
	 	

Dramatický		
osud	

(str.	11)

Haló,	hola,		
tady	škola	

(str.	22)

Tisíc		
pyžam	
(str.	20)

	 	 9/2021

Nová školní  
budova otevřena  
(str.	14)



ODRAZ  měsíčník Roztok a Žalova2

inzerce

SLEVA 15 % z celkové ceny.
Po předložení 
tohoto inzerátu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT 
PŘESNOU CENU?

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

Dlouholetá praxe–28 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž  
přímo od výrobce! 
Dodání od 5 do 9 dnů! 
Záruka 36 měsíců!

777 208 491
info@har.cz
www.har.cz
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ÚVODEM

OBSAH:
Každý kamzík má dvě strany

Kdysi na  matfyzu kolovala tahle anekdota: Astronom, fyzik 
a  matematik jsou na  výletě v  Tatrách. Na  úbočí hory spatří 
černého kamzíka, který stojí bokem k nim. Astronom zvolá: 
„Podívejte se, v Tatrách žijí černí kamzíci!“ Fyzik ho opraví: 
„Nikoli, pane kolego. Z  tohoto pozorování můžeme vyvodit 
toliko závěr, že v  Tatrách žije aspoň jeden černý kamzík.“ 
Na  to matematik: „Kdepak. Můžeme nanejvýš odvodit, že 
v  Tatrách žije nejméně jeden kamzík, který má černou srst 

na pravé polovině těla.“
Vzpomněl jsem si na  tento příběh nedávno, když jsem byl pozván na narozeni-

novou oslavu, jíž se zúčastnili převážně hodně mladí vrstevníci oslavenkyně. Při 
vstupu do nejmenovaného bowlingového baru mě zpozoroval jeden z nich a začal 
se nahlas smát: „To je ten pán, co na mě vždycky kouká z Odrazu.“

Nejprve jsem si pyšně pomyslel, že to je doklad toho, že i mladí v Roztokách čtou 
Odraz. Pak jsem si ale vzpomněl na onu anekdotu a upřesnil jsem svůj závěr v tom 
smyslu, že aspoň jeden mladý člověk z Roztok čte Odraz. A po druhém pivu jsem 
odvodil konečný matematikův úsudek: v Roztokách žije nejméně jeden mladý člo-
věk, který více než jedenkrát v Odrazu nahlédl na stranu 3. (Ahoj, Kryštofe.)

Beru to jako doklad toho, že člověk ve své namyšlenosti má sklon k předčasným 
závěrům, které jsou pro něj příznivé. Přitom všechno může být, a zhusta také bývá, 
úplně jinak.

Předčasné závěry se například vyvozují z předvolebních průzkumů veřejného mí-
nění. Tím se dostávám k  tématu parlamentních voleb, které nás čekají začátkem 
října a jejichž výsledek bude znám ještě dříve, než vyjde příští Odraz. V tomto čísle 
najdete technické údaje o době a místě voleb. Nenajdete v něm však žádnou volební 
propagaci kandidujících stran, a  to z  toho prostého důvodu, že zákon o  volbách 
do  parlamentu zakazuje volební kampaň v  periodiku, jehož vydavatelem je obec 
nebo kraj.

Věřím však, že i bez toho máte dost informací a zdravého rozumu k tomu, abyste 
se rozhodli k volbám jít a vybrali si stranu, které dáte svůj hlas.

Jenom nezapomeňte na toho kamzíka. Má i druhou stranu.  l

� �Jaroslav�Drda
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Kantorova�ulice
Se stavbou nové budovy školy započal po-
stupný proces revitalizace tohoto území. 
Vzniká zde nový veřejný prostor. To s se-
bou nese i  to, že zde vznikla zbrusu nová 
ulice. Ta nese jméno po žalovském patrio-
tovi, dlouholetém městském zastupiteli, 
mimořádném hudebníkovi, bývalém ředi-
teli České filharmonie a spolupracovníkovi 
Václava Havla Ladislavu Kantorovi. Bylo 
mi velkou ctí, že jsem mohl společně s jeho 
manželkou Helenou Kantorovou a  vý-
znamnou režisérkou Olgou Sommerovou 
slavnostně odhalit ceduli s  názvem ulice 
a tabulku připomínající osobnost Ladisla-
va Kantora.

Nová�škola
Jsem přesvědčený, že nová budova školy, 
kterou jsme prvního září otevřeli, je mimo-
řádným dílem. Její architektura nese odkaz 
na dřívější využití tohoto areálu. Naleznete 
zde odkaz jak na cihelnu, tak na výrobnu 
Barumu. Stavba je to pro naše město mi-
mořádná i svým objemem a nakonec i fi-
nanční náročností. Naleznete zde komfort-
ní vybavení pro výuku na  prvním stupni:  
8 kmenových učeben, 4 odborné učebny,  
3 oddělení družiny, ikonickou čítárnu, vel-
korysé kabinety a  zázemí pro pedagogy 
i ostatní zaměstnance školy, kuchyni vyba-
venou nejmodernější technologií a jídelnu. 
Celkové náklady na  výstavbu, nákup po-
zemku a vybavení přesáhly 200 milionů Kč. 
Museli jsme si pomoct úvěrem, ale pevně 
věřím, že se nám jej podaří brzy splatit. Po-
mohla nám také Evropská unie, díky níž 

jsme obdrželi dotaci ve výši 56 milionů Kč. 
Samotná stavba trvala přesně rok a půl.

Otevřením školy bylo dovršeno několi-
kaleté úsilí celé řady lidí. Nyní se jim pat-
ří poděkovat. V první řadě děkuji vedoucí-
mu odboru správy a rozvoje našeho města 
Petrovi Skřivanovi a  všem jeho kolegům 
z úřadu, kteří se na stavbě podíleli, děkuji 
zhotoviteli – společnosti CL Evans, děkuji 
všem architektům, kteří se podíleli na pro-
jektové přípravě, děkuji stavebnímu dozo-
ru, děkuji kolegům místostarostům, rad-
ním i všem zastupitelům, kteří tento projekt 
podpořili, děkuji vedení školy za výbornou 
spolupráci, děkuji společnosti Sofis Grant, 
která nám pomohla získat výše zmíněnou 
dotaci, děkuji stavebnímu úřadu v Černo-
šicích a v neposlední řadě děkuji všem sou-
sedům, jichž se stavba negativně dotkla, 
zejména pak těm nejbližším.

Jsem si jistý, že bude škola dobře sloužit 
svému účelu, že se se zde bude líbit nejen 
našim dětem, ale že sem budou rádi chodit 
i učitelé a všichni ostatní.

Nová�okna�v�MŠ�Havlíčkova
Zdálo se to nemožné, ale podařilo se vymě-
nit všechna zbývající stará okna v mateř-
ské škole Havlíčkova za nová. Už se nemusí-
me obávat, že se nám rozpadnou pod 
rukama nebo nedej bože nad některým dě-
ťátkem. Investice přesahující milion korun 
se nepochybně vrátí během pár topných se-
zon, protože okna stará byla v rámech do-
slova děravá. Pro bezpečí našich dětí jsme 
po  výměně oken nechali změřit možnou 
přítomnost azbestových či jiných škodli-
vých částic. Mohu vás ubezpečit, že měření 
dopadlo výborně a žádné takové částice se 
v ovzduší nevyskytují. Poděkování patří ze-
jména paní ředitelce Fialové a panu Gollovi 
z městského úřadu.

Začala�škola
Prvního září nám začala škola. Jsem moc 
rád, že jsme přivítali 5 tříd prvňáčků. Letos 
poprvé i jednu třídu, kde bude probíhat bi-
lingvní výuka. Další třídu nově otevřela 
i  soukromá škola Sedmihlásek v  prosto-
rách městské vily v  Tichém údolí. Nejen 
prvňáčkům, ale i  všem ostatním žákům 
a studentům přeji, aby do školy chodili rádi 
a aby se naučili spoustu nových zajímavých 
věcí. Nejen jim, ale i nám všem přeji, aby 
se již školy nezavíraly a  aby mohly děti 
chodit do škol po celý školní rok. Všem pe-
dagogům za  jejich mimořádnou a  neleh-
kou práci moc děkuji a přeji jim do dalšího 
školního roku plno sil a elánu. Krásný škol-
ní rok!
� l

Se srdečným pozdravem

Vážení	spoluobčané,	troufnu	si	říct,	že	jsme	zažili	událost	
roku	–	otevřeli	jsme	novou	budovu	školy	Cihelna	v	Žalově.	
Ještě	před	pár	lety	jsme	kolem	areálu	bývalé	cihelny,	kde	
byly	v	tu	dobu	sklady	a	různé	drobné	výrobny,	chodili	a	říkali	
si,	jak	by	bylo	krásné,	kdybychom	tento	skvěle	umístěný	
prostor	mohli	jako	město	využít	pro	něco	užitečnějšího	pro	
naše	občany.	Zdálo	se	to	jako	nereálný	sen,	protože	tyto	
pozemky	byly	v	soukromých	rukou.	Jsem	moc	rád,	že	již	
patří	městu	a	že	se	nám	tento	sen	splnil.

Slovo starosty

V  rámci nezbytných úvodních procedur 
posunuli zastupitelé na  návrh Jaroslava 
Huka termín pro aktualizaci strategického 
plánu města až na únor příštího roku, ze-

jména kvůli zpoždění výsledků sčítání lidu, 
domů a bytů v letošním roce. Z údajů toho-
to sčítání se v některých částech strategic-
kého plánu bude vycházet.

Zastupitelstvo se seznámilo se stavem čer-
pání rozpočtu za první pololetí a shledalo, 
že městské finance se stále drží plánu. 
V této nejisté době je to příznivá zpráva.

Poté se zastupitelé chopili své normotvor-
né funkce a  jednomyslně schválili letošní 
první obecně závaznou vyhlášku s  krko-

200 minut
Tak	dlouho	trvalo	zasedání	zastupitelstva	města	ve	středu	
25.	srpna.	Přítomno	bylo	17	z	21	zastupitelů.

Jan�Jakob
starosta	města	Roztoky
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Navýšení�rozpočtu�
Radní se probrali příjmovou stránkou roz-
počtu a navýšili ji rádi o sedmdesátitisíco-
vou krajskou dotaci pro knihovnu. Stejně 
tak rada schválila smlouvu o  poskytnutí 
příspěvku na  Slavnost pravého a  levého 
břehu od společnosti Eaton. 

Radní souhlasili s  ukončením nájemní 
smlouvy na městský byt v Masarykově ulici 
s tím, že tento byt zůstane k dispozici škole.

Nové�komunální�vozítko
Místostarosta Zdeněk Richter představil za-
dávací podmínky pro nákup víceúčelového 
komunálního stroje pro Technické služby 
(lidově: moderní multikáry pro úklid letní 
i zimní) a rada pověřila šéfy odboru správy 
města a TS p. Sládka administrací této zakáz-
ky. Radní souhlasili s  účetní závěrkou TS 
i s mimořádnou odměnou pro jejich ředitele. 

Městská rada věnovala pozornost řešení 
majetkoprávních vztahů a  případných 
kompenzací za  ztížené životní podmínky 
v  lokalitě Cihelna a pověřila starostu, aby 
se věcí zabýval. 

Radní přitakali pronájmu části pozemku 
č. 2145/1 v Riegrově ulici pro vybudování 
parkovacích míst majiteli přilehlé nemovi-
tosti, dále souhlasili s ukončením výpůjčky 
pozemku v ulici Na vyhlídce (někdejší au-
tíčková dráha).

Prodej�pozemků�pod�garážemi�
s�jednotným�mustrem
Rada navrhla zastupitelstvu odložit všech-
ny žádosti o  odkup městských pozemků 

majitelů soukromých garáží v Masarykově 
ulici i v jiných lokalitách a uložila odboru 
správy města vypracovat do konce letošní-
ho roku komplexní a  celou problematiku 
jednotně řešící materiál. Poté bude možno 
o prodejích debatovat. 

V sociálním bloku uvedeném paní radní 
Drdovou rada souhlasila s  přiznáním dá-
vek vdovám a vdovcům a též podpořila při-
znání příspěvku na nezbytnou rehabilitaci. 

Radní přitakali také smlouvě se Sokolem.

