto registru, téhož dne 
se dostavila na MP Roztoky a pes jí byl pře-
dán v pořádku, podezření z přestupku vy-
řešeno uložením blokové pokuty v příkaz-
ním řízení na místě; 
n�23. 9. ve schránce důvěry nalezen mobil-
ní telefon zn. Realme – telefon uložen 
na MP Roztoky jako nález, téhož dne zjiš-
těn majitel a  mobilní telefon mu byl pře-
dán, majitel by touto cestou chtěl poděko-
vat poctivému nálezci; 
n�1. 10. asistence PČR při řešení osoby v ko-
lejišti v Roztokách, zastávka Žalov – osoba 
cizí státní příslušník, zmatená v  orientaci 
v čase a místě, vyžádána rychlá zdravotnic-
ká pomoc, osoba převezena sanitním vo-
zem do nemocničního zařízení;
n�4. 10. oznámena krádež dětského kočár-
ku a drobného nářadí z neuzamčené chaty 
v ulici V Úvoze – hlídka na místo, zadoku-

mentováno, kvalifikováno a  šetřeno jako 
podezření z přestupku proti majetku;
n�5. 10. oznámena žádost PČR Libčice 
o asistenci v bytovém domě v ulici Masa-
rykova v přízemí, kde nereaguje seniorka 
na  zvonění a  bouchání na  dveře příbuz-
nými a  je obava o  její zdraví – na  místě 
zjištěno, že seniorka už nereaguje delší 
dobu, na  místo též hlídka PČR Libčice, 
hasičský záchranný sbor a  rychlá zdra-
votnická pomoc, využito ustanovení  
§ 17 z.č. 553/91 Sb. a byt byl členy hasič-
ského záchranného sboru násilně ote-
vřen, uvnitř byla nalezena seniorka, která 
byla v  pořádku a  tvrdě spala, seniorka 
preventivně prohlédnuta osádkou rychlé 
zdravotnické pomoci a  zjištěno, že je 
v pořádku, zajištění bytu si na místě vzali 
na starost příbuzní seniorky, kteří se na-
cházeli na místě; 
n�oznámeno, že v ulici Za Potokem v k. o. 
Roztoky v místě umístěných kontejnerů se 
má nacházet osoba, která v  tomto místě 
odcizila venkovní zpětná zrcátka z několi-
ka zde odstavených vozidel, a že se zde má 
nacházet i majitel těchto odstavených vozi-
del – hlídka na místo, na místě zjištěna po-
dezřelá osoba, na místě i hlídka PČR Libči-
ce, podezřelá osoba nejprve tvrdila, že nic 
neodcizila a že se v tomto místě byla pouze 
podívat, následným šetřením zjištěno, že 
tato osoba má nedaleko zaparkované vozi-
dlo, před prohlídkou tohoto vozidla se 
ke  krádeži doznala s  tím, že zrcátka má 
uvnitř svého vozidla, tato byla podezřelou 
osobou dobrovolně vydána a vrácena maji-
teli, celou věc si na  místě převzala PČR 
Libčice k jejich realizaci zadokumentování 
podezření z trestného činu krádeže. 

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

Dopravně�preventivní�akce�
„Jablko�nebo�citron“
Ve	dnech	20.	9.	a	21.	9.	
proběhly	na	území	Roztok	
ve	dvou	lokalitách	(20.	9.	
v	ulici	Lidická	a	21.	9.	v	ulici	
Přemyslovská)	preventivně	
dopravní	akce	„Jablko	nebo	
citron“	za	účasti	strážníků	MP	
Roztoky	a	žáků	Základní	školy	
Zdeňky	Braunerové	Roztoky.	
Tato	preventivně	dopravní	
akce	byla	původně	v	termínech	
7.	6.	a	8.	6.,	ale	tehdy	vzhle-
dem	k	nepřízni	počasí	byla	tato	
akce	zrušena.	

Akce	byla	zaměřena	na	dodr-
žování	platných	ustanovení	zá-
kona	o	provozu	na	pozemních	
komunikacích	řidiči	motoro-
vých	vozidel.	V	ulici	Přemys-
lovská	21.	9.	bylo	i	pomocí	ra-
daru	kontrolováno	dodržování	
dopravního	omezení	rychlosti	
(30	km/h).	Do	prováděné	kon-
troly	se	zapojili	i	přítomní	žáci,	
kteří	byli	poučeni	o	pravidlech	
silničního	provozu	a	za	dohle-
du	strážníků	odměnili	kont-
rolované	účastníky	silničního	
provozu	příslušným	druhem	
ovoce.	V	případě,	že	kontrola	
zastaveného	vozidla	proběhla	
bez	zjištění	prohřešku,	obdržel	
kontrolovaný	řidič	od	dětí	jako	
poděkování	za	respektování	
pravidel	silničního	provozu	
jablko.	Řidičům,	u	kterých	byly	
zjištěny	nedostatky,	předaly	
děti	kyselý	citron,	zároveň	
bylo	po	takových	řidičích	
požadováno	strážníky	zjednání	
nápravy.				 l

�Vevera�Petr
�ved.�str.�MP�Roztoky

Informace a vzor žádosti k akci Milostivé léto II najdete na  
https://www.roztoky.cz/socialni-usek
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Coby „náplava“ se v roce 2010 stal staros-
tou v  pouhých 27 letech a  zdaleka ne 
všichni místní starousedlíci mu zpočátku 
věřili. Jak už to tak chodí, největší chybou 
je někoho podcenit. Jakob překvapil a do-
kázal uspět. Možná právě proto, že přišel 
zvenčí jako člověk nezatížený místními zá-
sadními spory o počet učeben v nové škole 
nebo výšku stropu v tělocvičně, které roz-
voj blokovaly. Za  Jakoba se věci daly 
do pohybu a město udělalo velký skok. Asi 
nejviditelnější je to právě na nových ško-
lách a školkách. Teď kandidoval jako dvoj-
ka TOP 09 a  chce být už „jen“ řadovým 
zastupitelem.

Jeho nástupcem se stane Jaroslav Drda, 
dosavadní tajemník městského úřadu a ně-
kdejší zastupitel. Dvě místa zástupců obsa-
dí Tomáš Novotný, dosavadní místostaros-
ta, plus nově Zuzana Šrůmová. Novou 
vládnoucí koalici, jež bude mít v  21člen-
ném zastupitelstvu většinu 15 křesel, vy-
tvoří následující čtveřice: TOP 09, Sakura, 
Roztoky sobě a Cesta pro město. Tahle se-
stava se ovšem nerodila snadno a rychle.

Roztříštěné�hlasy
Ale postupně, nejprve pojďme k  výsled-
kům voleb. Ty jsou poznamenané tren-
dem, který vidíme na všech úrovní politi-
ky: přízeň voličů je roztříštěná mezi 
mnoho subjektů, nikdo není hegemonem, 
jenž by dominoval.

Konkrétně v Roztokách se do zastupitel-
stva dostalo šest stran a sdružení, o  jeden 
subjekt víc než před čtyřmi roky. To zna-
mená, že k vytvoření vládnoucí koalice už 
nestačí dvě strany jako minule, kdy TOP 09 
a Sakura disponovaly dohromady 12 man-
dáty. Právě potřeba minimálně tří subjetků 
ke složení většiny byla důvodem, proč po-
volební jednání trvala déle než obvykle.

Vítězem komunálních voleb se počtvrté 
za sebou stala TOP 09, tentokrát s již zmí-
něným lídrem Jaroslavem Drdou. Získala 
26,3 procenta hlasů, o  pět procent méně 
než před čtyřmi lety. Slabší výsledek zna-
mená šest křesel v  zastupitelstvu, o  jedno 
méně než doposud.

Na druhé místo se s 18,5 procenty hlasů 
a ziskem čtyř mandátů vyšvihl nováček – 

sdružení Roztoky sobě. Parta kolem Zuza-
ny Šrůmové plná energie akcentuje hlavně 
zelená témata, transparentnost nebo ko-
munitní rozvoj. Jejich ambicí je oživit 
místní politiku. Teprve uvidíme, jak bude 
fungovat spojení konzervativního a  pro-
gresivního pohledu na rozvoj města.

Třetí místo obsadila Sakura, místní stáli-
ce, se svou tradiční sestavou a s lídrem To-
mášem Novotným. Oproti roku 2018 si 
pohoršila o dvě procenta na 17,5. Přišla tak 
o jedno zastupitelské křeslo, nově má čtyři. 
Michal Hadraba tudíž přijde o  post mís-
tostarosty.

Rekordní�počet�žen
Jen těsně za  Sakurou skončilo opoziční 
hnutí Společně PRO Roztoky a Žalov v čele 
s Marií Dvořákovou, získalo 17,4 procenta 
hlasů. Všechny čtyři mandáty obsadí ženy. 
Ostatně těch bude v zastupitelstvu dohro-
mady rekordních deset, o dvě více než po-
sledně. Feministky a  progresivisté musejí 
jásat, protože v  politice, často kritizované 
jako pánský klub, je neobvyklé, aby téměř 
polovinu jakéhokoli zastuputitelského sbo-
ru tvořily ženy. Roztoky jsou v tomhle po-
krokové.

Až na pátém místě skončila ODS s pod-
porou KDU-ČSL. Tradiční a  sebevědomá 
pravicová strana není v  našem městě už 
delší dobu v nejlepší kondici. Minule získa-
la 14,3 procenta a  tři mandáty. Letos 

Výsledky voleb a turbulentní povolební vývoj
V	Roztokách	končí	jedna	éra,	která	trvala	dvanáct	let,	
v	čele	města	stál	Jan	Jakob	a	vládla	jeho	TOP	09	společně	
se	Sakurou.	Konec	této	etapy	byl	jasný	už	před	volbami,	
protože	poslanec	Jakob	se	kvůli	povinnostem	ve	velké	
politice	a	po	třech	funkčních	obdobích	rozhodl	pozici	
starosty	již	neobhajovat.	
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Vážení�spoluobčané,�
rádi	bychom	vás	informovali	
o	jednáních,	která	budou	tento	tý-
den	ukončena	nedělním	podpisem	
koaliční	smlouvy	mezi	TOP	09,	
Roztoky	sobě,	Sakurou	a	Cestou	
pro	město.	Po	deseti	dnech	inten-
zivních	rozhovorů	jsme	se	dobrali	
shody	v	tom,	jakým	směrem	chce-
me	Roztoky	a	Žalov	vést.	

Došli	jsme	k	názoru,	že	vytvoříme	
poměrně	širokou	koalici	s	patnácti	
zastupiteli.	Nalezli	jsme	dohodu	
programovou	a	personální	a	nebu-
de	zřejmě	překvapením,	že	do	ve-
dení	města	usednou	lídři	výše	
uvedených	stran.	Jaroslav	Drda	
se	ujme	funkce	starosty,	Zuzana	
Šrůmová	a	Tomáš	Novotný	budou	
místostarostové.	Koaliční	smlouvu	
s	přesným	rozdělením	kompetencí	
zveřejníme	vzápětí	po	podpisu,	
v	neděli	večer.	

Děkujeme	všem,	kdo	nás	během	
jednání	podporovali	a	kdo	se	živě	
zajímali	o	obecní	dění.	Děkujeme	
našim	voličům	i	voličům	kolegů	
z	budoucí	opozice,	se	kterou	bude-
me	hledat	společnou	řeč.		 l

Jaroslav�Drda
Zuzana�Šrůmová
Tomáš�Novotný
Eva�Sodomová

i s podporou lidovců klesla na 11,6 procen-
ta a dva mandáty. Co víc, voliči na kandi-
dátce křížkovali, takže neuspěla lídryně 
kandidátky Simona Mádlová ani místní 
předák Roman Jandík. Zmíněné dva man-
dáty získali nestraníci: dlouholetý zastupi-
tel Jaroslav Huk, který z ODS kvůli jejímu 
„měknutí“ už před lety vystoupil, a Martin 
Matas nominovaný lidovci, který už má 
zkušenost zastupitele za Zelené. Tato rarita 
měla později klíčový význam v  povoleb-
ních jednání.