Adresný�sběr�odpadů�se�blíží
Zajímavým bodem byl referát kolegy rad-
ního M. Štiftera o adresném sběru odpadů. 
Do  konce roku se akce podpořená státní 
dotací rozjede a radní si od ní slibují lepší 
třídění a úlevu pro často přeplněné kontej-
nery. Podrobnější informace budou sděle-
ny v tomto či příštím čísle časopisu Odraz. 

Suchdol�už�splachuje�jinam
Radní souhlasili se zněním Memoranda 
o  přepojení splaškové kanalizace městské 
části Suchdol z  kanalizace roztocké na   
ústřední čističku vod v Praze. 

Rada souhlasila s  dílčí opravou branky 
pro vstup do hřiště v Tichém údolí z pří-
slušné rozpočtové kapitoly (bude realizo-
váno letos, podaří-li se sehnat stavební fir-
mu zabývající se izolacemi).

Venkovní�kluziště�
v�areálu�Cihelny
Zelenou dostal i  dobrý nápad soukromé 
osoby zřídit a provozovat venkovní kluziš-

tě a sportoviště včetně zázemí na části po-
zemku č. 2990/1 v areálu u školy Cihelna. 
Rada stanovila nájemné na 50 Kč za metr 
a rok s tím, že sazba je podmíněna bezplat-
ným poskytováním kluziště včetně zázemí 
školským zařízením a spolkům působícím 
na území našeho města. Doba byla stano-
vena na  5 let, s  opcí na  dalších pět roků 
s podmínkou, že se nezmění záměr proná-
jmu pozemku. 

Látání�krajské�silnice�
Místostarosta Tomáš Novotný informoval 
radní o nekonečném příběhu opravy kraj-
ské silnice. Část oprav financovaná ze 
zdrojů od privátního donátora a také z roz-
tocké městské kasy proběhla v  termínech 
a  víceméně bez problémů. Ke  dni konání 
rady byl již třikrát odsunut přislíbený ter-
mín oprav ze strany majitele, tedy Krajské 
správy silnic.

Školka�je�škodlivin�prosta
Radní v  další debatě vyslovili uspokojení 
nad posudkem, který jasně říká, že stavba 
mateřské školy v Havlíčkově ulici je prosta 
azbestu a  dalších škodlivin, a  školka tedy 
může v klidu a bez hysterie rozpoutávané 
v  minulosti některými zastupiteli sloužit 
dál.

� l

Srpnová městská rada se vypořádala s 26 body programu

lomným názvem Obecně závazná vyhláška 
města Roztoky k  zajištění povinností 
k ochraně životního prostředí, zeleně v zá-
stavbě a  ostatní veřejné zeleně. Norma dá 
městské policii nástroj k postihování neše-
trného chování k veřejné zeleni.

Dále zastupitelé schválili dodatek zřizo-
vací listiny Základní školy Zdenky Braune-
rové, kterým byla škola rozšířena o novou 
budovu v  Žalově. Adresa této budovy je 
Kantorova 2485.

Následovalo schválení nového ceníku 
pro prodej nemovitého majetku města, 
který reagoval na stále rostoucí ceny nemo-
vitostí v ČR.

Zastupitelé prozatím odložili žádosti 
o  odprodeje několika městských pozemků 
pod soukromými garážemi. Městský úřad 
připraví návrh komplexního a systémového 
řešení, jak se s těmito častými případy vypo-

řádat. Následně byl odsouhlasen prodej 
přeploceného pozemku v Jungmannově uli-
ci s rozložením platby do tří ročních splátek.

V půl osmé přišel na řadu další strategic-
ký plán, a to prevence kriminality. Ve měs-
tě sice (zatím) naštěstí kriminalita nedosa-
huje hrozivé úrovně, ale nelze zavírat oči 
před rizikovými faktory a  jevy, týkajícími 
se hlavně mládeže. Plán připravila pracov-
ní skupina v čele s radní Vladimírou Drdo-
vou a PhDr. Zorou Kožíškovou, dlouhole-
tou pracovnicí OSPOD na  Praze 6, která 
strategický plán zastupitelům představila. 
Někteří zastupitelé zastávali názor, že by 
plán měl být ještě doplněn, ale po zhruba 
půlhodinové diskusi byl 16 hlasy ze 17 
schválen.

Zastupitelé odmítli prodat pozemek 
s halou Technických služeb, schválili věcná 
břemena pro plynovou přípojku v  ulici 

Za Potokem a pro elektrické vedení Na Pa-
nenské. Opravili věcnou chybu v textu plá-
novací smlouvy k výstavbě projektu Malá 
Ajmovka – řadové rodinné domy.

Ve věci kontroly výstavby parkovací plo-
chy u železniční zastávky v Žalově nebylo 
přijato žádné z  navrhovaných usnesení. 
Více než rok trvající kontrola tak stále 
nemá výsledek.

Po projednání zápisů z četných prázdni-
nových jednání rady města se posledního 
bodu chopil Jaroslav Huk, který jako garant 
aktualizace strategického plánu města požá-
dal předsedy komisí a výborů, aby i přes po-
sunutí termínu posílali své návrhy a připo-
mínky.

Poslední slovo měl pak pan starosta Ja-
kob, který zasedání krátce před půl desátou 
ukončil.  l

Jaroslav�Drda

Tomáš�Novotný
místostarosta
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n�14. 7. v nočních hodinách oznámeno od-
cizení horského jízdního kola Author ze 
zahrádky restaurace Na Růžku – vzhledem 
k výši způsobené škody předáno PČR;
n�15. 7. cestou PČR oznámena rvačka osob 
v ulici Bělina – došlo ke rvačce dvou osob 
s  drobným poraněním, které si vyžádalo 
lékařské ošetření, věc podezření z trestné-
ho činu výtržnictví a ublížení na zdraví si 
převzala PČR Libčice;
n�16. 7. v  rámci hlídkové činnosti v  ulici 
Palackého zjištěn zábor veřejného pro-
stranství (kontejner) – provedeným šetře-
ním bylo zjištěno, že zábor není uhrazen, 
odpovědná osoba se omluvila, o zábor po-
žádala dodatečně a  příslušný poplatek 
uhradila; 
n�17. 7. oznámeno rušení nočního klidu 
reprodukovanou hudbou na  zahrádce re-
staurace Eiffel na Tyršově náměstí – hudba 
vypnuta, přestupek proti veřejnému po-
řádku vyřešen domluvou;
n�18. 7. v nočních hodinách oznámeno na-
padení mezi manželem a manželkou v bytě 
bytového domu v  ulici Felklova – hlídka 

na  místo, na  místě již klid, kvalifikováno 
a šetřeno jako podezření z přestupku proti 
občanskému soužití;
n�19. 7. oznámen nález peněženky s dokla-
dy, finanční hotovostí a  platební kartou 
v  ulici Za  potokem, kterou oznamovatel 
donesl na  MP Roztoky – zjištěn majitel, 
tento vyrozuměn, majiteli nalezené věci 
předány, majitel by touto cestou chtěl po-
děkovat poctivému nálezci; 
n�21. 7. v  rámci hlídkové činnosti zjištěn 
zábor veřejného prostranství na  pozemku 
v  ulici Potoky, kde dochází k  uskladnění 
vybagrované zeminy s kamením ze soused-
ního pozemku – stavitel na místě nezasti-
žen, v  následujících dnech kontaktován  
a upozorněn na zábor veřejného prostran-
ství, poučen o  dalších krocích, na  OSRM 
MÚ Roztoky ohlášen zábor a  na  FO MÚ 
Roztoky uhrazen poplatek vyměřený za zá-
bor veřejného prostranství, výše uvedený 
přestupek vyřešen domluvou; 
n�21. 7. oznámeno rušení nočního klidu 
z prostor zahrádky u restaurace Sokolovna 
v obci Únětice – na místě zjištěna živá hud-

ba, zjednána náprava, hraní ukončeno, pře-
stupek proti veřejnému pořádku (rušení 
nočního klidu) vyřešen na místě domluvou; 
n�21. 7. oznámeno rušení nočního klidu 
z prostoru zahrádky restaurace MOS v uli-
ci Masarykova – zjednána náprava, přestu-
pek proti veřejnému pořádku (rušení noč-
ního klidu) vyřešen na místě domluvou;
n�22. 7. oznámen nález tabulky r. z. v pro-
storu BČS MOL v Přílepské ulici – zjištěn 
provozovatel tohoto vozidla, nalezená ta-
bulka r. z. provozovateli předána, provozo-
vatel vozidla by touto cestou chtěl poděko-
vat poctivému nálezci;
n�22. 7. v rámci hlídkové činnosti kontrolo-
ván prostor altánu u  DPS na  náměstí  
5. května, kde byla kontrolována osoba, 
která jezdila u  tohoto altánu na  babetě – 
zjištěna totožnost této osoby a  následně 
vykázána s tím, aby šla jezdit po komuni-
kaci, která je k tomu určená;
n�24. 7. oznámeno rušení nočního klidu 
z prostoru pozemku domu v ulici Zahrad-
ní – na místě zjištěna hlasitá reprodukova-
ná hudba, hudba vypnuta, přestupek proti 

Z deníku Městské policie Roztoky
V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	Roztok	informovali	o	činnosti	Městské	policie	Roztoky,	a	to	za	období	
od	15.	7.	do	5.	9.	2021:		

Vážení spoluobčané, pilotní projekt tak-
zvaného adresného sběru odpadů se přiblí-
žil realizaci. Podle sdělení dodavatele sběr-
ných nádob by měly být nádoby dodány 
do  Technických služeb města Roztoky 
(dále jen TS). Projekt je v této úvodní fázi 
zaměřen na  rodinné domy, předpokládá-
me, že přednostně na okrajové lokality, kde 
jsou sběrná místa značné vzdálená. Pro ka-
ždou domácnost je určena nádoba (popel-
nice) na  papír o  obsahu 120 l a  na  plasty 
o obsahu 240 l. Nádoby budou podle pod-
mínek dotačního titulu majetkem města 
a  budou bezplatně zapůjčeny zájemcům 
na základě smlouvy, která bude k dispozici 
na Odboru životního prostředí MÚ Rozto-
ky. Po podpisu smlouvy bude možné si ná-

doby vyzvednout na TS. K dispozici bude-
me mít v  této etapě 1 000 souprav nádob 
(papír, plasty). Pokud bude projekt úspěš-
ný, budeme vybavovat i ostatní nemovitos-
ti a  bytové domy. Zde ale budou využity 
jiné typy kontejnerů, které jsou pro tento 
typ zástavby výhodnější.

Uvažujeme o tom, že po zavedení systé-
mu sběru, který budou provádět naše TS 
nabídneme tuto službu i roztockým podni-
katelům.

O  zahájení svozů budete informováni 
na  úřední desce městského úřadu, webo-
vých stránkách a v Odrazu. Předpokládá-
me, že podle rychlosti distribuce nádob 
a výběru svozové společnosti by mohl být 
svoz zahájen nejdříve v  listopadu až pro-

sinci tohoto roku. Četnost svozů bude 
na začátku 1krát za 14 dní a bude možná 
upravena podle ekonomiky a  efektivity 
svezeného množství odpadu.

Dovoluji si připomenout, že hlavním cí-
lem projektu je nejen umožnit občanům 
pohodlnější třídění odpadu, ale také zlep-
šit podíl vytříděného odpadu, protože ten 
je podmínkou pro získání slevy z poplatků 
za skládkování směsného odpadu, které se 
razantně zvyšují a  dotknou se každého 
z nás. Chceme tedy nejen šetřit přírodu, ale 
také naše peněženky.

Věřím, že využijeme nabízenou příleži-
tost a akce splní svůj cíl. 

 l

Martin�Štifter

Ve dnech 25. 9. – 28. 9. 2021 dojde v dů-
sledku opravy povrchu vozovky v roztocké 
serpentině k její úplné uzavírce. 

Vzhledem k šířkovým poměrům komu-
nikace a  jejímu členění není možné práce 
provést za provozu, ale pouze za úplné uza-

vírky. Objízdná trasa je vedena z Prahy uli-
cí Roztocká (silnice č. II/242) ke křižovatce 
s ul. Kamýcká (silnice č. II/241). Odtud uli-
cí Kamýcká (silnice č. II/241) a II/240 přes 
obec Statenice do Velkých Přílep na křižo-
vatku se silnicí č. III/2421. Po  této silnici  

č. III/2421 zpět do  Roztok. Tato trasa je 
obousměrná a pro veškerý provoz.

Investorem akce je Krajská správa 
a údržba silnic Středočeského kraje, zhoto-
vitelem společnost AVE Kladno s. r. o. l

Městský�úřad�Roztoky

Projekt Adresný sběr tříděného odpadu

Uzavírka serpentiny
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veřejnému pořádku (rušení nočního klidu) 
vyřešen na místě domluvou; 
n�25. 7. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
na okraji komunikace ulice Potoky odsta-
vené dlouhodobě neprovozované vozidlo 
tov. zn. Škoda Felicia bez registračních 
značek – dle VIN vozidla zjištěn provozo-
vatel vozidla, na  vozidlo vylepena výzva 
ke zjednání nápravy nebo odstranění vozi-
dla z pozemní komunikace, výzva zaslána 
i provozovateli vozidla, oznámeno Silničně 
správnímu úřadu při MÚ Roztoky;
n�25. 7. oznámen nález batohu s  doklady 
v  ulici Na  Pomezí – zjištěn majitel, tento 
vyrozuměn, majitel se ještě téhož dostavil 
na  MP Roztoky a  nalezený batoh mu byl 
předán, majitel by touto cestou chtěl podě-
kovat poctivému nálezci;
n�26. 7. oznámeno vloupání do novostavby 
rodinného domu v  ulici Obránců míru – 
hlídka na místo, zajištění místa, zjištěno, že 
pachatel vypáčil vstupní dveře a uvnitř no-
vostavby odcizil vibrační desku, dvě vrtač-
ky, svářečku a  žebřík, na  místě předáno 
hlídce PČR Libčice jako podezření z trest-
ného činu krádeže vloupáním; 
n�28. 7. oznámeno narušení občanského 
soužití mezi dvěma osobami na ulici Poto-
ky, kdy došlo k nadávkám mezi oběma oso-
bami a  také k  údajnému napadení jedné 
z osob – na místě již klid, ke zranění nedo-
šlo, na místo též hlídka PČR Libčice, která 
si věc převzala k jejich realizaci jako pode-
zření z přestupku proti občanskému soužití;
n�28. 7. oznámeno obsluhou restaurace Ko-
runa, že jí utekl zákazník bez placení i  se 
skleněným půllitrem s  obsahem piva a  že 
utekl směrem na nádraží – hlídka na místo, 
zajištěna podezřelá osoba, která tvrdila, že 
útratu platila, na místo též hlídka PČR Lib-
čice, která věc vyřešila uložením blokové 
pokuty v příkazním řízení na místě; 
n�30. 7. v ranních hodinách oznámeno po-
sunutí vozidla Citroën na Tyršově náměstí 
neznámým pachatelem – došlo k  pokusu 
krádeže katalyzátoru u zaparkovaného vo-
zidla, na místo hlídka PČR Libčice, která si 
věc podezření z  trestného činu pokusu 
krádeže převzala;
n�31. 7. oznámeno poškození několika vozi-
del zaparkovaných v ulici Havlíčkova a Sed-
láčkova – na  místě zjištěno poškození cel-
kem 8 vozidel – ulámaná zrcátka a poškozený 
blatník, vzhledem k celkové výši škody věc 
na místě předána PČR Libčice pro podezření 
z trestného činu poškozování cizí věci;
n�31. 7. oznámeno rušení nočního klidu ze 
zahrady rodinného domu v ulici Zaorálko-
va – zjištěn hluk z rodinné oslavy, zjednána 
náprava, přestupek proti veřejnému pořád-
ku (rušení nočního klidu) vyřešen na mís-
tě domluvou; 

n�31. 7. oznámeno rušení nočního klidu 
z prostoru Holého vrchu – hlídka na místo, 
zjištěno, že v prostoru střelnice spolku Hu-
bertus v k. o. Únětice se koná svatba, zjed-
nána náprava, přestupek proti veřejnému 
pořádku (rušení nočního klidu) vyřešen 
na místě domluvou; 
n�1. 8. oznámeno vloupání do  uzamčené 
kůlny na pozemku domu v ulici Jungma-
nnova – provedeným šetřením zjištěno, že 
došlo k odcizení aku nářadí a rybářského 
batohu s rybářskou výbavou a doklady pro 
rybolov, věc krádeže vloupáním předána 
PČR Libčice;
n�4. 8. oznámeno volné pobíhání psa rasy 
maďarský ohař v prodejně Albert na Tyr-
šově náměstí – zjištěna majitelka, majitelce 
nalezený pes předán v pořádku, přestupek 
vyřešen uložením blokové pokuty v  pří-
kazním řízení na místě; 
n�5. 8. ve večerních hodinách oznámeno, že 
na autobusové zastávce hned vedle restau-
race Pohoda se hádají a rvou nějací bezdo-
movci – hlídka na místo, zjištěno, že se zde 
pohádaly 3 osoby, které označila i obsluha 
a provozovatelka restaurace, že se zde há-
dali ohledně piva, jelikož jim už odmítla 
další nalít vzhledem k zavírání restaurace, 
podezření z  přestupku proti občanskému 
soužití vyřešeno na místě domluvou;
n�5. 8. ve  večerních hodinách oznámena 
žádost o asistenci RZS při zranění cyklisty 
na ulici Přemyslovská – zraněná žena krvá-
cela z  tržné rány na  hlavě, ze služebního 
vozidla ze zdravotnického batohu použita 
termofólie a  tlakové obvazy na  zastavení 
krvácení, na  místo se dostavila rychlá 
zdravotnická služby Kralupy a lékař, zraně-
ná cyklistka na místě ošetřena a převezena 
sanitním vozem RZS do nemocničního za-
řízení FN Motol, na  místě zjištěni svědci 
události, od nichž bylo zjištěno, že poško-
zená spadla bez cizího zavinění; 
n�6. 8. oznámen volně pobíhající pes v ulici 
Přemyslovská – proveden odchyt psa, zjiš-
těna majitelka, která se dostavila na  MP 
Roztoky a  nalezený pes jí byl v  pořádku 
předán, přestupek vyřešen uložením blo-
kové pokuty v příkazním řízení na místě;
n�10. 8. oznámeno ujetí vozidla od  BČS 
MOL v Přílepské ulici bez zaplacení částky 
za natankované palivo – provedeným šet-
řením zjištěno, že řidička vozidla tov. zn. 
Jeep Grand Cherokee natankovala naftu 
do palivové nádrže tohoto vozidla, neuhra-
dila částku za natankované palivo a od BČS 
odjela, kvalifikováno a šetřeno jako pode-
zření z přestupku proti majetku; 
n�10. 8. oznámeno volné pobíhání psa rasy 
stafordský bulteriér po ulici Husova – pes 
před hlídkou přeskočil přes vstupní branku 
na pozemek jednoho z domů v  této ulici, 

kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z přestupku, tento s majitelkou psa vyřešen 
uložením blokové pokuty v příkazním ří-
zení na místě; 
n�11. 8. v ranních hodinách oznámena krá-
dež měděných svodů z domu v ulici Spor-
tovní – pachatel v nočních hodinách vnikl 
na pozemek domu a odmontoval 2 ks mě-
děných svodů a 4 ks měděných objímek ko-
lem těchto svodů, kvalifikováno a  šetřeno 
jako podezření z přestupku proti majetku;
n�13. 8. oznámeno rušení nočního klidu 
z prostoru pozemku domu v ulici Bronzo-
vá, kde hlasitě hrála hudba – zjednána ná-
prava, na místě klid, přestupek proti veřej-
nému pořádku (rušení nočního klidu) 
vyřešen na místě domluvou; 
n�14. 8. v brzkých ranních hodinách ozná-
mena žádost PČR o  prověření oznámení, 
že v ulici Nádražní u budovy ČD se někdo 
pokouší navrtat nádrž zaparkovaného vo-
zidla – podezřelá osoba se již na místě ne-
nacházela, z  místa dle svědků utekla, 
na  místo též hlídka PČR Libčice, která si 
na  místě událost převzala, hasičský zá-
chranný sbor provedl zasypání palivové 
skvrny absorpčním materiálem, provede-
no místní pátrání po podezřelé osobě; 
n�14. 8. oznámena žádost o pomoc při ote-
vření zabouchnutých dveří domu v  ulici 
Lidická, kdy uvnitř domu se nacházelo sa-
motné roční dítě – hlídka na místo, využito 
ustanovení § 16 z. č. 553/1991 Sb. (opráv-
nění otevření bytu) a  dveře se podařilo 
hlídce otevřít bez poškození dveří, dítě 
v pořádku;
n�15. 8. oznámeno porušení OZV města 
Roztoky o regulaci hlučných prací ze stav-
by nové školy v Přemyslovské ulici – zjiště-
no řezání této dlažby, zjednána náprava 
a hlučné práce ukončeny; 
n�15. 8. oznámeno ujetí vozidla od  BČS 
MOL v Přílepské ulici bez zaplacení částky 
za  natankované palivo – řidič vozidla tov. 
zn. Lancia natankoval naftu do palivové ná-
drže tohoto vozidla, neuhradil částku za na-
tankované palivo a  od  BČS odjel, zjištěna 
provozovatelka vozidla, uvedla, že k  neu-
hrazení částky za natankované palivo došlo 
omylem, nikoli úmyslným jednáním, dluž-
nou částku v shopu BCS MOL v Přílepské 
ulici uhradila; 
n�17. 8. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
na parkovišti v ulici Braunerova odstavené 
vozidlo tov. zn. Škoda 125L, evidentně 
dlouhodobě neprovozováno – výzva k od-
stranění vozidla vylepena na vozidlo, tato 
výzva zaslána i  poslednímu provozovateli 
vozidla, oznámeno Silničně správnímu 
úřadu při MÚ Roztoky; 
n�18. 8. v rámci hlídkové činnosti kontrolo-
vána na parkovišti v ulici Jungmannova  ➔
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osoba sedící za volantem zaparkovaného vo-
zidla tov. zn. Ford Focus – osoba v silně pod-
napilém stavu spala, osoba probuzena, zjiš-
těna její totožnost, odvedena do  místa 
bydliště; 
n�18. 8. oznámena krádež zboží v prodejně 
Albert na Tyršově náměstí s tím, že pode-
zřelá osoba byla zadržena ostrahou prodej-
ny – podezřelá osoba se ke krádeži doznala, 
odcizené zboží vrátila na prodejnu, věc po-
dezření z přestupku proti majetku vyřešena 
na  místě uložením blokové pokuty v  pří-
kazním řízení na místě; 
n�18. 8. v nočních hodinách v rámci hlídko-
vé činnosti nález odstaveného opuštěného 
nákladního vozidla Avia – kontejner, nalo-
ženého zeminou, v ulici Kroupka, které vje-
lo do místa, kam je to zakázáno dopravním 
značením, ulici učinilo neprůjezdnou a vy-
tvořilo neoznačenou překážku v  silničním 
provozu – vozidlo zajištěno, aby nedošlo 
k samovolnému rozjetí, provedenou lustrací 
v evidenci vozidel zjištěno, že tabulky r. z., 
které byly na tomto vozidle umístěny, na něj 
nepatří, informována PČR Libčice, vozidlo 
bylo z  komunikace odstraněno, uloženo 
do dvora TS Roztoky v Lidické ulici, v ná-
sledujících dnech bylo zjištěno, že vozidlo 
bylo odcizeno dne 30. 7. ze stavby v  obci 
Horoměřice, vyrozuměn poškozený, předá-
no jako nález odcizeného vozidla PČR Lib-
čice;
n�20. 8. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
v  ulici Bráfova odstavené vozidlo tov. zn. 
Škoda Fabia combi, evidentně dlouhodobě 
neprovozováno – zjištěn provozovatel vo-
zidla, výzva k odstranění vozidla vylepena 
na vozidlo a zaslána i poslednímu provozo-
vateli vozidla, oznámeno Silničně správní-
mu úřadu při MÚ Roztoky; 
n�24. 8. oznámen nález peněženky s dokla-
dy v ulici Rýznerova v obci Únětice v místě 
u  Únětického pivovaru, kterou donesl 
oznamovatel na  MP Roztoky – zjištěna 
majitelka, které byla nalezená peněženka 
s doklady následujícího předána, majitelka 
by touto cestou chtěla poděkovat poctivé-
mu nálezci;
n�24. 8. oznámena poškozená sklápěcí zá-
vora na panelové cestě na Holý vrch v mís-
tě vedle žalovské vodárny – poškození zá-
vory kvalifikováno a  šetřeno jako 
podezření z přestupku proti majetku (po-
škozování);
n�28. 8. v rámci hlídkové činnosti na volně 
přístupném stavebním pozemku na  rohu 
ulic Masarykova a  Dobrovolného zjištěna 
nezajištěná vodovodní šachta, na  které 
chybělo víko – zajištěno ocelovými zábra-
nami a páskou „ MP vstup zakázán“ , odci-
zení víka kvalifikováno a šetřeno jako po-
dezření z přestupku proti majetku;