Opět�bez�ČSSD
A  jako poslední, na  šesté příčce, pronikla 
do  zastupitelstva ještě Cesta pro město. 
Získala 8,6 procenta hlasů, což vyneslo 
jedno křeslo stejně jako posledně. Jednička 
kandidátky Eva Sodomová, jež se může 
opřít o voličskou podporu hlavně v Žalově, 
tak obhájila svůj zastupitelský mandát.

Do zastupitelstva se opět nedostala ČSSD, 
která ovšem nedokázala postavit ani celou 
kandidátku. Na ní byl osamocený Vít Calta, 
jenž si alespoň zaslouží ocenění za odvahu 
kandidovat pod momentálně poškozenou 
značkou sociální demokracie. Vždyť v mno-
ha městech sociální demokraté šli do voleb 
pod „krycími názvy“ typu Plzeň v  srdci, 
Šance pro Tábor nebo Lepší Nové Město.

Divoká�noc…
Okamžitě po oznámení volebních výsledků 
v sobotu vpodvečer 24. září začala vyjedná-
vání. Opoziční strany okamžitě využily si-
tuace, kdy doteď vládnoucí suverénní duo 
TOP 09 a Sakura ztratilo většinu v zastupi-
telstvu, dohromady mají jen deset mandátů.

Sestavy Společně PRO Roztoky a Žalov, 
ODS a  Cesta pro město, které doposud 

byly v opozici velmi kritické k vedení měs-
ta, udělaly ze svého pohledu logický pokus. 
Vždyť slibovaly svým voličům změnu, tak-
že ti očekávají, že se ji také pokusí uskuteč-
nit. Spojily se proto ještě se sdružením 
Roztoky sobě, nováčkem, který přirozeně 
šel do  voleb také jako alternativa k  před-
chozímu vedení města. Ještě v noci ze so-
boty na  neděli pak jejich lídři podepsali 
memorandum o spolupráci s tím, že „pře-
stanou jednat s ostatními subjekty, pokusí 
se dohodu přetavit v  koalici a  přinést 
do Roztok novou energii“.

Tady je nutné zdůraznit, že nejde o žád-
ný „megapodraz“, jak snaze vyšachovat ví-
těze s  oblibou říká třeba šéf hnutí ANO 
Andrej Babiš. Naopak, obejít vítěze a poslat 
ho do opozice není v politice zas tak neob-
vyklé. Děje se to vždy na několika místech 
po komunálních i krajských volbách.

To, jak na  to nahlížíme, záleží jen a  jen 
na naší osobní preferenci. Jestliže je takto 
vyšachován náš favorit, považujeme to  
za „podvod“. Pokud naopak vítěze nemáme 
rádi, pak jeho odstrčení vidíme jako „geni-
ální povolební strategiii“.

Pro pochopení celé této situace je přes-
nější používat termín „první na pásce“, ni-
koli „vítěz“. Protože skutečný vítěz je nako-
nec ten, kdo dokáže sestavit koalici 
s většinou hlasů v zastupitelstvu.

…�a�ranní�vystřížlivění
Čtveřicí slibovaná „nová energie“ ošem vy-
držela jen do nedělního rána. Problém se 
objevil v ODS, za niž noční memorandum 
podepsal místní předseda Roman Jandík. 
Proti se razantně postavil jeden ze zvole-
ných zastupitelů na kandidátce občanských 
demokratů, Jaroslav Huk. Do  hry se tak 

zase rychle vrátily TOP 09 i Sakura, které 
mohly začít hledat partnera do  koalice. 
Topkaři možná trochu víc stáli o spoluprá-
ci s pravicovou ODS, zatímco Sakura spíše 
o  zelené Roztoky sobě. Dilema vyřešili 
sami občanští demokraté, kteří se nakonec 
rozhodli pro pobyt v opozici.

Nakonec se zrodila nová širší koalice, 
kterou tvoří tři nejúspěšnější subjekty – 
TOP 09, Roztoky sobě a  Sakura, plus 
do party ještě vzali jako čtvrtou Evu Sodo-
movou z Cesty pro město.

Turbulentní vyjednávání trvala skoro tři 
týdny, což je vlastně docela přirozené. 
Vždyť se museli spojit zkušení pragmatici 
s  idealisty. Ti první říkali, že spravovat 
město umějí a v uplynulých letech to přece 
prokázali, zatímco ti druzí volali po  nové 
dynamice chodu města. Možná tohle spo-
jení, pokud bude fungovat vzájemná che-
mie, bude nakonec ideální kombinací pro 
budoucnost Roztok.
 l

Václav�Dolejší
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Jaroslav	Drda	(64),		
TOP	09,	tajemník	měst-
ského	úřadu

Jaromír	Beran	(34),		
TOP	09,	ředitel	odboru	
Ministerstva	školství

Jaroslav	Huk	(63),		
BEZP	za	ODS,		
manažer	ROP

Vladimíra	Drdová	(53),	
BEZP	za	TOP	09,	koordiná-
torka	sociálních	projektů

Zuzana	Šrůmová	(37),	
Roztoky	sobě,	BEZP,	pro-
jektová	manažerka,	test	
analytička	v	IT

Martin	Matas	(47),		
BEZP	za	KDU-ČSL,		
HR	projektový	manažer

Jan	Jakob	(39),		
TOP	09,	poslanec,		
místopředseda	strany

Mgr.	Martin	Svášek,	Ph.D.	(45),	
Roztoky	sobě,	tiskový	atašé	
Evropské	komise	v	ČR

Eva	Sodomová	(71),		
Cesta	pro	město,	BEZP,		
podnikatelka

Martin	Štiffter	(73),		
BEZP	za	TOP	09,	radní,	
mikrobiolog

Marie	Kantorová	(46),	
Roztoky	sobě,	BEZP,	OSVČ,	
realitní	makléřka

Marie	Dvořáková	(45),	
Společně	PRO	Roztoky		
a	Žalov,	BEZP,	koordiná-
torka	dobrovolníků

Marcela	Šašinková	(59),	
Společně	PRO	Roztoky		
a	Žalov,	BEZP,	historička

Kateřina	Gotthardová	(33),	
Společně	PRO	Roztoky		
a	Žalov,	BEZP,	kavárnice

Monika	Bromovská	(48),	
Společně	PRO	Roztoky		
a	Žalov,	BEZP,	učitelka	na	
základní	škole

Zdeněk	Richter	(65),	BEZP	
za	TOP	09,	místostarosta,	
ředitel	obchodní	společnosti

Tereza	Kněžourková	(40),	
Roztoky	sobě,	BEZP,	maji-
telka	kavárny,	projektová	
manažerka

Stanislav	Boloňský	(74),	
Sakura,	SNK-ED,	pedagog,	
publicista

Michal	Hadraba	(46),	
Sakura,	STAN,	stavební	
projektant,	místostarosta

Zuzana	Sýkorová	(46),	
Sakura,	BEZP,	pedagožka,	
ředitelka	lesní	MŠ

Tomáš	Novotný	(56),	
Sakura,	STAN,	učitel,		
místostarosta

Nové zastupitelstvo
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ŽIVOT Ve MĚSTĚ

Vážení spoluobčané, již je to pomalu rok, 
co se nám podařilo ve spolupráci s městem 
uvést do  provozu v  Roztokách venkovní 
kluziště. S  velkým elánem jsme se pustili 
do nesnadné práce. Ještě před otevřením to 
byla úprava pozemku, který byl „mírně“ 
řečeno z  kopečka. Následně jsme skočili 
takříkajíc rovnou do  vody, tedy v  našem 
případě spíše řečeno na  led, a  museli se 
za  pochodu naučit všem potřebným do-
vednostem, jako je např. rolbování ledu 
nebo vychytání nastavení mrazicího systé-
mu apod. Nebylo to snadné, ale snad nám 
dovolíte konstatovat, že jsme to zvládli se 
ctí. Pokud bychom měli loňskou sezonu 
shrnout, tak na  jednu stranu byla skvělá, 
protože v Roztokách jsme vybudovali zim-
ní sportoviště, které přineslo radost mnoha 
dětem i dospělým a též nám, snílkům, kteří 
si jej přáli od  dětství. Na  druhou stranu 
však nedopadla dle představ, ať již kvůli 
špatnému počasí, které nám od ledna příliš 
nepřálo a  přimělo nás omezit provoz víc, 
než jsme očekávali, tak i slabší návštěvnos-

ti s příchodem nového roku, a to bohužel 
i ve dny, kdy bylo krásně. Nicméně věříme, 
jak jinak, jsme snílci, že letošní počasí bude 
shovívavější a i povědomí o tomto bohuli-
bém projektu půjde nahoru a  přivede 
k nám více zájemců v průběhu celé sezony. 
Letos navíc, pokud to teploty dovolí, za-
čneme již v  první půli listopadu. Přesné 
datum bude s  předstihem zveřejněno 

na  našem Facebooku Kluziště Roztoky 
a webu www.kluzisteroztoky.cz. Zde nalez-
nete též aktuální dění. A jak to u nás bruslí, 
si budete nově moci zkontrolovat přes web 
kameru.
Těšíme se na vás!
Vaše Kluziště Roztoky

� l

Jaromír�Jungwirth

A přece se bruslí...

V neděli 18. září se konaly v Haurowitzově 
vile slavnostní evangelické bohoslužby, při 
kterých proběhla volba nového duchovní-
ho pro Roztoky. Na dobu pěti let byla farář-
kou nově vzniklého evangelického sboru 
zvolena Anna Pokorná. Je to poprvé od po-
loviny 80. let minulého století, kdy v Roz-
tokách bude opět působit stálý evangelický 
duchovní. Kromě farářky byl zvolen i šesti-
členný správní výbor. 

Místní evangelíci se chtějí věnovat práci 
zaměřené na roztockou komunitu jako ce-
lek. Na  farářku i  správní výbor tak čeká 
celá řada aktivit pro děti, mládež, dospělé 

i  seniory. Vedle pravidelných akcí, jako 
jsou bohoslužby a  setkávání pro rodiče 
s dětmi, které se konají vždy první a  třetí 
neděli v měsíci od 10.30 hodin, respektive 
ve  středu po  první a  třetí neděli od 
10.00 hodin, se plánují další jednorázové 
kulturní, společenské i duchovní akce. 

Více informací na  webových stránkách 
roztoky.evangnet.cz nebo facebookovém 
profilu facebook.com/EvangeliciRoztoky. 

l

Ondřej�Lukáš

Jménem volební strany TOP 09 a nezávislí 
pro Roztoky a  Žalov si dovoluji vyslovit 
poděkování všem občanům, kteří přišli 
k volbám do městského zastupitelstva. Vo-
lební účast 53 procent výrazně převyšuje 
celorepublikový i krajský průměr. Zname-
ná to, že roztočtí občané se z větší části za-
jímají o  to, kdo město spravuje, a  chtějí 
svým hlasem přispět k tomu, aby výsledek 
co nejlépe odpovídal jejich představám 
a potřebám města.

Obzvláště srdečně pak děkuji těm, kteří 
hlasovali pro naši kandidátku nebo aspoň 
pro naše jednotlivé kandidáty. Díky nim se 
můžeme považovat za  vítěze voleb. Naši 
kandidáti obsadili první čtyři místa podle 
počtu hlasů.

Je to pro nás samozřejmě závazek. Naším 
prvním úkolem je pokusit se sestavit 
funkční koalici, která bude maximálně re-
spektovat vůli voličů, a najít shodu na spo-
lečném programu.

V  uplynulém období se mnohé podařilo, 
ale ještě více výzev stojí před námi a řada 
věcí by mohla fungovat lépe. Správa města 
je nekončící proces, který nesmí ustrnout 
ani usnout na vavřínech. Jsme si toho vě-
domi a  tím se budeme v následujících le-
tech s našimi koaličními partnery řídit.