n�28. 8. oznámeno rušení nočního klidu 
z pozemku domu v ulici Hálkova – na mís-
tě zjištěno, že v domě probíhá hlučná ro-
dinná oslava, zjednána náprava, přestupek 
vyřešen na místě domluvou;
n�29. 8. oznámeno porušení OZV města 
Roztoky o regulaci hlučných prací, a to se-
káním trávy sekačkou na pozemku domu 
v ulici 17. listopadu v neděli, kdy je to zaká-
záno – zjednána náprava, práce se sekač-
kou ukončena, přestupek vyřešen na místě 
domluvou;
n�31. 8. ve schránce důvěry MP Roztoky na-
lezen svazek klíčů na  kroužku s  čipem – 
uložen na MP Roztoky jako nález, zveřejně-
no na  webových stránkách MP Roztoky, 
města Roztoky a Facebooku – skupina Roz-
toky;
n�31. 8. oznámeno poškození skleněné vý-
plně dveří prodejny Smíšeného zboží 
Na Sekeře v ulici Lidická – dosud nezjiště-
ný pachatel poškodil skleněnou výplň 
vstupních dveří do objektu, do prodejny se 
pachatel nedostal, zajištěn kamerový zá-
znam monitorující prostor před prodej-
nou, zadokumentováno, kvalifikováno 
a šetřeno jako podezření z přestupku proti 
majetku; 
n�31. 8. v  rámci hlídkové činnosti zjištěno, 
že v  místě křižovatky ulic Masarykova  
a 17. listopadu narazila řidička vozidla tov. 
zn. Škoda do  citybloků, které posunula, 
ke zranění nedošlo, došlo pouze k hmotné 
škodě na vozidle, na cityblocích škoda ne-
vznikla;
n�31. 8. ve  večerních hodinách oznámena 
žádost PČR o asistenci při evakuaci cestují-
cích z porouchané vlakové soupravy, která 
byla nucena zastavit mimo železniční stani-
ci – hlídka na místo, na místo též HZS Roz-
toky a následně i HZS ČD, cestující evakuo- 
váni z  vlakové soupravy a  vyvedeni mimo 
kolejiště k zajištěné náhradní dopravě; 
n�1. 9. v  rámci hlídkové činnosti nalezen 
na  autobusové zastávce v  ulici Obránců 
míru odložený prázdný školní batoh zn. 
Bagmaster – nalezený batoh je uložen 
na  MP Roztoky jako nález, zveřejněno 
na webových stránkách MP Roztoky, města 
Roztoky a Facebooku – skupina Roztoky; 
n�1. 9. žádost PČR o asistenci hasičskému 
záchrannému sboru při otevření bytu v by-
tovém domě v Masarykově ulici – na místě 
zjištěno, že obyvatelka bytu si zabouchla 
dveře s klíči z vnitřní strany zámku dveří 
a uvnitř byly malé děti, na místě již byl ha-
sičský záchranný sbor, hasiči provedli ote-
vření, děti v pořádku; 
n�2. 9. oznámeno poškození vozidla tov. 
zn. Ford Mondeo, zaparkovaného v  ulici 
V Solníkách, kdy nezjištěný pachatel způ-
sobil vryp nezjištěným předmětem – zado-

kumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako 
podezření z přestupku proti majetku;
n�2. 9. ve  večerních hodinách oznámeno 
odcizení mobilního telefonu Huawei 
v  prostoru nádraží ČD v  Roztokách – 
na  místě zjištěno, že nezjištěný pachatel 
odcizil mobilní telefon Huawei pracovní-
kovi ostrahy staveniště nádraží ČD Rozto-
ky, který nechal volně odložený svůj mo-
bilní telefon nabíjet na jednom z nástupišť, 
kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z přestupku proti majetku;
n�3. 9. nález občanského průkazu ve schrán-
ce důvěry MP Roztoky – zjištěna majitelka 
tohoto dokladu, tato vyrozuměna, téhož 
dne se dostavila k převzetí nalezeného do-
kladu, majitelka by touto cestou chtěla po-
děkovat poctivému nálezc;i
n�3. 9. ve schránce důvěry MP Roztoky na-
lezen klíč zn. Silca na  karabince s  čipem 
červené barvy – v následujících dnech zjiš-
těn majitel, majiteli nalezený klíč předán, 
majitel by touto cestou chtěl poděkovat po-
ctivému nálezci; 
n�4. 9. v rámci hlídkové činnosti v nočních 
hodinách kontrolovány osoby nacházející 
se na oploceném pozemku dětského hřiště 
v ulici Obránců míru – osoby upozorněny 
na to, že je sem mimo provozní dobu dět-
ského hřiště dle provozního řádu vstup za-
kázán, a osoby vykázány z místa, vyřešeno 
domluvou;
n�4. 9. oznámeno, že v  ulici Plzeňská 
a  okolních ulicích se pohybují neznámé 
osoby, které zvoní na  domovní zvonky 
a nabízejí opravu střech a prodej okapů – 
osoby zkontrolovány, provedenou kontro-
lou zjištěno, že jde o osoby cizí státní pří-
slušnosti, provedena lustrace těchto osob 
a  vozidla cestou PČR Libčice, pátrání 
po osobách a vozidle negativní, podezřelé 
osoby poučeny, že se dopustily přestupku 
proti pořádku v územní samosprávě (zákaz 
podomního prodeje), přestupek vyřešen 
uložením blokové pokuty v příkazním ří-
zení, provedeno šetření k původu nabíze-
ného zboží.

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

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

Petr�Vevera�
ved.	str.	MP	Roztoky
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Starosta města Roztoky podle § 15 odst 1 
a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon), oznamuje:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu České republiky se uskuteční

v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a 

v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb
n�ve volebním okrsku č. 1 (zámek) je volební 
místnost: Zámek čp. 1, 252 63 Roztoky
pro voliče bydlící v ulicích: Bělina, Čakov, 
Kostelní, Kroupka, Na Háji, Nádražní, 
Riegrova, Rýznerova, Svojsíkovy sady, Tiché 
údolí, Únětická, Vltavská, Za Potokem

n�ve volebním okrsku č. 2 (knihovna) je 
volební místnost: Jungmannova 966, 
252 63 Roztoky
pro voliče bydlící v ulicích: Dobrovského, 
Haškova, Jana Palacha, Jungmannova, 
Na Vyhlídce, Nad Čakovem, nám. 5. května, 
nám. Jana Procházky, Olbrachtova, Palacké-
ho, Plavidlo, Puchmajerova, Spěšného, 
Šafaříkova, Šaldova, Školní náměstí, Třebíz-
ského, U Jezu, Vošahlíkova, Žirovnického

n�ve volebním okrsku č. 3 (ZŠ Roztoky) je 
volební místnost:  
Školní náměstí 470, 252 63 Roztoky
pro voliče bydlící v ulicích: B. M. Eliášové, 

Bernáškova, Bráfova, Braunerova, Čapkova, 
Čáslavského, Dobrovolného, Felklova, 
Mjr. Kašlíka, MUDr. Tichého, Nad Vltavou, 
Najdrova, Obránců míru, Plk. Poláčka, Podě-
bradova, Seržanta Hniličky, V Solníkách,  
17. listopadu

n�ve volebním okrsku č. 4 (MÚ Roztoky) je 
volební místnost:  
náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky
pro voliče bydlící v ulicích: Hálkova, 
Havlíčkova, Hlouchova, Husovo nám., 
Chelčického, Jeronýmova, Masarykova,  
Nerudova, Sedláčkova, Vidimova, Žižkova

n�ve volebním okrsku č. 5 (sokolovna) je 
volební místnost:  
Tyršovo náměstí 480, 252 63 Roztoky
pro voliče bydlící v ulicích: Bezručova, 
Čechova, Horova, Krátká, Legií, Libušina, 
Lidická, Máchova, Na Sekeře, Nad Vinicemi, 
Plzeňská, Řachova, Svobody, Třešňovka, 
Tyršovo nám., Václavská, Vančurova, 
Vraštilova, Vrchlického, Zeyerova

n�ve volebním okrsku č. 6 (ZŠ Žalov) je 
volební místnost:  
Zaorálkova 1300, 252 63 Roztoky
pro voliče bydlící v ulicích: Bronzová, 
Burgerova, Jantarová, Jiráskova, Ke Kocandě, 
Levohradecká, Levohradecké nám.,  
Na Dubečnici, Na Pískách, Na Pomezí, 
Opletalova, Pod Vodojemem, Potoky, 
Přílepská, Smetanova, Šebkova, U Školky, 
V Úvoze, Zahradní, Zaorálkova, Zvoncová, 
Železná

n�ve volebním okrsku č. 7 (MŠ Přemyslovská) 
je volební místnost:  
Přemyslovská 1193, 252 63 Roztoky
pro voliče bydlící v ulicích: Alšova, Borkov-
ského, Bořivojova, Husova, Chalúpecké-
ho, K Nádraží, Komenského, Krásného, 
Krolmusova, Kuželova, Lederova, Mühlberge-
rova, Na Panenské, Na Valech, Pilařova, Pod 
Koláčovem, Pod Řivnáčem, Přemyslovská, 
Příčná, Řadová, Souběžná, Sportovní, 
Stříbrník, Sv. Ludmily, U Háje, U Hřiště, 
U Zastávky, Václava Havla, Veselého, 
V Chatách, Vlháčkova, Wolkerova, Za Cihel-
nou a Kantorova

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky (platným občanským 
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny 
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb volič může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti.

5. Ve dnech voleb na žádost voliče 
okrsková volební komise vydá za chybějící, 
škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky 
jiné.

V Roztokách dne 6. 9. 2021  l

Jan�Jakob
starosta	města	Roztoky

Hlasování probíhá na území České republiky, 
a to ve 14 volebních krajích. Hlasuje se i v za-
hraničí na zastupitelských a konzulárních 
úřadech ČR. Volič hlasuje v tom volebním 
okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. 
Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský 
průkaz nebo voliči nacházející se v době 
voleb v nemocnici, ústavu sociální péče nebo 
jiném obdobném zařízení.

Voličem je občan České republiky, který 
nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.

  
Hlasovací lístky

Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každou 
politickou stranu, politické hnutí nebo 
koalici samostatně.

Na každém hlasovacím lístku je uvedeno 
číslo určené losem. Pokud některá politická 
strana, politické hnutí nebo koalice nepoda-
ly kandidátní listinu ve všech volebních 
krajích, zůstane v daném volebním kraji toto 
číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí 
hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit 
úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada 

hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat 
všechna čísla.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději  
3 dny přede dnem voleb (5. října 2021).

Vzorové hlasovací lístky a informace o přípa- 
dných tiskových chybách na hlasovacím 
lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.

  
Prokázání totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat 
svou totožnost a státní občanství České 
republiky

n�platným občanským průkazem,
n�platným cestovním, diplomatickým 

nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství České republiky 
potřebným dokladem, nebude mu 
hlasování umožněno. 
 

Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise 
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním 

razítkem. Na požádání mu komise vydá 
i sadu hlasovacích lístků.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se 
musí volič odebrat do prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude 
hlasování umožněno. Volič vloží do úřední 
obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím 
lístku, který vkládá do prázdné úřední 
obálky, může zakroužkováním pořadového 
čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených 
na témže hlasovacím lístku vyznačit, 
kterému z nich dává přednost (udělení 
preferenčního hlasu).

Volič musí dbát na to, aby do úřední 
obálky vložil pouze jeden hlasovací 
lístek, jinak je hlas voliče neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, 
které nejsou na předepsaném tiskopise, 
hlasovací lístky, které jsou přetržené, 
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy 
do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku 
s vybraným hlasovacím lístkem vloží 

OZNÁMENÍ�O�DOBĚ�A�MÍSTĚ�KONÁNÍ�VOLEB
DO�POSLANECKÉ�SNĚMOVNY�PARLAMENTU�ČESKÉ�REPUBLIKY

INFORMACE�O�ZPůSOBU�HLASOVÁNÍ�
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Svobodně�bez�politických�mafií?
Pár výtisků jsem si vzal a  až doma se 
do  nich začetl. Mé překvapení bylo větší 
než malé.