� l

Jaroslav�Drda
TOP	09	a	nezávislí	pro	Roztoky	a	Žalov

Roztočtí evangelíci si zvolili svou farářku

Velký dík voličům
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Volební strana Roztoky sobě se letos zú-
častnila komunálních voleb poprvé. Díky 
hlasům mnoha z  vás jsme se hned stali 
druhou nejsilnější politickou silou ve měs-
tě, což považujeme za velký úspěch a ob-
rovský závazek.

Touto cestou bychom tedy chtěli podě-
kovat všem svým voličům za  vyslovenou 
důvěru a  ostatním za  vysokou volební 
účast. Našim politickým soupeřům patří 

stejně velký dík za férovou kampaň. Z ohla-
sů a slov podpory v jejím průběhu víme, že 
jsme vás zaujali. A volební výsledek ukázal, 
že naše práce přinesla ovoce.

Snaha o posílení politické kultury je sou-
částí našeho pojetí práce pro město. Trans-
parentnost a  komunikaci považujeme 
za  její zásadní atributy. V  tomto duchu 
jsme také zahájili nelehká povolební koa-
liční vyjednávání.

Děkujeme za  veškerou dosavadní podpo-
ru, budeme rádi, když nám svou přízeň za-
chováte.

� l

Za Roztoky sobě

Zuzana�Šrůmová,�Tereza�Kněžourková,��
Marie�Kantorová,�Tomáš�Zděblo�a�Martin�Svášek

Čtyři mandáty pro naše volební sdružení 
nás potěšily. Ano, je to pokles o jedno křes-
lo v  roztockém sboru zastupitelů, ale ob-
stáli jsme solidně v silné konkurenci. Krom 
autora těchto řádků jste vyslali do zastupi-
telstva Zuzanu Sýkorovou, Stanislava Bolo-
ňského a Michala Hadrabu. 

Velmi děkuji dlouholetému zastupiteli 
za Sakuru Jaroslavu Kubečkovi. Je za ním 
několik volebních období pilné práce, na-
posledy působil jako radní a  předseda fi-
nančního výboru. 

Vážíme si toho, že s  námi kandidovali 
i  přátelé z  Koruny české. Budeme s  nimi 
dále rádi spolupracovat. 

Mimochodem, je zajímavé, jak rovno-
měrně nové sdružení Roztoky sobě ode-
bralo hlasy napříč politickým spektrem. 
Krom kandidátky Cesty pro město Evy So-

domové, která zůstala na  svém jednom 
mandátu, ubralo spravedlivě každé volební 
straně jednoho zastupitele. Zastupitelstvo 
se ze třetiny obměnilo. 

Velmi děkujeme všem, kdo nás volili. 
V den uzávěrky Odrazu ještě nebylo jasné, 
jak bude vypadat složení městské rady. Vy-
jednávání byla/jsou letos velmi složitá 
a nejsou prosta zvratů, podpisů memorand 
a  rychlého odstupování od  nich, nočních 
i denních schůzek. Mobilní operátoři mají 
žně, jsou vypity stovky šálků kávy…

Sakura je připravena spolupracovat se 
všemi, kdo si přejí Roztoky rozvíjet i v sou-
časných nelehkých dobách, rozkolísaných 
nejistotou ve společnosti i nedostatkem fi-
nancí, kdo chtějí město spravovat aktivně 
(a  neaktivisticky k  tomu), s  nápaditostí, 
sociální citlivostí i dostatečnou pružností.

Věříme, že takové partnery najdeme. 
Nikdy se nezavděčíme všem, často budeme 
muset říkat ne a vysvětlovat, proč to či ono 
nejde tak, jak by si někteří občané, uvyklí 
demokracii už tak trochu facebookové, 
představovali. Budeme-li součástí koalice, 
budeme muset akceptovat koaliční kom-
promis, průnik programů zúčastněných 
stran. Je to obvyklé a nutné, jsme na to při-
praveni.

I  tak se dá pro Roztoky a  Žalov udělat 
kus dobré práce. 

� l

Vážení občané, milí přátelé, ráda bych vám 
poděkovala za  vaše hlasy, které jste nám 
ve volbách dali, a děkuji všem, kteří zůstali 
o  volebním víkendu v  Roztokách a  přišli 
k  urnám. Važme si toho, že se můžeme 
svobodně rozhodnout, koho chceme volit, 
aniž bychom se museli bát, že za to bude-
me perzekuováni. Není to zase tak dávno, 
kdy jsme chodili k  urnám povinně 
a  do  uren jsme házeli státem vyplněnou 
kandidátku. Proto ráda zdůrazňuji, jak je 
důležité a  zodpovědné chodit k  volbám, 
které jsou pro nás svátkem demokracie.

Až dostanete do  rukou Odraz a budete 
číst tento text, budou již známé výsledky 
jednání politických stran a  sdružení. Já 
v tuto chvíli mohu jen říci, že jednání o bu-
doucí koalici je v plném proudu a pomalu 
nabývá svou podobu. Ano, nyní již poma-

lu. Protože začátek povolebního vyjedná-
vání nabral takových otáček, že ještě v  tu 
noc po volbách byla sestavena koalice čtyř 
volebních subjektů, které podepsaly me-
morandum, že již nebudou s nikým jiným 
vyjednávat. Ale naše politická kultura stále 
asi není na takové úrovni, aby podpis či jen 
dané slovo nebo podání ruky byly něčím 
neporušitelným. Tato narychlo postavená 
loď jménem „Koalice“ ztroskotala dříve, 
než stačila vyplout. A tím se stalo, že sdru-
žení Cesta pro město z této lodi vyskočila, 
využila svého jednoho mandátu, který byl 
však jazýčkem na  vahách, k  převážení 
na druhou stranu. Víme, že na této straně 
najdeme více zkušeností a  doufáme, že 
i seriózní jednání. Je pro nás velmi důležité 
pracovat pro své město a  nechceme být 
součástí žabomyších válek. Šaráda, která se 

odehrála při sestavování první koalice, ne-
byla zase tak veselá, jak by se mohlo zdát. 

Koaliční smlouva v tuto chvíli není ještě 
podepsána, ale brzy se tak stane. Chci po-
přát členům koalice i členům opozice, aby 
se jim v tomto volebním období pracovalo 
co nejlépe, aby se navzájem doplňovali 
a  aby bylo blaho města pro všechny vždy 
na prvním místě. 

A vám, vážení občané, ještě jednou dě-
kuji a přeji krásný barevný podzim.

� l

Poděkování voličům

Sakura děkuje voličům

Cesta pro město děkuje

Tomáš�Novotný
lídr	sdružení	Sakura

Eva�Sodomová
zastupitelka
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V  uplynulých komunálních 
volbách kandidovala ODS 
společně s  KDU-ČSL. Zisk  
11,6 procenta hlasů tentokrát 
stačil pouze na  dva mandáty, 
tedy o  jeden méně než před 
čtyřmi lety. Všem voličům, 
kteří podpořili konzervativní 
a  odpovědnou politiku, velmi 
děkuji.

Na výsledcích mě asi nejvíce 
mrzí, že pravděpodobně nena-
stane žádná změna ve  vedení 
naší obce, ač jsem se o to v po-
volebním vyjednávání velmi 

snažil. Dál bude vládnout ad 
hoc plánování. Dává smysl, že 
v  komunálních volbách vítězí 
lokální celebrity, ale více zastu-
pitelů s  ekonomickým vzdělá-
ním by naší obci prospělo. Tak 
snad příště. Je to pro nás výzva.

� l

S  hlubokou lítostí v  srdci vám 
oznamujeme velkou ztrátu pro 
roztocký fotbal. Dne 11. října 
2022 nás opustil dlouholetý 
trenér, správce, funkcionář 
a hlavně věrný fanoušek Václav 
Kapitán. 
Během víkendových utkání 
jsme uctili jeho památku minu-
tou ticha před každým domá-
cím zápasem.
� l

Výbor�SK�Roztoky

Na  titulní straně minulého 
Odrazu jsme zveřejnili upo-
mínku na první cestu do ško-
ly z roku 1944, která byla re-
produkcí obrazu Quido 
Mánesa (1828–1880). Při po-
drobnějším posouzení této 
mistrovsky namalované žán-
rové scény jsem zjistil, že ma-
líř zřejmě cestoval v  čase 
a do reálií 19. století promítl 
velmi přesné poznání života 

století jednadvacátého. Proto 
také na  obrázku nevidíme 
chlapce se školními taškami 
napěchovanými učebnicemi 
a sešity, ale výdobytky nejno-
vější techniky.
Nepochybuji o  tom, že sta-
rostlivá maminka jistě dala 
synkům na cestu moudrá do-
poručení.   
 l

Stanislav�Boloňský

Poděkování voličům

Za Václavem Kapitánem

Kouzlo nechtěného

Tak Jozífku,  
nezapomeň někde ten svůj nový  

iPhone a neztrať nabíječku. Víš, že tatínek  
za něj dal v sekáči dvě ovčí kůže a kopu vajec.

Ty, Fanouši, nerozbij zas svůj tablet,  
co ti přivezl strejda Polda z Vídně.

A hlavně – kluci, nekoukejte při  
náboženství na ošklivé obrázky!

Milí sousedé,
 
děkujeme za důvěru, kterou jste nám dali. 
Máme radost, že můžeme další čtyři roky pracovat pro naše město 
a dokázat, že jste volili dobře. 
Těšíme se na společnou cestu se všemi občany Roztok a Žalova. 

Vaše zastupitelky 
Marie Dvořáková, Marcela Šášinková, 
Kateřina Gotthardová, Monika Bromovská 

Ing.�Roman�Jandík
předseda	ODS		
Roztoky
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Potomci�sv.�Ludmily
Svatá Ludmila stála na počátku našich dě-
jin, proto nepřekvapí, že všichni čeští pa-
novníci až do roku 1918 byli jejími potom-
ky, a to včetně zmíněného bl. Karla I., který 
nám vládl v  letech 1916–1918. Letmým 
pohledem do rodokmenu českých panov-
níků vidíme, že byl Ludmiliným potom-
kem v 31. generaci. Souvislost to však není 
nijak výjimečná, protože ve  všech evrop-
ských monarchiích platí, že současní pa-
novníci jsou potomci původních zaklada-
telských dynastií. A nejen to. Provázanost 
vládnoucích rodů je obrovská, často mno-
hem větší, než si myslíme, o  čemž svědčí 
i to, že již před cca 700 lety spolu byly vlád-
noucí rody vzájemně téměř recipročně 
propojeny.

Díky tomu jsou potomky sv. Ludmily 
např. všichni současní evropští panovníci, 
tedy britský král Karel III., belgický král Fi-
lip, dánská královna Markéta II., nizozem-
ský král Vilém Alexandr, norský král Ha-
rald V., španělský král Filip VI., švédský 
král Karel XVI. Gustav, lucemburský vel-
kovévoda Jindřich, lichtenštejnský kníže 
Hans Adam II. i monacký kníže Albert II. 
a samozřejmě velmi mnoho panovníků již 
zesnulých. Protože se tyto intenzivní vnit-
rorodové vazby netýkají jen výlučně pa-
novnických rodin, nacházíme potomky 
naší první kněžny i v mnoha jiných rodi-
nách, a to i v takových, u kterých bychom 
to na  první pohled nečekali, např. mezi 
českými a moravskými biskupy. Těch bylo 
za celou dobu existence našich dějin dolo-
ženo 353, z  toho potomků sv. Ludmily je 
celkem 36 z nich, tedy více než 10 procent. 
Nemusí se přitom jednat výlučně o dávné 
souvislosti, vždyť zatím posledním z  nich 
byl letos zesnulý ostravsko-opavský biskup 
František Václav Lobkowicz (1948–2022).

Svatoludmilský původ můžeme také 
identifikovat u několika světců, a to nejen 
u  sv. Václava (cca 907–935), sv. Anežky 
(1211–1282) a  výše zmíněného bl. Karla. 

Mezi její potomky patří i sv. Ladislav Uher-
ský (cca 1040–1095), sv. Kazimír Polský 
(1458–1484), bl. Amadeus X. Savojský 
(1435–1472), sv. Johana Francouzská 
(1464–1505) a další. Náleží k nim mj. i le-
tos papežem Františkem (*1936) svatoře-
čený mnich a poustevník Charles de Fou-
cauld (1858–1916).

Svatá Ludmila je také předkem všech 
současných britských vévodů. Ve  Velké 
Británii žije celkem 23 vévodských rodin. 
Jejich společným předkem je král Edward 
II. (1312–1377), který je potomkem sv. 
Ludmily v  17. generaci. Britské ostrovy 
mají vůbec velkou zásluhu na tom, že hle-
dání přemyslovských potomků je v někte-
rých případech snadnější. V Británii si to-
tiž vedli poměrně přesnou evidenci 
obyvatel, kteří hledali štěstí za velkou louží 
v  Novém světě, a  dnešní Američané na-
opak rádi vyhledávají své evropské předky. 
Vezmeme-li k  tomu navíc v  úvahu inten-
zivnější prolínání britských šlechtických 
a nešlechtických rodů, než jaké bylo v kon-
tinentální Evropě běžné, pak se zvyšuje 
i pravděpodobnost, že Ludmiliny potomky 
najdeme i v zámoří, i když možná překva-
pí, že mezi ně náležejí i osoby ze světa hud-
by a filmu, které bychom mezi nimi na prv-
ní pohled asi nehledali. Jsou jimi např. Jimi 
Hendrix (1942–1970), Kurt Cobain (1967–
1994), Jim Morrison (1943–1971), Whit-
ney Houston (1963–2012), Janis Joplin 
(1943–1970), Richard Gere (*1949), Mi-
chael Douglas (*1944), Tom Cruise 
(*1962), Johny Depp (*1963), Keanu Ree-
ves (*1964), Walt Disney (1901–1966), Pa-
trick Swayze (1952–2009) nebo Marilyn 
Monroe (1926–1962).

Mezi jejími potomky bychom však našli 
i osoby s jiným povoláním, jako byli např. 
spisovatelé Antoine de Saint-Exupéry 
(1900–1944), Victor Hugo (1802–1885), 
Honoré de Balzac (1799–1850), George Or-
well (1903–1950), Jean–Paul Sartre (1905–
1980), Johan Wolfgang Goethe (1749–
1832), či další významné osobnosti 

Svatá Ludmila, blahoslavený Karel 
a Roztoky
V	loňském	roce	jsme	si	připomněli	1	100	let	od	smrti		
první	historicky	doložené	české	kněžny	sv.	Ludmily	
(cca	860–921)	a	letos	zároveň	uplynulo	100	let	od	smrti	
posledního	českého	krále	bl.	Karla	I.	(1887–1922).	Tato	
výročí	jsou	významná	i	pro	naše	město	a	mimo	jiné	hezky	
rámují	více	než	tisíciletí	naší	státnosti.
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jako Charles Darwin (1809-1882), Pierre de 
Coubertin (1863–1937), Ferdinand Zeppe-
lin (1838–1917), nebo dokonce Christiano 
Ronaldo (*1985). Nechybějí však ani někte-
ří držitelé Nobelovy ceny za mír jako Dag 
Hammarskjöld (1961), Bertha von Suttner 
(1905), Carlos Saavadera Lamas (1936) 
nebo Louis de Broglie za fyziku (1929). Sv. 
Ludmila je také předkem některých státní-
ků a politiků, např. amerických prezidentů 
(Theodore Roosevelt, Jimmy Carter, Bill 
Clinton, George Bush, Donald Trump, Joe 
Biden), francouzských prezidentů (Fra-
nçois Mitterand, François Holland), brit-
ských premiérů (Winston Churchill, Tony 
Blair, David Cameron, Boris Johnson), ale 
i kontroverznějších postav, jako byli revolu-
cionář Che Guevara (1928–1967), španěl-
ský premiér Francisco Franco (1892–1975) 
nebo argentinská první dáma Evita Peróno-
vá (1919–1952).

Mezi její potomky náleží rovněž 25 císa-
řů Svaté říše římské, 1 císař mexický, 2 bra-
zilští, všech 5 císařů indických, všichni  
4 císaři rakouští i  všichni 3 císařové ně-
mečtí.

Předkové�bl.�Karla�I.
U blahoslaveného Karla si pro změnu mů-
žeme povšimnout pestrosti jeho předků. 
Jako poslední český král byl samozřejmě 

potomkem všech dynastií, které u  nás 
vládly, tedy Přemyslovců, Lucemburků, Ja-
gellonců, Habsburů i Lotrinských, ale také 
třeba Jiřího z  Poděbrad, u  kterého jako 
u  jediného našeho panovníka nemáme 
přemyslovský původ doložen. Přestože Ka-
rel pocházel po meči z rodu (Habsbursko-)
Lotrinských, jeho původ je daleko pestřejší 
a  zahrnuje i  nám dobře známé tuzemské 
rody jako jsou: Dietrichstein, z  Boskovic, 
Martinicové, z Ronova, z Janovic, z Říčan, 
Lažanští, z  Hradce, z  Kácova, z  Újezdce, 
Nebílovští, z  Rožmberka, z  Kolowrat, 
z Veitmile, z Běšin, Markvartové, z Rožmi-
tálu, z  Lobkowicz, z  Žerotína, Berkové 
z Dubé, z Mitrowic, z Vlčkovic, Slavatové, 
ze Sudoměře, z Liblic, z Rohatce, z Wrbna, 
z  Lichtenštejna, Švihovští, ze Sudoměře, 
z  Rottalu, z  Wartenberka, z  Pernštejna, 
Sternberkové, Harrachové, Althanové, 
Valdštejnové, z Kounic, Czerninové apod.

Bl. Karel I. byl dále potomkem 32 císařů 
a některých světců, jako byli: sv. Ludmila, 
sv. Zdislava (cca 1220–cca 1252), sv. Nuno 
Alvaréz de Pereira (1360–1431), sv. Ludvík 
IX. (1214–1270), sv. Adéla (931–999), sv. 
Matylda (890–968), nebo svatých předků 
Karla Velikého (742–814) z  6. a  7. století 
(jehož byl také potomkem): sv. Sigarda, sv. 
Doda, sv. Ita, sv. Begga, sv. Arnulfa, sv. Wa-
rina nebo sv. Liévina.

Mezi jeho předky však můžeme díky jejich 
příbuzenským svazkům nalézt také pří-
slušníky všech klíčových zakladatelských 
evropských dynastií, jako jsou králové si-
cilští, aragonští, navarrští, kastilští, leonští, 
uherští, francouzští, polští, dánští, švédští, 
norští, skotští, angličtí či portugalští stejně 
jako velkovévodové kyjevští, vévodové 
parmští, spoluknížata andorrská a mnohé 
další.

Levý�Hradec�–�kolébka�králů
Samozřejmě může leckdo namítnout, že 
když je přemyslovský původ natolik běž-
nou věcí, tak proč o něm vůbec psát, a bude 
mít vlastně pravdu. Přesto podle mého ná-
zoru stojí za zamyšlení již jen fakt, že kdy-
by na počátku našich dějin žádná sv. Lud-
mila nebyla, nepřišel by na svět ani žádný 
z jejích výše zmíněných potomků. Běh dě-
jin by se tak jistě nezastavil, ale nevznikla 
by spousta hudebních, filmových a literár-
ních děl ani některých světových objevů, 
které považujeme za důležité. Díky tomu, 
že se někdejší přemyslovské hradiště na Le-
vém Hradci nachází v žalovském katastru, 
je fascinující již jen sám fakt, že každý ze 
současných evropských panovníků může 
směle prohlásit: „Moji předkové pocházejí 
z Roztok.“  l

Petr�Nohel

Na prvním koncertě v sobotu 3. září 2022 
zazněly varhanní skladby J. S. Bacha, N. 
Grigniho, J. P. Sweelincka v podání Daniely 
Valtové spolu s úryvky z vlastního životo-
pisu Karla IV. „Vita Caroli“ umělecky před-
nesenými hercem a režisérem Janem Kače-
rem. Pasáže životopisu ukázaly duchovní 
ideály i  praktická hlediska života tohoto 
významného panovníka a kombinace s ba-
rokní hudbou zdůraznila harmonickou 
duchovnost myšlenkového světa Karla IV. 
Koncert byl završen vlastní skladbou Da-
niely Valtové „Chorál“ a  antifonou 
„O Magne Pater“ pozoruhodné středověké 
osobnosti, německé mystičky, přírodověd-
kyně, lékařky, hudební skladatelky, spiso-

vatelky a řeholní sestry Hildegardy z Bin-
genu (1098–1179). Pro účely koncertu byl 
použit zapůjčený přenosný varhanní posi-
tiv. Po skončení koncertu byla možnost ne-
formálního setkání interpretů s posluchači 
na Levohradeckém náměstí. 

Daniela Valtová je absolventkou pardu-
bické konzervatoře a pražské AMU. Je var-
hanicí a  klavíristkou Symfonického or-
chestru hl. m. Prahy FOK, vyhledávanou 
sólistkou, komorní hráčkou a  laureátkou 
mezinárodních soutěží. S  Českou filhar-
monií podnikla letos turné po Evropě jako 
sólistka v  Glagolské mši Leoše Janáčka, 
s tímto tělesem dříve navštívila také USA, 
kde hrála mj. v Carnegie Hall v New Yorku.

Jan Kačer absolvoval SPŠ keramickou 
v  Bechyni, později dostudoval obor režie 
na pražské DAMU. Působil v Divadle Petra 
Bezruče v Ostravě, později v dalších diva-
dlech v Ostravě a v Praze. Hlavní roli hrál 
ve filmu Smrt si říká Engelchen. Režíroval 
mnoho divadelních her a televizních filmů, 
je autorem biografických knih. 
Druhý koncert se uskutečnil v  sobotu  
10. září 2022, kdy starobylý prostor naplnily 
hravostí charismatické hudebnice z  Duo 

Dědictví Levého Hradce
V	kostele	sv.	Klimenta	na	Levém	Hradci	jsou	umístěny	varhany	z	roku	1778.	
Nástroj	pochází	z	dílny	varhanáře	K.	F.	A.	Gutha,	později	prošel	nepříliš	
zdařilou	obnovou	a	v	současné	době	je	ve	stavu,	který	neumožňuje	správné	
užívání.	Proto	je	plánována	rekonstrukce	unikátního	nástroje	renomovanou	
varhanářskou	firmou.	Varhanice	Daniela	Valtová	uspořádala	ve	spolupráci	
s	Římskokatolickou	farností	Roztoky	cyklus	tří	benefičních	koncertů	nazvaný	
„Dědictví	Levého	Hradce“,	jejichž	výtěžek	bude	věnován	na	plánované	
restaurování	zmíněných	varhan.	

Daniela Valtová a Jan Kačer
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KULTURA

Beautiful Strings – houslistka Monika Urba-
nová a harfistka Hedvika Mousa Bacha. Za-
zněla díla A. Vivaldiho, C. P.  E. Bacha, F. 
Chopina, C. Debussyho, J. Masseneta a  též 
virtuosní skladby N. Paganiniho a G. Pugna-
niho v úpravě F. Kreislera. Interpretky zvolily 
svěží interaktivní formát koncertu, čímž 
umožnily publiku zblízka prožít virtuozitu 
hudebního provedení a zároveň se dobře ba-
vit. Oběma členkám dua se podařilo nad-
chnout posluchače všech věkových katego-
rií, kteří po  skončení dlouhých ovací se 
zaujetím naslouchali výkladu o  principech 
mechaniky harfy i  hraní na  tento nástroj 
a následně využili možnosti hovořit s uměl-
kyněmi o hudbě i souvisejících tématech.

Duo Beautiful Strings vzniklo v  roce 
2010. Členky Monika Urbanová a Hedvika 
Mousa Bacha se seznámily během studií 
na  Akademii múzických umění v  Praze, 
jako sólistky vystoupily na  koncertech 
v  Čechách i  v  zahraničí a  spolupracují se 
Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy 
FOK i s dalšími hudebními tělesy. 