S  ohledem na  to, že jsem letáky nalezl 
ve  veřejné budově, a  nikoli na  veřejných 
záchodcích, mě dost překvapily svým ob-
sahem. Nezvaly k  volbám do  Sněmovny 
PČR počátkem října, ale k jakýmsi „Lido-
vým volbám“ do  „Občanského parlamen-
tu“, a to „svobodně bez politických mafií“.

V odstavci věnovaném demokracii si au-
tor na otázku „A jakou demokracii máme 
my?“ odpovídá: „Tu, kde převlečení a zko-
rumpovaní šmejdi za  politické strany, … 
prodávají a šmelí se státem, lidmi, našimi 
životy, zdravím, vzděláním, našimi dětmi, 
orgány, v podobě novodobého otroctví.“

Následuje text plný odkazů na  různé 
konspirační teorie. Naše orgány státní 
moci, tj. vláda, parlament i Senát se údajně 
zaprodaly zájmům cizí moci globálního fa-

šismu a celosvětové, globalisty podvodem 
vyvolané falešné pandemie covidu-19 v re-
žii farmaceutických firem nacistického pů-
vodu s podporou americké CIA. 

Následuje patetická řečnická otázka au-
tora letáku: „Zní vám to šíleně, že?“

Jestliže já si celkem bez váhání odpově-
děl, že je to opravdu výplod šíleného moz-
ku, autor textu to hodnotí jinak. „Jenže 
není to šílené, to je realitou.“ 

Nemá vcelku cenu pokračovat v citaci, je 
to opravdu naprostý blábol, byť to celé mu-
selo stát nějaké peníze.

Jde�opravdu�
o�alternativní�volby?

Zajímavý je ale další obsah letáku v tom, 
že vyzývá občany, aby se přihlásili jako 
kandidáti pro volby do „prozatímního Ob-
čanského parlamentu“ s  tím, že uzávěrka 
přihlášek kandidátů byla do  30. 7. 2021 

a  vlastní hlasování proběhne v  termínu 
do  31. 8. 2021. Zaujalo mě ale, že půjde 
(šlo) o korespondenční hlasování s úředně 
ověřeným podpisem. V  tomto momentě 
jsem zbystřil. Nejsem ten typ, který „vidí 
za  každým křovím indiána“ (s  prominu-
tím, zda je to nedostatečně politicky ko-
rektní příměr), ale fakt, že bych měl na ano-
nymní adresu neznámému adresátovi 
poslat svůj úředně ověřený podpis, mi na-
hnal hrůzu. Při dnešní špičkové kvalitě ko-
pírovacích a  tiskových technik bych se 
mohl dočkat svého úředně ověřeného pod-
pisu na  smlouvě o  prodeji svého domu 
nebo o převodu svého bankovního konta.

Věřím, že občané naší republiky, byť mají 
pověst evropských remcalů, jsou rozumní 
a nevěří takovým nesmyslům. Ale přece jen…

K�volbám�určitě�přijďte!
K volbám, ovšem těm opravdovým, 8. a 9. říj-
na určitě přijďte. Je to jediná příležitost 
a cesta, jak regulérním způsobem ovlivnit 
směřování a  prosperitu naší země. Je to 
cesta trochu klopotná, ale všechny ostatní 
cesty jsou mnohem, mnohem horší. 
 l

Stanislav�Boloňský

před okrskovou volební komisí do volební 
schránky.

S voličem, který nemůže pro tělesnou 
vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo 
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru 
určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové 
volební komise, a hlasovací lístek za něho 
vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípa-
dě i úřední obálku vložit do volební 
schránky.

  
Hlasování na voličský průkaz

Na voličský průkaz může volič hlasovat 
v jakémkoli volebním okrsku na území 
České republiky nebo ve zvláštním voleb-
ním okrsku v zahraničí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského 
průkazu nelze vydat duplikát. 
 

Kde lze o voličský průkaz žádat
U obecního úřadu v místě trvalého pobytu 
voliče.

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního 
seznamu voličů může požádat pouze 
příslušný zastupitelský nebo konzulární 
úřad. 
 

Co se uvádí v žádosti
Pro žádost o voličský průkaz není předepsa-
ný formulář. Žádost obsahuje jméno 
a příjmení voliče, datum narození, adresu 

trvalého pobytu a případně požadovaný 
způsob doručení voličského průkazu.

 
Jak a dokdy lze žádost podat

Podáním v písemné nebo elektronické 
podobě s doručením úřadu do 1. října 2021

n�na listině opatřené úředně ověřeným 
podpisem voliče, nebo

n�v elektronické podobě prostřednictvím 
datové schránky voliče. 
 

Osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin; 
volič se dostaví na úřad, prokáže svoji 
totožnost a úřad o žádosti učiní úřední 
záznam. 
 

Kdy volič průkaz dostane
Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů 
přede dnem voleb (23. září 2021). Předá jej 
osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou 
moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej 
voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě 
žádosti zaslat i na adresu zastupitelského 
úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. 
V tomto případě se stačí v den voleb 
dostavit na tento zastupitelský úřad, kde 
bude voličský průkaz předán, a následně 
může volič přistoupit k hlasování. 
 

Postup ve volební místnosti
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, 
musí průkaz odevzdat okrskové volební 

komisi. Komise mu poté vydá prázdnou 
úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský 
průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ 
volebním okrsku, musí voličský průkaz 
rovněž odevzdat okrskové volební komisi. 
Jinak mu komise hlasování neumožní.

  
Hlasování do přenosné volební 

schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech 
voleb svoji okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost 
do přenosné volební schránky. Okrsková 
volební komise však může vysílat své členy 
s přenosnou volební schránkou pouze 
v rámci svého volebního okrsku.

Pozn.: Ministerstvo vnitra připravuje i pro 
volby do Poslanecké sněmovny zákon 
o zvláštních způsobech hlasování (pro 
voliče v karanténě / izolaci z důvodu 
onemocnění covid-19) na obdobném princi-
pu jako v případě krajských a senátních 
voleb v roce 2020. Informace budou průběž-
ně doplňovány. 

� l

 zdroj: www.mvcr.cz

Nejsou volby jako volby
Na	poličce	s	regionálními	prospekty	jsem	počátkem	srpna	na	jednom	
městském	úřadě	nalezl	balíček	tiskovin	zvoucích	k	volbám.	Profesionálně	
zpracovaný	leták	o	čtyřech	stranách	A4,	s	českým	lvem	v	záhlaví.	Na	tom,	že	
by	město	zvalo	občany	k	volbám,	by	nebylo	celkem	nic	divného,	pokud	nejde	
přímo	o	propagaci	konkrétní	volební	strany.
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Autoři hagiografických středověkých le-
gend věnovali pozornost především okol-
nostem její mučednické smrti na  hradě 
Tetíně. Vytvoření úplné mozaiky života této 
zakladatelky přemyslovské dynastie není 
jednoduché a vyžaduje poskládat a analy-
zovat i  protichůdné zmínky obsažené 
ve  starých pramenech. Jen tak dostaneme 
plastičtější obraz dramatického osudu této 
výjimečné ženy na  přelomu 9. a  10. sto- 
letí.

Pro nás, lokální patrioty, je významné, že 
její mládí je spojeno s levohradeckým hra-
dištěm, které bylo zřejmě sídelním hrád-
kem jejího manžela knížete Bořivoje.

Vražda�na�Tetíně�
před�1100�lety
Jak nám to zaznamenal autor legendy „Fuit 
in provincia Boemorum“, v sobotu 15. září 
navečer (patrně roku 921), kdy už kněžna 
dlela na loži, vtrhli do její ložnice na hradě 
Tetíně dva družiníci – Vikingové Tunna 
a Gommon – a babičku budoucího knížete 
Václava uškrtili, patrně jejím vlastním zá-
vojem. Podle tradice byli najati pro tento 
zločin snachou Ludmily, kněžnou Draho-
mírou. O tom, proč se rozhodla snacha ře-
šit svůj spor s tchyní tak radikálně, se his-
torikové přou již několik století a  budou 
zřejmě i  nadále. Proč ji ale sprovodili ze 
světa zrovna takto, a ne třeba dýkou či me-

čem, v tom jsou celkem zajedno – mělo to 
svůj smysl a spiklenecký záměr. Mučední-
kem církve Kristovy se podle tehdejších 
kanonických pravidel mohl stát ten, kdo 
pro víru ve Spasitele prolil svoji krev. Uškr-
cení byla smrt nekrvavá a mělo se tak pře-
dejít uctívání nebožky kněžny coby blaho-
slavené mučednice (to nepřímo dokládá 
fakt, že již za života měla Ludmila pověst 
ctihodné ženy – vdovy). Tento záměr se 
ovšem nezdařil, když Ludmilin vnuk (sv.) 
Václav nechal přenést ostatky své babičky 
na podzim roku 925 z provizorního hrobu 
na  Tetíně do  kostela sv. Jiří na  Pražském 
hradě, což byl projev nejvyšší světské i cír-
kevní úcty.

Původ�kněžny�Ludmily
Na základě zkoumání jejích kosterních po-
zůstatků dnes už víme, že byla poměrně 
robustní postavy a  dožila se nejméně  
60 let, což byl na středověk opravdu vysoký 
věk. Tento laboratorně zjištěný věk dožití 
není v rozporu se zprávami latinských le-
gend.

Máme-li jistotu, že Ludmila zemřela 
roku 921, můžeme odvodit, že se narodila 
asi v roce 860.

Zde nastává první problém – neznáme 
místo jejího narození, a tedy ani její původ. 
V tomto směru existují nejméně dvě hypo-
tézy a nelze předpokládat, že mezi zastánci 
obou dojde někdy ke shodě. Obě mají své 

vášnivé stoupence a dílčí oporu v historic-
kých pramenech.

Podle obecněji přijímané (zapsané tak-
zvaným Kristiánem a posléze kanovníkem 
Kosmou) se Ludmila, dcera knížete Slavi-
bora, narodila na hradě Pšov, který je zpra-
vidla – byť poněkud zjednodušeně, ztotož-
ňován s dnešním Mělníkem.

Podle jiné stručné zmínky ve  staroslo-
věnské tzv. Proložní legendě o sv. Ludmile 
(sepsané mnichy na Kyjevské Rusi) ale po-
cházela z  některého kmene Lužických 
Srbů. Nabízí se i  svůdná hypotéza o  ne-
přesném přepisu v  latinských legendách. 
Zatímco jedna hovoří o zemi původu Lud-
mily jako o provincii milcensis (tedy kraji 
mělnickém), jiná o  provincii milnicensis 
(kraji Milčanů v Lužici).

K  rozluštění této záhady by mohla při-
spět moderní věda pomocí zkoumání 
DNA kosterních pozůstatků pohřbů 
na Pražském hradě. Bohužel vědecký pro-
jekt, připravený již k realizaci, byl předčas-
ně ukončen a není jasné jeho případné po-
kračování. U  příležitosti letošního výročí 
bude alespoň zveřejněna plastická rekon-
strukce tváře kněžny Ludmily odvozená 
od proporcí její lebky, uložené ve svatojiř-
ském kostele.

Kněžna�Ludmila�
dnešníma�očima
Pojďme se podívat na život Ludmily opti-
kou dnešního života a dnešních životních 
standardů, pokud je to vůbec možné, pro-
tože pojetí rodiny a role ženy ve společnos-
ti bylo od dnešního tak odlišné!

Vzhledem k tomu, že se její prvorozený 
syn Spytihněv, následník Bořivoje na kní-
žecím stolci, narodil asi v  roce 875, pak 
nám vychází, že se Ludmila vdávala nej-
později ve  svých patnácti letech, resp. 
v patnácti se již možná stala matkou.

To je pro nás dnes obtížně představitel-
né, tehdy se však ženy tohoto věku považo-
valy za  dospělé a  k  manželskému stavu 
způsobilé. Lze prakticky s určitostí říci, že 
nešlo o sňatek z lásky, nýbrž o nějakou for-
mu politického svazku, který měl upevnit 
postavení středočeského knížete Bořivoje, 
případně jeho doménu mocensky rozšířit, 
pokud přijmeme hypotézu o  mělnickém 
původu Ludmily.

Přijetí�křesťanství
Další krizí patrně prošla mladá kněžna při 
konverzi ke křesťanství. Staré letopisy 

1100 let od smrti ctihodné kněžny
Dramatický osud kněžny sv. Ludmily
V	polovině	září	si	připomeneme	významné	výročí	–		
1100	let	od	vraždy	kněžny	Ludmily,	která	byla	po	své	smrti	
svatořečena	coby	první	česká	světice.

Vražda sv. Ludmily – vyobrazení v bibli dvorského notáře Velislava, pol. 14. století, Národní knihovna ČR, Praha
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nám zaznamenaly, že zpočátku vášnivě 
uctívala pohanská božstva a teprve po Bo-
řivojově křtu na Velké Moravě přijala no-
vou, křesťanskou víru. Když se pokusíme 
vnořit do její situace, tak odmítnutí staré-
ho pohanského náboženství, v  němž byla 
vychována, a  příklon k  novému byl jistě 
těžký vnitřní proces. Musela zprvu akcep-
tovat náhlé politické rozhodnutí svého po-
křtěného manžela, který podle legendy 
chtěl stolovat s moravským (křesťanským) 
knížetem jako rovný s  rovným (a  nikoli 
„s pasáky sviní na zemi“). Odjel z Levého 
Hradce na návštěvu Svatopluka jako pohan 
a  vrátil se jako křesťan. Zde je nutné po-
znamenat, že prvorozený syn Spytihněv se 
ještě narodil plně pohanským rodičům, 
křest přijal až v dospělosti v Bavorsku. Ně-
které německé prameny jej také uvádějí 
jako prvního křesťanského knížete v  Če-
chách, zatímco o Bořivojovi mlčí.

Nejistota panuje i v případě určení místa 
Ludmilina křtu. Zjednodušená a populár-
ní hypotéza o společném křtu s Bořivojem 
na Velké Moravě nemá reálný základ. Spíše 
se nabízí logická úvaha o jejím křtu na Le-
vém Hradci u  příležitosti stavby prvního 
kostela na české půdě. Ale mohlo k němu 
dojít i později, když se Bořivoj musel rych-
le uchýlit na moravský dvůr, poté co proti 
němu vypukla vzpoura vedená jakýmsi 
Strojmírem.

Ludmila�–�matka,�
vdova�a�tchyně
Ludmila přivedla na  svět pravděpodobně  
6 dětí, z toho jen dvě známe jmény, a to již 
zmíněného Spytihněva a nejmladšího Vra-
tislava, který se narodil krátce před před-
časnou smrtí svého otce Bořivoje, možná 
i jako pohrobek.

Již ve  třiceti letech Ludmila ovdověla 
a její postavení v rámci vládnoucího rodu 
bylo několik let nejasné, když východo-
franský král Arnulf svěřil vládu v Čechách 
moravskému Svatoplukovi. Jistě nebylo 
jednoduché udržet v této situaci legitimní 

nároky svých nedospělých synů na pražský 
knížecí stolec. Poté, co se ujal vlády v roce 
895 Spytihněv, patrně v  ústraní prožívala 
relativně nejklidnější etapu svého života. 
Kde v té době přebývala, nevíme. Mohlo to 
být ještě na Levém Hradci nebo již na Bud-
či s  novou rotundou sv. Petra, možná 
i  na  Pražském hradě; vyloučit nelze ani 
rodný (?) Pšov nebo hrádek Tetín u Berou-
na, který se jí stal posléze osudným.

Jednoduchý život ale neměla. Osud vdov 
byl vždycky těžký a tím spíše ve středově-
ku. Byla svědkem předčasné smrti asi vět-
šiny svých dětí, v každém případě Spytih-
něva (40 let) i  Vratislava (33 let), který 
zemřel v únoru roku 921. 

Psychologicky složitou se jeví pro Lud-
milu i fakt, že Vratislav pojal za svoji man-
želku Drahomíru z  rodu pohanských po-
labských Slovanů. Asi se znovu oživily 
staré jizvy na duši a vzplály spory o výcho-
vu vnuků Václava a  Boleslava. Do  toho 
vstupovaly i problémy s politickou orienta-
cí středočeského knížectví související s ba-
vorsko-saským mocenským soupeřením 
a odlišnými zájmovými preferencemi obou 
kněžen.

Kritický�rok�921
13. února roku 921 nečekaně zemřel (či byl 
zabit) Vratislav I. a  na  knížecí stolec měl 
být formálně nastolen jeho nejstarší syn 
Václav (pozdější světec a  patron české 
země). Ten byl ale zřejmě ještě věkem ne-
způsobilý vlády (asi ve věku 14 let), a tak se 

moci chopila regentka Drahomíra. Někte-
rá rozhodnutí nové vládkyně mohla být 
kontroverzní a  čeští předáci ještě k  tomu 
rozhodli, že výchova mladých princů bude 
svěřena bábě Ludmile. Na  těžký konflikt, 
mající zřejmě několik věcných i  vztaho-
vých rovin, bylo zaděláno.

Drahomíra se půl roku nato rozhodla 
věc řešit razantně a  brutálně – promyšle-
nou a  zákeřnou vraždou. Z dnešního po-
hledu šlo o  naprosto šílené řešení, které 
však v  10. století nebylo ničím výjimeč-
ným. Však také Václav nenechal svou mat-
ku potrestat na hrdle, jen ji na několik let 
vyhnal od dvora, snad aby sešla z očí, než 
se situace uklidní. Na podzim roku 925 pak 
nechal tělesné pozůstatky své babičky 
(„tělo, uchráněné všeho porušení“) přenést 
z  provizorního hrobu u  hřbitovní zdi 
na Tetíně na Pražský hrad, což byl význam-
ný společenský a náboženský akt rovnající 
se blahořečení.

Druhý�život�Ludmily�–�světice
Kněžna Ludmila prožila velmi dramatický 
a těžký život, od časného sňatku až k zálud-
né vraždě. Díky svému vnukovi Václavovi 
byla rehabilitována a  záhy uctívána jako 
světice, i  když zpočátku spíše neformálně 
v rámci ženské řeholní komunity u sv. Jiří. 
Hradčanské benediktinky slavily svátek sv. 
Ludmily ovšem 10. listopadu! Ještě v  roce 
1100 byla pražským biskupem Heřmanem 
zpochybňována její svatost. Až test ohněm, 
jemuž bylo podrobeno její pohřební rou-
cho, ho přesvědčil. Tento zázrak zazname-
nal kronikář Kosmas, který byl testu pra-
vosti přítomen. Skutečný rozkvět 
svatoludmilské úcty ale nastal až od 12. sto- 
letí, zejména pak v  době Karla IV., jak 
o  tom svědčí mimo jiné i  její vyobrazení 
na  votivním obraze biskupa Jana Očka 
z Vlašimi (dnes v Národní galerii) ve spo-
lečnosti českých patronů sv. Václava, Voj-
těcha, Prokopa, Víta a Zikmunda.

Když si odmyslíme romantizující barvo-
tiskovou image, kterou získala kněžna sv. 
Ludmila zejména během 19. století, vidíme 
tuto ženu jako silnou osobnost, neuzavře-
nou v kontemplativní „věži z kosti slono-
vé“, ale jako ženu žijící reálný život, v na-
šich měřítkách barbarského, raného 
středověku. Tím je nám přes propast jede-
nácti století postavou velmi blízkou, inspi-
rativní a hodnou obdivu. 

 l

Stanislav�Boloňský

Vyobrazení sv. Ludmily na votivním obraze Jana Očka 
z Vlašimi, poslední čtvrtina 14. století, NG

Velká Morava za Svatopluka koncem 9. století 

▲
	IN

ZER
CE



ZAMĚSTNÁNÍ

Úprava vody pro průmysl a domácnosti
Lidická 1348, 252 63, Roztoky

Tel: +420 224 811 900
Email: euroclean@euroclean.cz

Do našeho týmu hledáme zručné kolegy na pozice:

Skladník a údržbář budov

Vývojový a servisní technik

Do našeho týmu hledáme zručného
kolegu, který by si vzal na starost sklad
a běžnou údržbu budovy. Jedná se o
stabilní práci v přátelském kolektivu.

Instalace, servis a vývoj. 
Je Vám tato trojice slov blízká? 
Jste technik s nadšením pro věc? 
Máte zájem o technické obory napříč spektrem? 
Nejsou vám cizí inovativní technická řešení? 
Pak hledáme právě Vás!
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Škola Cihelna otevřena!
Ve	středu	1.	září	byla	slavnostně	otevřena	nová	školní	budova	v	Žalově.	K	této	události	se	
vracíme	prostřednictvím	fotografií	Jana	Žirovnického	a	Tomáše	Kratochvíla.

Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková

Škola začíná Pohled z dronu

Tři, dva, jedna, stříháme! Pro děti byly připraveny balonky

Náměstek hejtmanky Martin Kupka Nová škola přilákala stovky návštěvníků



15září 2021

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Roztoklání
V	sobotu	25.	září	2021	od		
11	hodin	se	v	krásném	zá-
meckém	parku	v	Roztokách	
u	Prahy	koná	2.	ročník		
ROZTOKLÁNí	2021	–	sváteční	
den	v	historickém	duchu,	urče-
ný	dětem	i	dospělým.

Přijďte	strávit	den	plný	šer-
mířských	soubojů,	dobových	
tanců,	vystoupení	akrobatů	
a	šašků,	kteří	vás	naučí	někte-
rým	svým	kouskům	během	
workshopů,	pořádaných	zdar-
ma	pro	děti.

Dále	budete	moci	obdivovat	
dravé	ptáky	a	dozvědět	se	
něco	o	jejich	životě	v	přírodě.	
Odpoledně	vás	čeká	představe-
ní	pro	děti	a	pro	ty	odvážnější	
je	připravena	škola	lukostřelby	
a	další	atrakce.	V	průběhu	
svátečního	dne	zazní	i	veselá	
hudba	hraná	na	starodávné	hu-
dební	nástroje.

Maminky	tuto	sobotu	nebudou	
muset	vařit,	všechny	vás	
nakrmíme	a	napojíme.	Mnoho	
stánků	na	tržišti	vám	nabídne	
své	nevšední	výrobky	a	další	
zábavu.

Po	setmění	zakončíme	tuto	
zábavní	sobotu	představením	
plným	ohně.

Tak	ať	se	vám	v	zámeckém	
parku	Středočeského	muzea	
Roztoky	u	Prahy	líbí	a	hezky	si	
to	užijte!

	 l

Ilona�Poláková
organizátor

Zahajovací projev starosty Jana Jakoba

Nové učebny jsou připraveny...

... včetně učebny IT

Restaurovaný vozík z cihelny a symbolický základní kámen
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Rádi bychom moc poděkovali členům HZS 
Roztoky, že umožnili dětem z příměstské-
ho tábora Malý objevitel pořádaného vzdě-
lávacím centrem Lexik prohlídku stanice. 
Děkujeme za jejich ochotu a trpělivost při 
zodpovídání všetečných otázek. Děti byly 
nadšené a byl to pro ně jeden z nejlepších 
zážitků celého týdne. 

� l

Za vzdělávací centrum Lexik 
Bc.�Jana�Janoušková

koordinátorka

Odchod dobrých lidí žijících v  našem 
městě  člověka vždy zasáhne – a  Zuzka 
Králová k  takovým určitě patřila. Znali 
jsme se už od  revoluce v  roce 1989. 
Na  první bál Občanského fóra přinesla 
pár hrnečků do  tomboly a  nabídla, že 
udělá další, s tehdy milovaným logem OF. 
Každý takový hrnek chtěl! Dcera malířova 
nezapřela výtvarný talent…

Potkávali jsme se pak v Roztokách občas 
všedně, občas na hrnčířských trzích, které 
Zuzka se svým synem Davidem několik 
let pořádala a  které mile oživily náš ko-
munální život. 

Pro tomíky, náš spolek, byla výhradní 
dodavatelkou cen za  sportovní triatlon 
Železný tomík. Snad patnáct roků vytvá-
řela nejrůznější a  mezi naší spolkovou  

mládeží velmi populární keramické paj-
duláky, závodníky, borce. 

Zuzka zemřela na konci července v šes-
tašedesáti letech. Určitě nejsem sám, kdo 
na ni rád a v dobrém vzpomene. 