Třetí koncert v sobotu 17. září 2022 při-
vedl do žalovského kostela vokalisty Kris-
týnu Kůstkovou (soprán), Karolínu Berko-
vou (alt), Vincence Ignáce Novotného 
(tenor) a Robina Červinku (bas), kteří vy-

stoupili spolu s varhanicí Danielou Valto-
vou. Pro koncert byly zapůjčeny přenosné 
varhany z varhanářské dílny Sandrik Gio-
vannino de Provolone. V  první polovině 
koncertu byly předneseny árie ze slavných 
děl G. F. Händela a J. S. Bacha. Následovala 
světová premiéra Oratoria brevis „Legen-
da de Sancta Ludmilla“ hudebního sklada-
tele J. M. Procházky zkomponovaná přímo 
pro Levý Hradec, kde kněžna Ludmila 
žila. Podkladem pro libreto oratoria je text 
legendy „Fuit in provincia Boemorum“ 
v latině. Po několika prvních taktech ora-
toria bylo zřejmé, že se za  nenápadným 
názvem skladby skrývá strhující životní 
příběh sv. Ludmily zpracovaný do nepře-
hlédnutelné dramatické hudební formy, 
bezchybně provedené všemi interprety. 
Světová premiéra tohoto díla publikum 
doslova ohromila a  vysloužila si dlouhý 
potlesk ve stoje.

Jiří Miroslav Procházka je hudební skla-
datel a zpěvák, vzdělání získal na Konzer-
vatoři Brno, VŠMU v Bratislavě a pražské 
AMU. Kromě vlastních kompozic a zpěvu 
se věnuje interpretaci staré hudby. Hostuje 
na  několika operních scénách, koncertně 
vystoupil s celou řadou domácích i zahra-
ničních hudebních těles. 

Sólisté Kristýna Kůstková, Karolína Berko-
vá, Vincenc Ignác Novotný a Robin Červi-
nek jsou absolventy renomovaných hudeb-
ních akademií v  Čechách i  v  zahraničí 
a držiteli cen hudebních soutěží. Spolupra-
cují s českými i zahraničními divadly a vy-
stupovali na prestižních hudebních festiva-
lech.

Benefiční cyklus koncertů přivedl 
na  Levý Hradec pestré spektrum hudeb-
ních žánrů a  jejich profesionálních inter-
pretů, kteří podtrhli význam a  svébytnou 
duchovně kulturní atmosféru tohoto mís-
ta. Pořadatelka koncertů varhanice Danie-
la Valtová nazvala tento cyklus nultým roč-
níkem festivalu „Dědictví Levého Hradce“. 
Na podkladě ohlasu koncertů je zde zřejmý 
robustní potenciál hudební festival vybu-
dovat a  vytvořit tak důstojnou hudební 
platformu hodnou velkolepé historie Levé-
ho Hradce.

Do sbírky na opravu varhan v kostele sv. 
Klimenta na Levém Hradci je možné se za-
pojit příspěvkem na č. účtu Římskokatolic-
ké farnosti Roztoky: 172651125/0600, va-
riabilní symbol 169 (číslo účtu lze ověřit 
na stránkách farnosti - www.peplum.cz).

� l

Zdeňka�Pechačová,�Daniela�Valtová

KULTURNÍ�KALENDÁRIUM�–�řÍJEN–LISTOPAD
1.	4.	–	8.	1.	2023 Výstava	Včela	–	Cesta	do	včelího	města Středočeské	muzeum,	Roztoky

1.	4.	–	31.	10.
2022 Směle	kupředu!	Svět	Karla	Havlíčka	–	výstava	v	zahradě	Braunerova	mlýna Středočeské	muzeum,	Roztoky

22.	10.
So

Tibetské	mísy	+	autoterapie	tibetskou	mísou.	Od	10.00	–	15.00	hod.			
www.uzasno.cz/kurz Café	Vratislavka,	Roztoky

28.	10.
Pá Den	Středočeského	kraje	–	vstupné	1	Kč Středočeské	muzeum,	Roztoky

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

11.	11.
Pá

Stopy	folklóru	v	barokní	hudbě	–	Jiří	Sycha,	Filip	Dvořák.	Vstupné	180	Kč.		
Od	18.00	hod. Středočeské	muzeum,	Roztoky

13.	11.
Ne Svátek	světla,	www.roztoc.cz Bělina,	Roztocký	háj

19.	11.
So

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

25.	11.
Pá

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

Sólisté Oratoria brevis „Legenda de Sancta Ludmilla“Duo Beautiful Strings
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KULTURA

BELETRIE
Bolton, S. J., Slib
Dickson, S., Osiřelé sestry 
Drangsholt, J. S., Podivuhodné 
příhody Ingrid Winterové
Jacobs, A., Ateliér Rosen 
Lundberg, S., Jiné životy 
Maher, K., Američanka v Paříži 
Marly, M., Mademoiselle Coco 
a vůně lásky 
Schwelkert, U., Nemocnice 
Charité průlom a odhodlání
Vondruška, V., Anděl smrti

PRO	DěTI	A	MLÁDEŽ

Hunter, E., Země odvážných: 
Rozvrácená smečka
Magašvári, L., Dole
Šimková, H., Kouzelný svět 
bakterií
Vostradovská, T., Hravocesta

NAUČNÁ

Beskydlarová, V., Vaříme 
nebesky 
Kolář, P., Cesta k odolnosti 

Rogers-Whitehead, C., Digitál-
ní rodičovství 

DETEKTIVKY

Beran, L., A zabij ho potichu!
Nesbø, J., Krysí ostrov a jiné 
povídky 
Ohlssonová, K., Bouře
Regan, L., Pohřbené kosti

HRY

Bylo nebylo 
Ubongo! Duel 
UFO 
Únikovka Golem 
Únikovka Zkáza Londýna 

Knihy můžete kdykoli vracet 
do návratového boxu vedle vstup-
ních 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.

ÚČINKUJÍ
Jiří Sycha, barokní housle  //  Filip Dvořák, cembalo

11/11/2022  //  18.00 

Roztoky u Prahy, Zámek  //  180 Kč

PŘEDPRODEJ / on-line: muzeum-roztoky.cz, goout.net / v den koncertu na místě

STOPY FOLKLÓRU 
V BAROKNÍ HUDBĚ

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 
a Sdružení českých umělců grafiků Hollar 
Vás zvou na výstavu

Výstava potrvá 
od 4. 11. 2022 do 19. 3. 2023

napříč generacemi

HO
LL

AR

 
MĚSTO ROZTOKY

Galerie umění
Karlovy Vary

s podporou grantu města Roztoky

ROZTOKY
zve na 

představení loutkového divadla Liberta

Neděle 13. 11. 2022 od 15 hodin

hotel Academic, Tyršovo náměstí 2222, Roztoky

Vstupné 80 Kč Prodej vstupenek na místě

rezervace na 606 893 292 (Vlaďka Drdová)

ZLATOVLÁSKA
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nÁZORY A KOMenTÁře

Očekávání změny bylo cítit i z programů. 
Dodnes vlastně nevím, a  to se aktivně 
účastním voleb všech stupňů 32 let, zda je 
voliči skutečně čtou, nebo je to jen veřejná 
proklamace volební strany – důležitá spíše 
pro ni samou.

Volební�programy...
V každém případě to bylo místy docela za-
jímavé čtení. Od  střízlivě věcných až 
po „vzdušné zámky“, které se příliš nepo-
tkávají s realitou. Některá volební sdružení 
se chlubila „cizím peřím“, případně zveli-
čovala své vlastní zásluhy. U všech se nějak 
z textů vytratilo, že zásadní podíl na reali-
zaci všech aktivit ve městě mají také pra-
covníci radnice, neboť nestačí věci jen 
správně pojmenovat a nasměrovat, musí se 
také reálně odpracovat.

Nové sdružení Roztoky sobě prezentova-
lo vesměs značné nadšení pro věc (a  pro 
změnu) a  současně menší znalost limitů 
reálné komunální politiky. Na druhou stra-
nu pustit štiku do rybníka není na škodu. 
Jak to celé soupeření dopadlo, v tuto chvíli, 
kdy článek píši (2 týdny před volbami), ne-
vím.

…�a�realita
Po  volbách bude nutné odložit „růžové 
brýle mámení“ a podívat se na perspektivu 
nadcházejícího čtyřletého volebního obdo-
bí realisticky.

Naše město je dosti zadlužené (nad rá-
mec doporučovaný ministerstvem finan-
cí), i  když nikoli vlastní neodpovědností, 
ale tím, že doslova investovalo do budouc-
nosti. Splácí úvěr nejen na  novou školu 
v  Cihelně, ale i  za  pozemky, které tam 
v roce 2020 koupilo od firmy Trigema, jež 
upustila od projektu dalšího vědecko-tech-
nického parku v Žalově. Koupi tehdy kriti-
zovala místní ODS, neb podle neoliberál-
ních dogmat má obec vlastnit co nejméně 
a  veškerou investiční aktivitu přenechat 
soukromému sektoru. Kam tato mantra 
dospěla, vidíme dnes u situace se strategic-

kými (ovšem soukromými) dodavateli 
energií. Fakt je ten, že předmětné pozemky 
se za  dva roky zhodnotily samy od  sebe 
o  několik desítek procent, což překonává 
i vražednou inflaci. 

Nebude�to�snadné,�
musíme�se�snažit
Přes toto dlouhodobé břemeno není fi-
nanční situace města úplně špatná. Dosud 
platné rozpočtové určení daní (tedy příjem 
obcí z  vybraných daní), prosazené před 
několika lety STAN a  TOP 09, zajišťuje 
menším obcím i městům z daní slušný vý-
nos.

Před naším městem jsou však některé 
neodbytné úkoly, které bude nutné řešit. 
Aniž bych chtěl stanovit pořadí jejich dů-
ležitosti, tak nás nemine stavba školní tě-
locvičny v Cihelně a rozjezd projektu, kte-
rý obecně označujeme jako „dům pro 
seniory“. Tím není myšlen tradiční tzv. 
„domov důchodců“, ale hlavně zařízení 
zdravotních a  sociálních odlehčovacích 
služeb, jako je stacionář, ať již denní, či po-
bytový.

Je třeba připravit projekt nové školní bu-
dovy v  Cihelně pro druhý stupeň ZŠ. 
Chceme-li děti udržet v Roztokách, tak nás 
tato investice nemine.

Hojně vzývaný průtah městem (Nádraž-
ní, Lidická, Přílepská) bychom alespoň 
měli začít etapově řešit, např. kruhovou 
křižovatkou na  nebezpečném křížení Li-
dické a  Přemyslovské. Celý průtah bude 
finančně náročnou investicí kraje i města 
– a to přesto, že půjde normativně o inves-
tici krajskou. Zásadní rekonstrukce této 
silnice vyvolá i  další investice z  rozpočtu 
města – ve vodohospodářské infrastruktu-
ře, v  křížení navazujících obslužných ko-
munikací, v  přeložkách sítí, chodnících, 
novém veřejném osvětlení apod. Proto je 
třeba také přiznat, že město to bude stát 
velký balík peněz. Ale i přesto je třeba za-
čít, i když rekonstrukce Nádražní ulice při-

padá v  úvahu až při dokončení výstavby 
bytového souboru tamtéž.

Bylo by vhodné také dokončit síť měst-
ské kanalizace, žumpy nejsou zrovna stan-
dardem pro 21. století. Také některé naše 
komunikace jsou ještě stále v  mizerném 
stavu. A  v  neposlední řadě naše čistírna 
odpadních vod bude vyžadovat po  20 le-
tech provozu obnovu části technologie.

Kromě těchto nezbytností se určitě po-
daří realizovat i  nějaké drobné radosti – 
dobré nápady za nepříliš velké peníze. Sho-
da myslím panuje i v tom, že je třeba dále 
podporovat kulturní a  spolkový život 
v obci, abychom neklesli na úroveň nocle-
hárny metropole.

Demokracie�je�diskuse,�
ale�také�odpovědnost
Důležité bude, aby se zastupitelstvo v této 
složité době dokázalo semknout za společ-
ným cílem, ne se rozhádat a vést koaličně/
opoziční půtky ve  stylu Poslanecké sně-
movny. Velkou neznámou jsou výdaje 
za  elektřinu a  plyn pro veřejná zařízení, 
a to nejen v příštím roce, ale zejména v le-
tech následujících. Ty mohou vystoupat 
do  nevídaných výšin (viz letošní srpen) 
a přitom je nelze nějak obejít či ignorovat. 
Jsou to fakticky mandatorní výdaje. Topit 
a svítit se ve školách a školkách musí, voda 
musí téci a odpad (pevný i tekutý) je nutné 
řádně likvidovat. Od  kvalifikovaného (ne 
politického) odhadu se musí odvíjet i celý 
návrh rozpočtu města. Věřím, že si to nové 
vedení města uvědomí a bude věrné zásadě 
rozpočtové odpovědnosti. Na  rozdíl 
od  státního rozpočtu nemohou obce (ani 
kraje) hospodařit – s výjimkou zásadních 
investic – na dluh.

V době, kdy tento článek vyjde, už bude 
po  volbách i  po  povolebních vyjednává-
ních, která jsou jakýmsi organickým epilo-
gem vlastních voleb. Ať již bude na radnici 
sedět jakákoli formace, je třeba jí popřát 
mnoho zdaru, neb je to v  zájmu našeho 
města a jeho občanů. 

 l

Střízlivé ráno po předvolební veselici
(povolební úvaha psaná před volbami)
Šest	plných	kandidátek	(a	jedna	symbolická	s	jediným	
kandidátem	k	tomu)	signalizovalo	před	volbami	značná	
očekávání.	Jak	by	napsal	soudruh	básník,	„doba	byla	
těhotná	(revoluční)	změnou“.	I	kampaň	byla	výraznější	než	
v	minulosti.	Kandidáti	se	smáli	na	kolemjdoucí	na	každém	
rohu,	zejména	pak	kandidát	na	starostu	za	TOP	09.	Ale	
snažily	se	i	další	strany.

Stanislav�Boloňský
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VYBAVENÍ DĚTSKÉ LYŽE 
110 – 130 cm

DOSPĚLÉ LYŽE
A SNOWBOARD BĚŽKYDĚTSKÉ LYŽE 

70 – 100 cm

KOMPLETNÍ SET* 1090,- 1550,-

SAMOSTATNÉ LYŽE 900,- 1500,-

HELMA NEBO VAK 

750,-

600,-

100,- 100,- 200,-

1250,-

1000,-

100,-

Cena platí při zapůjčení od 19. 10. do 14.11. 2022

NEKUPUJTE LYŽE!!!

FULL
SERVICE

VYPŮJČTE SI JE NA CELOU SEZÓNU!!!

VRACÍTE AŽ 30. 4. 2023

VRACÍTE AŽ
30. 4. 2023

POZOR!
ZAČÍNÁME
19. 10. 2022

3000
PÁRŮ

LYŽÍ

VYBAVENÍ DĚTSKÉ LYŽE 
110 – 130 cm

DOSPĚLÉ LYŽE
A SNOWBOARD BĚŽKYDĚTSKÉ LYŽE 

70 – 100 cm

KOMPLETNÍ SET* 1290,- 1750,-

SAMOSTATNÉ LYŽE 1200,- 1700,-

HELMA NEBO VAK 100,- 200,-

1490,-

1300,-

100,-

Cena platí při zapůjčení od 16.11. do 12.12. 2022

750,-

600,-

100,-

VYBAVENÍ DĚTSKÉ LYŽE 
110 – 130 cm

DOSPĚLÉ LYŽE
A SNOWBOARD BĚŽKYDĚTSKÉ LYŽE 

70 – 100 cm

KOMPLETNÍ SET* 1490,- 1950,-

SAMOSTATNÉ LYŽE 1400,- 1900,-

HELMA NEBO VAK 100,- 200,-

1899,-

1750,-

100,-

Cena platí při zapůjčení od 14.12. do 31.12. 2022

750,-

600,-

100,-

VRACÍTE AŽ
30. 4. 2023

VRACÍTE AŽ
30. 4. 2023

Půjčení lyží na sezónu 2022/2023 je bez kauce

Půjčení lyží na sezónu 2022/2023 je bez kauce

Rozesílání volebních lístků při posledních 
volbách v  Roztokách vzbudilo pozornost 
mnoha voličů. Ve srovnání s předchozími 
volbami byly tentokrát volební lístky voli-
čům doručeny do  poštovních schránek 
v obálkách, na nichž bylo uvedeno jméno 
a příjmení, datum narození a adresa bydli-
ště voliče. Proč k této neobvyklé změně do-
šlo, vysvětluje sdělení na webových strán-
kách MÚ a připojené Stanovisko pověřence 
pro ochranu osobních údajů. Občané 
v něm byli ujištěni, že z pohledu platné le-
gislativy pro ochranu údajů (GDPR) bylo 
vše v  pořádku. S  argumentací uvedenou 
ve  Stanovisku pověřence však nelze sou-
hlasit. Bez ohledu na  smluvní ujednání 
mezi MÚ a  Českou poštou je zřejmé, že 

pro doručení obálky do  schránek voličů 
nebylo potřeba uvádět především datum 
narození dotčené osoby. Není tedy zřejmé, 
proč tento údaj byl ČP vůbec poskytnut.  
Důvody uvedené ve Stanovisku pověřence 
jsou zcela irelevantní. Obálka s  volebním 
lístkem byla vložena do poštovní schránky 
voliče (nebyla určena „do  vlastních ru-
kou“), takže nebyla jakákoli potřeba ověřit 
datum narození příjemce obálky. Navíc, 
obsah obálek byl pro všechny voliče stejný, 
nebyl důvod je individuálně rozlišovat. Ka-
ždý člen domácnosti, oprávněný k volbám, 
si mohl vzít kteroukoli doručenou obálku 
s  volebním lístkem a  voleb se zúčastnit. 
Nemohu posoudit, zda ČP porušila někte-
rá ustanovení GDPR (není znám obsah 

smlouvy), ale je pravděpodobné, že zákon-
né povinnosti uložené nařízením EU 
(GDPR) tentokrát porušil MÚ Roztoky. 
Důvod uvedení data narození voliče v se-
znamu předaném ČP nebyl řádně objas-
něn, aby jej bylo možné považovat za sou-
lad s  GDPR (např. porušení „zásady 
minimalizace“ údajů). A to ještě nemluvím 
o tom, že voličům nebyla poskytnuta žád-
ná záruka následného zabezpečení údajů 
z obálek, které mnozí voliči odložili do od-
padkového koše při odchodu z  volební 
místnosti.   

� l

RNDr.�Karel�Neuwirt�
emeritní	předseda	ÚOOÚ					

Našemu starostovi se sluší poděkovat. Jsem 
účasten na  práci zastupitelstva už dlouho 
a sleduji, jak se Roztoky v éře Jana Jakoba 
proměnily. Na jiném místě Odrazu uvádím 
na  vybídnutí šéfa redakční rady to, co se 
dle mého soudu povedlo. Nechci se opako-
vat, a tak zde jen podotknu, že se  proměni-
la atmosféra. Přestalo se našlapovat kolem 
náročných věcí (jinak: začalo se stavět, 
opravovat, investovat ),  skončily nekoneč-
né bitky o  to, zda přidat na  chod roztoc-
kých spolků padesát tisíc nebo zda je ne-
chat vlastnímu osudu. Nebyl náhle 
problém zakoupit za  nemalou částku po-

zemky pro výstavbu školy v Žalově či opra-
vit cestu na Háj, o které se dlouhé roky jen 
planě mluvilo. 

Starostovo konání na radnici jistě nebylo 
prosto chyb a  nedokonalostí. Nejednou 
jsme se utkali či názorově neshodli, roz-
hodně se nezavděčil každému. 

Oceňoval jsem ale, že dohody platily. 
Oceňoval jsem, že Honzovi „vycházel roz-
počet“, jinak řečeno, že se dovedl s našimi 
financemi úspěšně poprat i  v  nelehkých 
časech. Zpětně velmi kladně hodnotím od-
vahu, s jakou náš starosta navrhl  a prosadil 
nákup  pozemků na Cihelně. Vyplatilo se 

nám to... O  svižném řízení zastupitelstva 
a  městských rad, při nichž směroval řeč-
nější kolegy vždy k jádru věci, ani nemluvě. 

Jsem si jist, že dvanáct roků, po  které 
vedl město, bylo dvanáct dobrých a úspěš-
ných let. 

Děkuji mu za ně. 
Jako malou a  velmi lidskou prémii do-

dávám, že náš starosta, na počátku své sta-
rostenské éry vlastně ještě náplava (Hon-
zo, pardon), dobyl v  našem maloměstě 
nejen opakovaně své křeslo, ale že získal 
i srdce své dnešní ženy a že se těší z počet-
né rodiny. 

� l

Tomáš�Novotný,�
lídr	Sakury,		

v	uplynulých	dvou	volebních		
obdobích	místostarosta

Ještě k doručování volebních lístků

Jan Jakob se loučí s vedením města
Letošní	volby	měly	jednu	jistotu.	Dlouholetý	starosta		
(s	dvanácti	lety	v	čele	obce	porevoluční	rekordman)		
Jan	Jakob,	nominant	TOP	09,	ohlásil	několik	měsíců	dopředu,	
že	se	o	starostenství	už	počtvrté	ucházet	nebude.	

Rostoucí hypotéční sazby a vysoké ceny energií jsou dnes
hlavními důvody proč lide nezvládají platit za vlastní bydlení.
Důležité je začít řešit tento problém ještě dřív, než člověk
přijde o střechu nad hlavou. Existují i lepší řešeni problému,
než nechat svou nemovitost prodat v dražbě.

Obraťte se na nás a pomůžeme Vám s prodejem nebo
pronájmem Váši nemovitosti.

realtorprague.com
606 171 876 

Realitní tým
Kurbanova & Sviták 

INZERCE

▲
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Cílem jejich návštěvy bylo seznámit se hra-
vou a zábavnou formou s vlastnostmi vody. 
Slečna lektorka měla připraveno několik 
pokusů, ve kterých si děti prohlédly lávo-
vou sopku, ponožkovou záhadu nebo kou-
zelnou sklenici. Největší úspěch však skli-
dila téměř jednoznačně bonbónková duha, 
a to nejen proto, že měly děti po skončení 
pokusů i ochutnávku bonbónků. 

   Po skončení každé přednášky měly děti 
možnost podívat se i  do  učebny fyziky 
a projít si celou školu. Přednáška se všem 
líbila a  my se těšíme na  další setkání se 
školkami. 

� l

Mgr.�Šárka�Kovaříková

DofE�očima�Viki�Voldánové
V polovině září k nám do školy přišel Filip, 
jeden z účastníků programu DofE, a pan Mi-
chael Londesborough, špičkový vědec v ob-
lasti chemie, aby program ve škole představili. 

DofE je organizace, do které se může za-
pojit každý od  14 do  24 let (v  Česku už 
od 13). Jedná se o vzdělávací program, kde se 
věnujete třem aktivitám: sportu, dobrovol-

nictví a dovednosti. Dovednost je libovolná 
aktivita, např. vaření, cizí jazyk, fotografová-
ní atd. Druhá aktivita musí být spojena s po-
hybem, např. cyklistika nebo pěší turistika. 
Třetí aktivita je dobrovolnictví. Může to být 
venčení psů z  útulků, péče o  seniory nebo 
třeba vedení školního kroužku. 

Díky účasti v DofE se můžete zlepšovat 
v tom, co vás baví, pomáhat při tom dru-

hým, a ještě získat zkušenosti do života.
V  DofE si můžete vybrat ze tří úrovní: 

bronzové, stříbrné a zlaté. Na splnění bron-
zové úrovně se musíte 6 měsíců ideálně 
každý týden věnovat každé aktivitě jednu 
hodinu a na důkaz toho, že aktivitu plníte, 
musíte poslat fotku do aplikace DofE. S pl-
něním všech vašich cílů vám pomáhá men-
tor, kterého si vyberete. U stříbrné úrovně 
se aktivitám musíte věnovat 12 měsíců. 
A  u  zlaté dokonce 18 měsíců! Až splníte 
aktivity, pojedete se svým týmem na expe-
dici, např. do Krkonoš nebo až na Faerské 
ostrovy! Po  úspěšném návratu z  expedice 
obdržíte certifikát, který je možné uplatnit 
všude po  světě a  pomůže vám dostat se 
na střední školy, vysoké školy, ale také vám 
otevře dveře v mnohých zaměstnáních.