� l

Tomáš�Novotný

Poděkování od Lexiku pro HZS Roztoky

Za Zuzanou Královou

INZERCE

Srdečně zveme na pravidelné 
bohoslužby 
Českobratrské církve evangelické 
v Roztokách.
V nově zrekonstruované  
vile Haurowitzových, 
Tiché údolí čp. 125.

Každou první a třetí neděli v měsíci od 10:30.

Od září 2021 budou dále probíhat pravidelná setkání:
Duchovní setkávání rodičů s malými dětmi
(pro rodiče s dětmi 1-3 roky, 2x měsíčně, středa 
dopoledne, ateliér Roztoč Jungmannova)
Biblická hodina pro děti 1. stupeň ZŠ
(středa 15:00 -16:00, 1x za 14 dní, vila 125)
Biblická hodina pro děti 2. stupeň ZŠ
(středa 16:00 - 17:00, 1x za 14 dní, vila 125)
Více informací annakaucka@seznam.cz, tel: 777 800 363 

Sbor ČCE  Kobylisy,  
kazatelská stanice Roztoky

 

POZVÁNKA
 

 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.

  

základní organizace Roztoky
 

zve všechny své členy na

 

                                           

ČLENSKOU SCHŮZI

                              
  

v sále hotelu Academic, Tyršovo nám. 2222

 

 

Za výbor SPCCH Roztoky vás k účasti zve

Vladimíra Drdová

předsedkyně SPCCH Roztoky

v úterý 19. října 2021 od 16 hodin

Účast přislíbili představitelé města Roztoky, 

pracovnice sociálního oddělení MÚ Roztoky 

a další hosté.



17září 2021

KULTURA

KULTURNÍ�KALENDÁRIUM�–�ZÁŘÍ
5.	5.	–	31.	10.	
2021

Americký	klub	dam	–	exteriérová	výstava	v	zahradě	Braunerova	mlýna,	každý	den	od	
10.00	do	18.00	hod. Zahrada	Braunerova	mlýna,	Roztoky

4.	6.	–	10.	10.	
2021

Z	Vídně	na	sever	–	výstava	k	170.	výročí	zprovoznění	Severní	státní	dráhy	z	Prahy	do	
Drážďan Středočeské	muzeum,	Roztoky

18.	9.
So

Slavnosti	pravého	a	levého	břehu.		
Od	14.00	hod. U	přívozu	Roztoky	–	Klecany

19.	9.
Ne

Lev	a	myš	–	pohádka	pro	děti	–	Divadlo	Na	houpačkách.	
Od	15.00	hod. Vila	čp.	125,	Tiché	údolí

19.	9.
Ne

Svátky	hudby,	FKO	a	sólisté.		
Od	17.00	do	18.30	hod.	 Zámek	Roztoky

22.	9.
St

Hravé	čtení	s	Adélou		
Od	16.15	do	17.15	hod. Městská	knihovna,	Roztoky

21.	9.
Út

Vzory,	role	a	mantinely	v	rodině	–	seminář.		
Od	18.30	hod. Městská	knihovna,	Roztoky

23.	9.
Čt

Spánek	a	jak	na	něj	–	přednáška.		
Od	17.00	hod. Klub	Seniorů,	Havlíčkova	713

23.	9.
Čt

Koncert	kapely	Syrový	tóny.		
Od	19.30	hod. Vratislavka	café,	Kroupka	38

25.	9.
So

2.	ročník	Roztoklání.		
Od	11.00	hod. Středočeské	muzeum,	zámecký	park

28.	9.
Út

Soutěž	elegance	historických	vozidel	–	42.	ročník,	předváděcí	jízda	se	nebude	konat.		
Od	9.30	–	15.30	hod. Středočeské	muzeum,	Roztoky

30.	9.
Čt

Recitál	Rudolfa	Kvíze	–	Mé	literární	lásky.		
Od	18.30	hod. Městská	knihovna,	Roztoky

3.	10.
Ne

Koblížek	–	pohádka	pro	děti.		
Od	15.00	hod. Vila	čp.	125,	Tiché	údolí

7.	10.
Čt

Relaxační	hodinka	s	tibetskými	mísami.	Úvodní	zážitkový	seminář.		
Od	19.00	hod.

Vratislavka	café,		
Kroupka	38

10.	10.
Ne

Dýňobraní	–	pořádáme	pro	vás	dýňové	hody.		
Od	11.00	hod.

Vratislavka	café,		
Kroupka	38

12.	10.
Út

Ondřej	Landa	–	Zpátky	do	Banátu.		
Od	18.30	hod. Městská	knihovna,	Roztoky

14.	10.
Čt

Provence	má	láska	–	zpěv	Eva	Kriz,	klavír	Milan	Dvořák.		
Od	17.00	hod. Hotel	Academic

17.	10.
Ne

O	drakovi	–	pohádka	pro	děti	Divadlo	z	pytlíčku.		
Od	15.00	hod. Vila	čp.	125,	Tiché	údolí

23.–24.	10.
So,	Ne	

Víkendový	kurz	tvůrčího	psaní	Víkendový	kurz	tvůrčího	psaní	s	Olívií	Úžasnou		
v	Městské	knihovně	Roztoky.	Také	27.	a	28.	11.,	22.–23.	1.	2022 Městská	knihovna,	Roztoky

BELETRIE
Abriel, A., Světlo po válce 
Bryndza, R., Ne tak úplně soukromé 
e-maily Coco Pinchardové
Colgan, J., Knihkupectví u jezera 
Jacobs, A., Panský dům – Návrat 
Rees, T., Milostný dopis
Whitton, H., Zdislava z Lemberka

DETEKTIVKY

Conelly, M., Výstraha
Gibney, P., Nebezpečná místa
Jewell, L., Pod dohledem 
Klevisová, M., Prokletý kraj
Marsons, A., Dětské duše 
Patterson, J., Vražedná hra; Na špatné 
straně 
Penny, L., Skleněné domy 
Weaver, T., Ztracené střípky

PRO	DěTI	A	MLÁDEŽ
Aloha, M., Mila
Delaf, Pupíky 1–8
Goscinny, R., Velký vezír Iznougud
Sodomka, M., Mimoprostor a základy 
moderní fyziky
Walliams, D., Bestie z  Buckinghamského 
paláce

KOUZELNé	ČTENí	

Hravá písmenka 
My very first english
Naše tradice 
Zvuky kolem nás

NAUČNÁ

Hocek, J., Jižní stezka
Jon, M., Úchvatné evropské cyklistické trasy 

Kondo, M., Radost z práce
Markham, L., Aha rodičovství – sourozenci 
Novák, J., Kundera
Vacvalová, L., Najdu odvahu

PROgRAM	V	ZÁŘí

n�8. 9. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
n�21. 9. V. Fischerová – Vzory, role a man-
tinely v rodině (18.30)
n�22. 9. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
n�30. 9. Recitál Rudolfa Kvíze – Mé literár-
ní lásky (18.30)

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	měsíců	července	a	srpna	2021.
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INZERCE

čtvrtek 18.30
 30.09.2021 

 

Recitál Rudolfa Kvíze 
Jungmannova 966, Roztoky tel: 220911751 
knihovna.roztoky.cz, www.facebook.com/MKRoztoky

Mé literární lásky 

Vstup volný 
pořad bude uskutečněn 
s podporou Města Roztoky 

       Představení pro děti - začátek představení od 15 hodin
       Program na 2.pololetí 2021

5.9. Zpívánkový kabaret
Liduščino divadlo

19.9. Lev a myš
Divadlo Na houpačkách

3.10.
Divadélko Kvítko 

17.10.

31.10.
Divadlo v kufru

FINANČNĚ PODPOŘENO MĚSTEM ROZTOKY

O drakovi
Divadlo z pytlíčku

Budulínek

Spolek roztockých loutkařů      
KVÍTKO

Hrajeme v Tichém údolí, Vila č.125, Roztoky

Koblížek 

VÝTVARNÝ ATELIÉR U RÝZNERA
OTEVÍRÁME KONCEM ZÁŘÍ 
MÁME JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA!

Výtvarný ateliér pro děti a dospělé s dvacetiletou tradicí, 
v malebném prostředí rodinného domu v Rýznerově 
ulici, kde žil a působil významný český lékař, archeolog 
a sběratel Dr.Čeněk Rýzner.

PONDĚLÍ (MgA. Barbora Sléhová)
12:30 - 13:30 - TVORBA PRO MATKY S DĚTMI (Od 3 let)
13:45-15:00 - VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DĚTI (6-15 let)
15:15 -16:45 - KNIHY A ILUSTRACE (10+ let)
17:00-19:00 - PŘÍPRAVNÝ KURZ NA VÝTVARNÉ STŘEDNÍ 
A VYSOKÉ ŠKOLY (13+ let) - (studie světla, stínu a barev, 
základy kresby a malby, základy portrétu)
19:30  - VEČERNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ (tvorba v tichu)

ČTVRTEK (Ing. Zuzana Sléhová)
13:15-14:45 - VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DĚTI
14:50-16:20 - VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DĚTI
16:30-18:00 - VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DĚTI
18:10-19:45 - VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DĚTI
20:15 - VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DOSPĚLÉ

KONTAKT: atelieruryznera@gmail.com 
ADRESA: RÝZNEROVA 70, ROZTOKY U PRAHY
FB: VÝTVARNÝ ATELIÉR U RÝZNERA

Pro roztocké seniory zdarma pořádá město Roztoky

čtvrtek 14. 10. 2021 od 17 hodin v hotelu Academic
(s dodržením aktuálně platných protiepidemických opatření)

Pro ostatní zájemce vstupné 100 Kč - rezervace na 606 893 292
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NázORY A KOMENTářE

Představa, že by pár metrů od školy Cihel-
na byla ulice V Cihelně a za dvěma dalšími 
rohy ulice Za  Cihelnou… Nu, nebylo by 
toho staviva už nějak moc? Posledně jme-
novaná ulice existuje, myslím, že to snad 
i postačí. Pošťáci děkují!

Omlouvám se za  polemiku, ale ve  hře 
nebylo prodloužení ulice Václava Havla. 
Ve hře nebylo ani prodloužení Přemyslov-
ské. Nic takového se do  kulturní komise, 
rady či zastupitelstva nedostalo, nikdo to 
nenavrhl a neposlal do nezbytného úřední-
ho kolečka. 

Je zavádějící tvrzení, že se místopisná 
komise obvykle chápe úkolu pojmenovat 
ulice. Někde ano, někde ne. Ve  Svitavách 
ani Pečkách takovou komis nemají, v mno-
ha jiných městech ano, někde to řeší měst-
ská rada a leckde to navrhuje kulturní ko-
mise. V  našem městečku, kde nové ulice 

(zaplaťpánbůh) vznikají zřídkakdy, vážně 
permanentní místopisnou komisi nepotře-
bujeme. Při debatě v  té naší, bohužel kul-
turní, abych citoval, nevznikla v téhle věci 
sebemenší disharmonie. 

Když jsem dával podle veřejně dostup-
ných údajů dohromady pár řádek na  do-
datkovou tabulku o  zvěčnělém Ladislavu 
Kantorovi, uvědomil jsem si, jak pestrý 
měl život. Od písniček po vrcholnou politi-
ku. A u nás taková zbytečná maloměstská 
bitka!

Že jsem se s  ním na  zastupitelstvech 
řadu let řezal, to je pravda. A  pak to byl 
on, kdo ke  mně po  letech sporů natáhl 
ruku – a pak už jsme se neprali. Ale hlav-
ně – je to pryč a  trocha velkorysosti je, 
myslím, namístě. Kdo malilinko zná his-
torii a  má alespoň minimální vědomí 
o tom, kolik postav národního pantheonu 

bylo nesnesitelných a  ve  své době vášně 
vzbuzujících, mohl by uznat, že ulice po-
jmenováváme i pro příští pokolení. 