� l

Viktorie�Anne�Voldánová�
7.	B,	novinářka	redakce	školních		

novin	Š.N.E.K.

Fyzikální pokusy pro děti

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

V	průběhu	září	naši	školu	navštívily	se	svými	učitelkami	děti	
z	MŠ	Havlíčkova,	Přemyslovská,	Spěšného	a	z	Úholiček.	

Mezinárodní	cena	vévody	z	Edinburghu	neboli	DofE	(The	
Duke	of	Edinburgh’s	international	award)	je	prestižní	
mezinárodní	ocenění,	které	mají	žáci	od	letošního	roku	
možnost	získat	i	na	ZŠ	Zdenky	Braunerové!	Jako	škola	
jsme	velmi	rádi,	že	můžeme	žákům	poskytnout	příležitost	
zúčastnit	se	takového	programu.	Nezáleží	na	tom,	jaké	mají	
děti	známky,	kolik	mají	koníčků	nebo	jaké	je	jejich	sociální	
zázemí.	DofE	je	opravdu	pro	všechny,	kdo	mají	zájem	
a	chtějí	se	posunout	a	naučit	něčemu	novému.	
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

 ➔

Zkušené Vlaštovky, tedy současní druháci, 
se seznámily s letošními nováčky. Prvňáčci 
neopustili ornitologický obor a v průběhu 
září se stali třídou Ledňáčků. I tato třída je 
po přestupu dvou žáků z jiných škol a inte-
graci ukrajinské dívky kapacitně naplněna. 
Celkový počet sedmihláskových dětí tedy 
momentálně čítá 37 ptáčků. Pedagogický 
sbor obohatila paní učitelka Renáta Tkac-
zyková a asistentka pedagoga Antonie No-
waková.

Slavnost�úrody
V úterý 27. září proběhla na zahradě školy 
Svatováclavská slavnost úrody. Vlaštovky 
rozdělené do  skupinek zhmotnily samo-
statně vybrané recepty v rámci pracovního 
vyučování, Ledňáčci obsadili kuchyň 
v čase družiny a za asistence dvou mami-
nek přispěli na společný stůl dvěma plechy 
koláčů. Kdo měl napečeno nebo nebyl pe-
kařsky naladěn, věnoval se výrobě pod-

zimních věnců, jimiž byly následně ozdo-
beny jak slavnostní stoly, tak hlavy 
mnohých přítomných. A protože byl před-
večer svátku svatého Václava, po  flétnové 
předehře paní učitelky Terky jsme si spo-
lečně zazpívali Svatováclavský chorál.

Eko�
V  letošním roce se naše škola zapojila 
do dvou pozoruhodných projektů: Skuteč-

ně zdravá škola a Eko škola. V současnosti 
budujeme ekotým tvořený zástupci dětí, 
rodičů a pedagogů, který bude monitoro-
vat, jak si škola v oblasti ekologicky šetrné-
ho hospodářství stojí. Své poznatky bude 
později konfrontovat se zástupci vyhlašu-
jící organizace a společně navrhnou mož-
ná zlepšení. Tématem letošního roku je 
hospodaření s  potravinami a  odpadem. 
A  na  tomto poli už určitou uvědomělost 
prokazujeme – zbytky od  oběda likvidují 
slepice a  nově máme vermikompostér, 
ve kterém se pomalu zabydlují žížaly.

� l

Karolína�Šípalová

Sychravé dny tohoto ročního období pří-
mo nabádají k  tomu, abyste se v  našich 
útulných prostorách věnovali bohulibé 
činnosti, jakou vzdělávání bezesporu je. 
Ještě máme několik volných míst v jazyko-
vých kurzech, stačí se podívat na  naše 
webové stránky do přehledu kurzů www.
lexik.cz/kurzy-prehled-ceny-rozvrh. Učit 
se můžete anglicky, německy, francouzsky, 
rusky, španělsky, italsky, japonsky i čínsky. 
Kdo má radši soukromí, domluvíme vám 
na přání lekce pouze pro vás. Umíme také 
přípravu na  mezinárodně uznávané 
zkoušky FCE, IELTS a TOEFL.  Pořádáme 
speciální kurzy Business English, General 
English Writing, Academic and Journalis-
tics Writing a  General and Public Spea-
king. V plném proudy už jsou i přípravky 
na přijímací zkoušky pro děti pátých a de-
vátých tříd. 

Čeština�pro�Ukrajince
Na četné žádosti otevíráme pro naše ukra-
jinské spoluobčany lekce češtiny pro děti 
i  dospělé. Každý čtvrtek v  dopoledních 
a  odpoledních hodinách. Rádi uvidíme 
i ty, kteří u nás již základy českého jazyka 

pochytili během léta. Pokud máte zájem, 
vyplňte prosím online přihlášku nebo se 
u nás zastavte osobně. Kurzy zahájíme po-
dle počtu přihlášených nejpozději v  listo-
padu 2022. 

Zdraví,�vzhled,�energie
Připomínáme bezplatný seminář o  zdra-
vých životních návycích a  principech ve-
doucích k duševní i fyzické pohodě. Přijďte 
do Lexiku v úterý 1. listopadu 2022 v 18.00. 
Obdržíte podložené informace o zdravé vý-
živě a  přiblížíme vám principy fungování 
našeho těla. Přednášející bude Ing.  Leona 
Paulová, PhD., která vystudovala Fakultu 
potravinářství a  biochemické technologie 
VŠCHT Praha. 

Logopedie�zpět�na�středu�
Opět se vracíme k logopedii ve středu od-
poledne, kdy k nám dojíždí paní Eva Hraz-
děrová. Komu nevyhovuje všední den, 
může přijet v  sobotu, kdy tu máme paní 
Martinu Bürgerovou. Pokud si nejste jistí, 
zda je vývoj řeči u vašeho dítěte v pořádku, 
objednejte se k nám. Obě naše odbornice 
vám rády poradí, jak dál. Dětí se špatnou 

výslovností přibývá, nepodceňujte tyto po-
tíže zejména v předškolním věku. S nástu-
pem do 1. třídy už se k nim mohou přidat 
další v podobě špatného porozumění a ná-
sledně psaní. 

Kvalifikační�kurz�–�Pracovník�
v�sociálních�službách
Stále se můžete hlásit do zcela nového akre-
ditovaného kurzu Pracovník v  sociálních 
službách. Pilotní kurz plánujeme na  listo-
pad, takže ještě máte čas si na našich webo-
vých stránkách www.lexik.cz/pracovnik-v-
-socialnich-sluzbach pročíst, co vás v kurzu 
všechno čeká. Naučíte se mimo jiné posky-
tovat odbornou pomoc nemocnému členu 
rodiny nebo seniorovi, získáte možnost no-
vého pracovního zaměření. Absolventi 
kurzu budou moci na  základě osvojených 
znalostí, dovedností a zkušeností poskyto-
vat přímou péči o  osoby v  ambulantních 
nebo pobytových zařízeních či pečovatel-
skou činnost v domácnosti. Pracovat poté 
můžete i na živnostenský list. Pokud u nás 
absolvujete kurz Chůva pro děti, pak si bu-
dete moci otevřít tzv. vázanou živnost 

Sedmihlásek hlásí: všechno klape

Podzimní zklidnění  

Začátek	nového	školního	roku	v	Sedmihlásku	provázela	
radostná	rodinná	atmosféra.	Ačkoli	nám	nechvalně	známý	
virus	o	pár	dní	posunul	slavnostní	zahájení,	nakonec	jsme	se	
sešli	v	bezmála	plném	počtu.	
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Nový�ateliér�František�
pro�děti�od�5�let
Září je v  Roztoči ve  znamení zápisů, pří-
prav, otevírání ateliérů a jejich zaplňování 
dětmi a dospělými. Otevřeli jsme náš nej-
novější prostor, ateliér Pod Pekárnou, který 
jsme v létě, společně s majiteli pekárny Pe-
kara, zrekonstruovali a připravili k provo-
zu výtvarných aktivit. A přímo tam otevře-
la lektorka Majda Machalická ještě v říjnu, 
jaksi dodatečně, výtvarný ateliér František, 
který běží v pondělí vpodvečer a je určený 
malým výtvarníkům od 5 let. Pár volných 
míst se najde i v dalších výtvarkách, jógách 
pro dospělé anebo v žonglování. Více info 
na www.roztoc.cz

Otevřeli�jsme�nádražní�zeď
V září jsme však také žili, stejně jako všich-
ni obyvatelé Roztok, finišující rekonstrukcí 
nádraží. My jsme se podíleli na výtvarném 
zpracování zdi, která lemuje zbrusu nový 
koridor, umožňující chodcům bezpečně 
přejít z nádraží přímo do areálu Středočes-
kého muzea.

A právě během září se nově vzniklá be-
tonová zeď začala pokrývat obrázky. Tvo-

řilo se to pečlivě, pomocí výkonného pro-
jektoru, kterým se obraz po  kouskách 
promítal na  kóty na  zdi. Tým výtvarnic 
obrázky pak speciálními fixy překresloval 
na  zeď. A  protože se muselo využít tmy, 
setkávali jsme se na  nádraží vpodvečer 
a vydrželi, co to šlo, každý den až do noci. 
Během čtrnácti dní intenzivního malování 
fádní zeď ožila roztockými osobnostmi, 
uměním, pamětihodnostmi i  přírodou. 
A z obrázků, které měly původně 10 cm, se 
staly půlmetrové až několikametrové gra-
ffiti. 

Přípravná�fáze
Projekt Nádražní zdi jsme však zahájili už 
v minulém školním roce, kdy jsme ve spo-
lupráci se Středočeským muzeem v Rozto-
kách mapovali vhodné objekty a události, 
které by se mohly na zdi objevit. Historici 
ze Středočeského muzea procházeli muzej-
ní sbírky a  scanovali nám do  sdílených 
souborů své odborné tipy. A my pak pro-
hlíželi černobílé fotografie z 19. století, kde 
bíle oděná dítka slavila otevření nádraží, 
pohlednice se stroji, místní fabriky, arche-

ologické objevy nejrůznějšího stáří, pamě-
tihodnosti Žalova i  Levého Hradce. 
K tomu jsme vybírali významné osobnosti 
a  umělecké i  přírodní památky našeho 
města.

Děti z výtvarek ze zvolených námětů vy-
bíraly a po svém je zpracovávaly. Ze stovky 
obrázků pak lektorky Dorota Krátká 
s  Magdalenou Magachlickou vybraly ty, 
které se na  zdi skutečně objeví, zakotvily 
do  tematických oblastí a  vytvořily obraz 
zdi jako celku. Hlavní spojnicí mozaiky 
stylů a  výjevů se stala Vltava a  železnice 
a vznikly jednotlivé tematické ostrovy: Ti-
ché údolí, muzeum, nádraží, Levý Hradec, 
vrch Řivnáč. 

Komu nestačí obrazy, dodají mu kontext 
QR kódy, které odkazují přímo ze zdi 
na  weby s  profesionálním výkladem. Do-
vypráví tak příběh obrazů a budou sloužit 
také jako aktuální pozvánky třeba do mu-
zea.

„Zeď mě baví z  výtvarného hlediska 
svou bohatostí a pestrostí. Líbí se mi před-
stava, že až budou chodit místní děti touto 
cestou k muzeu, můžou své babičce ukázat, 

„Péče o dítě do tří let věku v denním reži-
mu“. O  proplacení obou kurzů lze žádat 
na úřadu práce.

Logopedie�pro�pedagogické��
pracovníky�–�akreditovaný��
seminář
Nabízíme mateřským školám i  jednotliv-
cům možnost získat osvědčení v  oblasti 

rozvoje komunikačních dovedností dětí 
předškolního věku a eliminaci případných 
obtíží. Termín pro veřejnost je již zveřej-
něn (v  době uzavírky Odrazu ještě nebyl 
znám). Domluvit se lze i  individuálně 
s vaší konkrétní mateřskou školkou podle 
časových možností jejích pracovníků.  Se-
minář lze vykázat jako další vzdělávání pe-
dagogických pracovníků.
Těšíme se na viděnou v Lexiku. 

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

Roztoč září ve znamení zdi 
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Řádková inzerce
n�Máte nemovitost zatíženou dluhy, které 
rostou? Pomůžeme vám. Staly se z  vašich 
půjček postupně exekuce, které na vás tlačí 
a  nutí vás brát si další půjčky? Banky už 
vám ale se špatnými registry nechtějí půj-
čit? Máme cestu, jak vám pomoci zpět 
k normálnímu životu a běžné hypotéce. Ne-

jde nám o získání vaší nemovitosti. Ozvěte 
se na: zachrananemovitosti@email.cz, nebo 
tel. 776 108 022
n�Dům na  prodej, dolní Roztoky, cena  
7 000 000 Kč. Tel. 739 082 032
n�Prodám 7x pozemky ve  Středních Če-
chách u zástavby s přístupem od 100 Kč/m2. 

Např.: 2800 m2 u Úval 300Kč/m2, 3000 m2 
u Všechrom  300 Kč/m2, 16000 m2 u Ka-
menice 300 Kč/m2, 6000 m2 u  Hořovic  
250 Kč/m2, 4,3 ha u Čáslavi 100 Kč/m2. Vše 
zatím nestavební. Tel. 603 442 474 
n�Hodinový manžel. Tel. 723 424 701
 l

že mají na zdi svou ovečku, letadlo, motý-
la...“ říká za autorky Dorota Krátká. Přijďte 
se projít.
Za  odbornou spolupráci děkujeme 
PhDr. Zitě Suchánové, Mgr. Marcele Šášin-
kové, Mgr. Lucii Váchové, Ph.D., Táně Hůl-
kové, RNDr.  Oldřichu Hovorkovi, Ph.D., 
a dalším pracovníkům Středočeského mu-
zea v Roztokách. Za realizaci zdi děkujeme 
výtvarnicím Kláře Břicháčkové, Dorotě 
Krátké a  Magdaleně Machalické a  všem 
dobrovolníkům, kteří v intenzivním reali-
začním období nezištně pomáhali. Podě-
kování za spolupráci patří zejména Marti-
nu Vernerovi ze Správy Železnic a celému 
týmu stavby nádraží, který nám byl ku po-
moci během realizace. 

Svátek�světel,�svátek�hub!
Náš tradiční listopadový Svátek světel 
bude v tomto roce 13. listopadu a ponese 
podtitul Svět hub. Cesta se světly a mezi 
světelnými objekty začne v  ulici Bělina, 
kousek od autobusové zastávky, a průvod 
půjde do Roztockého háje a zpět. Součástí 
akce bude doprovodný program, tvůrčí 
dílny a  přednáška místního mykologa 
o  roztockých houbách. Letos na  svátku 
světla spolupracujeme s umělci z Liboce, 
svátek světla proběhne u nás i u nich v ko-
munitní zahradě Liboza (6. 11.).

l

Markéta�Kratochvílová�
Sdružení	Roztoč,	z.	s.

Ovládněte techniku
žonglování se třemi a více 
předměty, flowersticky nebo diabolem, 
naučte se salto, přemet či stojku.

Žonglování
a akrobacie

Zveme vás na kroužek

pro děti od 10 let
PO 17.30–19.00

  tělocvična ZŠ Roztoky

www.roztoc.cz

INZERCE

Základní škola  
Zdenky Braunerové  
příjme pracovníka na HPP 
na pozici  
uklízečka.
 
 

Více informací:
Bc. Jiřina Sochorová 
Tel. 601 187 885
E-mail: jirina.sochorova@zszb.cz
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Zatímco pro mladší žactvo jsou vrcholem 
krajské přebory (nejvyšší soutěž), pro 
žactvo je to již plnohodnotné mistrov-
ství republiky. Letos se MČR uskutečnilo 
v  Jablonci nad Nisou a  náš oddíl repre-
zentovala Aneta Hanousková ve  skoku 
vysokém, Tomáš Bečka v  oštěpu a  dvě 
dívčí štafety – 4*60 m ve složení Hanous-
ková, Bárová, Kubánková, Antošová 
a 4*300 m ve složení Bernátová, Aulická, 
Hanousková, Šuldová. Největší „bom-
bou“ byla bronzová medaile oštěpaře T. 
Bečky výkonem za hranici 55 m. Vzorný 
bojovník, který na  vrcholném závodě 
zlepšil osobní rekord o  3 m a  nevzdal se 
ani ve  velmi nepříznivém, chladném 
a deštivém počasí!
Soutěž dospělých v tomto roce znamenala 
pro obě družstva mužů i žen celkové druhé 
místo, hned za  suverény letošní sezony 
z ASK Dipoli (Černošice a Dobřichovice). 
ASK postoupila do 2. ligy a v baráži ukáza-
la svoji vysokou výkonnost.

Tabulky�2022�Krajského�
přeboru�dospělých:

pořadí Krajský	přebor	družstev	mužů

1 ASK	Dipoli	z.s.

2 Sokol	Roztoky	u	Prahy

3 TJ	Sokol	Kolín-atletika	B

4 Atletika	Líbeznice,	z.s.

5 TJ	Slavoj	Český	Brod,	z.s.

6 SKP	Olympia	Kutná	Hora	z.s.

7 TJ	Kavalier	Sázava

8 Atletický	oddíl	-	STŘELA	Žebrák,	
z.s.

9 TJ	Neratovice

pořadí Krajský	přebor	družstev	žen

1 ASK	Dipoli	z.s.

2 Sokol	Roztoky	u	Prahy

3 SKP	Olympia	Kutná	Hora	z.s.

4 Atletika	Líbeznice,	z.s.

5 Atletický	oddíl	-	STŘELA	Žebrák,	
z.s.

6 TJ	Slavoj	Český	Brod,	z.s.

TJ	Neratovice

Kromě dlouhodobých soutěží pořádáme 
i  jednotlivé závody. Prvně bych jmenoval 
Memoriál bratří Jungwirthů, který se již 
počtvrté uskutečnil v Roztokách. Jde o zá-
vod žen na 800 m a mužů na 1 500 m. Kon-
kurence se schází rok od  roku lepší, což 
letos vedlo k  novému rekordu mítinku – 
pod hranicí 4 min. Za přítomnosti televiz-
ních kamer jsme si tak velice důstojně při-
pomněli 70. výročí světového rekordu 
na 1 km (2:21,2) a 65. výročí od světového 
rekordu v běhu na 1 500 m, kdy Stanislav 
Jungwirth jako první atlet na světě překo-
nal hranici 3 min 40 s (3:38,1). 

Svatováclavský přespoláček podeváté, finále přípravek v Roztokách 
a bronz z mistrovství republiky aneb zprávy z roztocké atletiky
Tradičně	v	září	vrcholí	atletická	sezona.	Atletické	oddíly	po	letních	soustředěních	ladí	formu	na	klíčové	závody,	ať	
už	krajské	úrovně	nebo	republikových	mistrovství.	Nejinak	je	tomu	v	oddílu	atletiky	TJ	Sokol	Roztoky.	Po	skvělém	
soustředění	v	Krkonoších	a	dvoufázových	trénincích	v	půlce	srpna	jsme	naskočili	do	soutěží	družstev.	V	této	kategorii	
bylo	nejúspěšnější	družstvo	mladších	žákyň,	které	si	vybojovalo	umístění	v	krajském	finále.	Rozhodně	se	tam	atletky	
neztratily,	a	nebýt	několika	nemocných	a	omluvených,	možná	mohla	být	i	medaile.	I	tak	skupina	kolem	Markéty	
Kubánkové,	Lucie	Čížkové,	Dominiky	Bárové	a	Sofie	Andresové	rozhodně	znamená	velkou	konkurenci	tradičním	
atletickým	baštám	–	Příbrami,	Kolínu	nebo	i	Kladnu!	Markéta	Kubánková	byla	pozvána,	díky	svým	výkonům,	
na	mezikrajové	utkání	a	jako	reprezentantka	Středočeského	kraje	vybojovala	zlatou	medaili.

MUŽI	1500	m

Závodník Oddíl Výkon

1. Vinduška	Pavel Atletika	Stará	Boleslav,	z.s. 3:55.75

2. Češka	Jiří	Pavel Spartak	Praha	4 3:57.67

3. Sýkora	Jan TJ	Dukla	Praha 3:58.29

4. Olšanský	Martin Spartak	Praha	4 4:03.56

5. Zahradník	Vojtěch AC	Rumburk,	z.s. 4:22.37

6. Kohout	Vojtěch Atletický	oddíl	-	STŘELA	Žebrák,	z.s. 4:27.44

DNF Carpentier	Philippe AC	Domažlice,	z.	s.

Výsledky�memoriálu:
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Pro širší atletickou komunitu pořádáme 
v září Svatováclavský přespoláček. Letos se 
v  třešňovce sešlo 74 účastníků. Závodily 
nejen děti z  oddílu, ale i  rodiče, a  to vše 
ve skvělé atletické atmosféře, plné pozitiv-
ního sportovního prožitku a boje fair play.

Co je před námi? Další běhy – Sokolský 
běh republiky 28.10. a Běh pro Emila 13.11. 
No a pak? Pak už zase nanovo v roce 2023. 

Za  podporu děkujeme rodičům atletů, 
za pomoc trenérům a rozhodčím. Za pod-
poru děkujeme městu Roztoky, firmám 

Dekonta, Eaton a  Ecolifts a  Atletickému 
středisku Emila Zátopka ve Staré Boleslavi.

� l

Mgr.�Martin�Matas
Oddíl	atletiky	TJ	Sokol	Roztoky
facebook.com/atletika.roztoky

ŽENY	800	m

Závodník Oddíl Výkon

1. Matějková	Jana ASK	Slavia	Praha 2:14.78

2. Siebeltová	
Kateřina ASK	Dipoli	z.s. 2:17.29

3. Lampová	
Barbora TJ	Sokol	Opava 2:18.12

4. Veverková	
Markéta ASK	Slavia	Praha 2:20.13

5. Vlachová	Lucie ASK	Děčín 2:20.18

6. Menclová	Jitka Atletický	oddíl	–	
STŘELA	Žebrák,	z.s. 2:41.02

Vítězové�kategorií:
Přespolní	běh Závodník Oddíl Výkon	(m:ss)

štafeta Albrechtová,	Drchota,	Schuhmeierová,	
Kačur	 Sokol	Roztoky 3:34

mikropřípravka	–	dívky	(300	m) Freisinger	Julie Sokol	Roztoky 1:01

minipřípravka	–	dívky	(600	m) Albrechtová	Zuzana Sokol	Roztoky 2:05

mikropřípravka	–	hoši	(300	m) Koubík	Karel Sokol	Roztoky 1:06

minipřípravka	–	hoši	(600	m) Karel	Jakub Sokol	Roztoky 2:15

přípravka	–	dívky	(900	m) Karlová	Anna Sokol	Roztoky 3:24

přípravka	–	hoši	(900	m) Drchota	Jan Sokol	Roztoky 3:27

ml.	žáci	(900	m) Matas	Matěj Sokol	Roztoky 3:14

ml.	žákyně	(900	m) Schuhmeierová	Alena Sokol	Roztoky 3:13

muži	(1200	m) Štícha	Petr Sokol	Roztoky 3:52

žáci	(1200	m) Kačur	Dan ASK	Lovosice 3:36

žákyně	(1200	m) Aulická	Františka Sokol	Roztoky 4:50

ženy	(1200	m) Havlíková	Johana Sokol	Roztoky 4:24
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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