Tomáš�Novotný

Ještě douška:
Před pár lety neprošlo pojmenovat školu 
po  Zdence Braunerové, protože byla 
na chlapy a koupala se nahá. Považte, nahá. 
Tehdejší vedení města to ale bralo jako ne-
překonatelnou překážku a  Zdena měla 
na pár let utrum. Ještě že tu nemáme ulici 
Stroupežnického! Ten se v mládí zamiloval 
do  Jana, bratra Mikoláše Alše, a  zhrzen 
a  zdeptán si při nezdařilém pokusu o  sa-
movraždu ustřelil kus obličeje. Po revoluci 
jsme skoro přišli o Horovu ulici, neb Hora 
byl levičák a ty jeho básničky stačily na za-
chování ulice jen s  odřenýma ušima. Jiný 
zase pil a klel a Cimrman podle některých 
vůbec neexistoval… Jinak jsme ale v Roz-
tokách mazaní! Ulici 7. listopadu (to byl 
bolševický svátek, píšu pro mladou genera-
ci) jsme před dvaatřiceti roky pojmenovali 
na  ulici 17. listopadu. A  ve  stejné době 
jsme překřtili ulici Ludvíka Svobody 
na ulici Svobody…

� l

Když jsme šli kolem jedněch našich souse-
dů, kteří právě prodali svůj dům, tak jsem 
se mu zmínil, že stál asi 3,5 milionu korun 
– byla to taková typická stavba té doby, 
dvougenerační dům, 2+1 dole, 2+1 naho-
ře, pod domem garáž a parcela cca 600 m2. 
On si to přepočítal na ty jejich randy a byl 
v šoku. Pravil: „To u nás bych za tu částku 
měl dům s  minimálně dvanácti pokoji,  
2 garáže, patnáctimetrový bazén a zahra-
da nejméně 1200 m2.“

Ale šli jsme dál, přes Solníky k vyhlídce 
na Vltavu. Tam bylo tehdy ještě pole. Před 
námi šli dva důchodci, jen tak „krok sun 
krok“, kousek za nimi dvě puberťačky, kte-
ré se neustále něčemu chechtaly, jak se hol-
ky v  tom věku mají správně chechtat. 

A za námi maminka s kočárkem, na které 
bylo zdaleka vidět, jak je šťastná, že to zvíře 
v  kočárku konečně usnulo. Prostě takové 
až poetické nedělní odpoledne.

Milý Joe to chvíli vše pozoroval a pak mi 
položil na  první pohled zcela nepochopi-
telnou otázku: „A  to se ti lidi nebojí“?  
A  pokračoval: „To u  nás vyjít si jen tak 
za město (nejbližší panelák byl od nás asi 
100 m), jedině s pistolí. A v noci to nejde 
vůbec, ani pistole by nepomohla.“ 

Smysl jeho slov jsem jenom tušil, ale bě-
hem mé pozdější návštěvy v Durbanu jsem 
pochopil i řadu dalších věcí, které vypoví-
dají hodně o životě v JAR. Například bylo 
mi důrazně kladeno na srdce, abych hotel 
vůbec neopouštěl. Bydlel jsem přímo 

u pláže na břehu Indického oceánu, takže 
jednou jsem neodolal a vyšel jsem si večer 
na procházku asi 100 m od hotelu. Kolem 
osmé večer jsem tam byl skoro sám, tak 
jsem se raději vrátil.

Když mi firma zajistila prohlídku města 
z taxíku, tak mi předem sdělili SPZ taxíku 
s důraznou prosbou, abych si to číslo pečli-
vě zkontroloval, než do taxíku nastoupím. 
Jeden ze spolumajitelů firmy mi například 
řekl, že má tři studující děti a všem koupil 
auto, přesněji musel koupit. Auta byla 
menší a  ojetá. Nekoupil je proto, aby de-
monstroval svému okolí, jak je bohatý, ale 
proto, aby děti přežily. Z  domů to měly 
do školy asi 3 km, ale používat hromadnou 
dopravu nelze, je to mimořádně nebezpeč-
né.

Takže nevím jak kdo, ale já jsem rád 
za „obyčejný“ dvougenerační dům v Roz-
tokách než ten mnohém větší a luxusnější 
v Durbanu.

� l

Ing.�Milan�Rosič

Spor uliční

Raději v Roztokách než v Durbanu

Ani	ve	snu	o	kočce,	řečeno	s	Fuksem,	by	mne	nenapadlo,	
kolik	vášní	vzbudí	starostův	dobrý	(a	mnou	a	hlavně	
potřebnou	zastupitelskou	většinou	podpořený)	nápad	
pojmenovat	jednu	krátkou	ulici	u	nové	školy	ulicí	
Kantorovou.	Jaroslavu	Hukovi	podepíšu	každé	slovo	jeho	
glosy	v	minulém	Odrazu.	Lidské	psaní!	Ostatním	kolegům	
nepřitakám.	

V	druhé	polovině	devadesátých	let	navštívil	naši	
firmu	obchodní	zástupce	jednoho	z	našich	dodavatelů	
z	Jihoafrické	republiky.	Joe	se	jmenuje.	Kromě	obchodních	
záležitostí,	souvisejících	s	naší	obchodní	spoluprací,	jsem	
ho	přirozeně	provedl	trochu	po	Praze	a	rád	se	podíval	
i	po	Roztokách.
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Někdy počátkem srpna jsem ale poslou-
chal rozhovor dvou o pár let starších kluků, 
studentů gymnázia či spíš už prváku vyso-
ké školy, a  to se poslouchat dalo. Přeli se 
o  to, jakou perspektivu mají elektroauta, 
zda je kurz Evropské unie k opuštění kla-
sických zážehových a  vznětových motorů 
v autech reálný, kdo zaplatí ty zvýšené ná-
klady, jestli se nechá technický pokrok na-
diktovat, zda by nebyl lepším náhradním 
palivem vodík… Nejsem rozhodně odbor-
ník, byť tomu rozumím trošku víc než la-
kování nehtů, ale ta debata byla věcná, ar-
gumentační, a  dokázal jsem si docela 
představit, jak za  pár let si ti dva půjdou 
někde na  ČVUT pro zasloužený inženýr-
ský diplom. A  navíc, přestože se urputně 
hádali, byl „vůl“ skoro nejdrsnějším slo-

vem, které tam padlo. Na  rozdíl od  toho 
nehtového studia.

Ale nejvíc mě potěšil jeden z nich, byl to 
tuším ten, který elektromobilitu, jak se 
dnes říká, obhajoval, když debatu zakončil: 
„No hlavně aby nás už zase pustili na praxi, 
takhle se dají snad studovat práva, ale ne 
motory.“

Ve  stejné době, počátkem srpna, jsem 
někde na internetu četl fór. Potkají se dvě 
matky a jedna povídá druhé: „Jituš, já ne-
vím, co mám tomu klukovi koupit do ško-
ly. Jestli novej oblek, anebo jestli mu stačí 
pyžamo.“

Moc bych těm dvěma klukům z  odpo-
ledního vlaku přál, aby v  nadcházejícím 
školním roce mohli normálně chodit 
do  školy, normálně absolvovat cvičení, 

praxi a  všechno, co je ke  studiu potřeba. 
Ale samozřejmě nejen jim. Ne že bych se 
bál, že nám v Roztokách bude někdo vyčí-
tat, že koupit 1000 pyžam by bylo mnohem 
levnější než postavit novou školu v Žalově, 
ale hlavně proto, že dlouhodobě to na dál-
ku, bez kantorů a  bez kamarádů, prostě 
nejde.

Vím, že bych to měl zakončit aktuálně, 
tedy předvolební výzvou „a  podle toho 
taky hlasujte“, jenže mi to nějak nejde přes 
klávesnici. Mám totiž obavu, že takhle, 
na plnou hubu „nezavádějte už žádná pře-
kombinovaná a nesmyslná omezení, stejně 
to nikdo nedodržuje, a dejte na odpověd-
nost (a strach) lidí“ to z první parlamentní 
ligy, do  niž nepočítám například jistého 
rváče, umí říct jenom jeden. A toho oprav-
du doporučovat nechci. 

 l

Na  srpnovém jednání zastupitelstva byla, 
celkem bez větších námitek, schválena 
obecně závazná vyhláška k zajištění povin-
ností k ochraně životního prostředí, zeleně 
v zástavbě a ostatní zeleně. Jejím iniciáto-
rem a navrhovatelem byl pan místostarosta 
Novotný a ve spolupráci s městskou práv-
ničkou paní Houškovou připravili materi-
ál, který se převážně týkal oblasti Řivnáče. 
Nejsem zastáncem vyhlášek, ale pochopila 
jsem, že pokud chceme chránit zeleň, po-
kud chceme udržet čistou krajinu, je tento 
krok nevyhnutelný. Vyhlášku sice čte má-
lokdo, ale pokud se děje v krajině něco ne-
kalého, přivolaná policie má, na  základě 
této vyhlášky, možnost zasáhnout.

Horší to bylo se schvalováním usnesení, 
které navrhl kontrolní výbor a které dopo-

ručovalo sankcionovat stavební firmu 
IPPOS PLUS za  špatně fakturovanou za-
kázku. Bylo namítnuto, že usnesení je špat-
ně formulováno, a tak pan zastupitel Huk 
navrhl usnesení ve  správném znění, nebo 
aspoň přijatelném. Ale ani to koalice ne-
schválila. Argumentace pana starosty, že 
by nebylo dobré na mikrofon sdělovat ne-
gativní zkušenost s danou firmou, protože 
v mnoha věcech vyšla městu vstříc a je s ní 
rozumná dohoda, zní na mikrofon daleko 
hůře. Špatně vyúčtovanou zakázku v  ne-
prospěch města považuji za nepřijatelnou. 
Viz zvukový záznam z jednání ZM. 

Od�jednání�k�činům
V  oblasti Řivnáče a  Koláčova budou již 
brzy umístěny informační tabule, které 

mají návštěvníky seznámit s historií, fau-
nou a flórou (tak to bylo navrženo) a upo-
zornit na výjimečnost tohoto území, jež je 
součástí nemovité kulturní památky Řiv-
náč. Zapracoval na tom pan místostarosta 
Novotný, který zredigoval texty, a také Od-
bor životního prostředí v čele s panem Fle-
nerem. Tabule budou jen dvě. Škoda, 
mohla být ještě jedna na  cestě od  Úholi-
ček. Zde by měla být také umístěna značka 
Zákaz vjezdu všech motorových vozidel, 
stejně tak jako na začátku dvou přístupo-
vých cest ze Žalova.

Na  opačné straně Žalova, na  rozcestí 
u  vodárny, vyrostlo odpočívadlo s  lavič-
kou a pítkem. Plácek na vyvýšeném místě 
s výhledem na Roztoky, ke kterému vedou 
schody a  kde se sbíhají dvě polní cesty, 
na Holý vrch a do Únětic. Tato oblast je 
stále více využívána k procházkám a vol-
nočasovým aktivitám. Má na  tom velký 
podíl pandemie koronaviru, kdy velká 
omezení, karantény a  zavřené školy vy-
hnaly lidi do přírody. A tak tady dnes mů-
žeme vidět děti stříkající na  sebe vodu 

Tisíc pyžam

Jak to vidí opozice

Jezdím,	jak	známo,	vlakem,	a	z	Kralup	odpoledne	vlakem	
poloprázdným.	Takže	občas	poslouchám.	Někdy	to	hraničí	
s	právem	útrpným,	jako	debata	dvou	tak	čtrnáctiletých	
puberťaček	o	tom,	jak	lakovat	nehty,	která	naštěstí	v	Žalově	
přešla	k	tématu	pro	tuto	věkovou	skupinu	holek	trvale	
zásadnímu	a	životně	důležitému.

Hned	na	prvních	stránkách	tohoto	měsíčníku	můžeme	
pravidelně	najít	zprávy	z	radnice	o	tom,	co	se	událo	
na	jednání	zastupitelstva,	na	jednáních	rady,	co	se	městu	
povedlo,	a	výjimečně,	co	se	nepovedlo.	Dnes	jsem	si	
dovolila	přivlastnit	toto	právo	a	sdělit,	jak	to	vidí	opozice.	
Abych	byla	přesnější,	tak	tedy	členka	opozičního	sdružení	
Cesta	pro	město.

Jarda�Huk
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Okamžitě se rozjela velká vlna solidarity 
se zasaženými obcemi a  jejich postižený-
mi občany, kteří během několika minut 
přišli o střechu nad hlavou, někdy i o celý 
dům. Ohlas ve veřejnosti byl nebývalý. Bě-
hem krátké doby se na  účtech veřejných 
sbírek shromáždily nevídané sumy peněz, 
na  Moravu vyrazily skupiny dobrovolní-
ků. Kromě státu také finančně pomohly 
obce a kraje, včetně našeho města.

Kromě veřejně prezentovaných forem 
pomoci se uskutečnily i  některé místní 

a specifické. V sousedních Libčicích nad 
Vltavou přišli o posvícení s nápadem po-
moci obci Hrušky, kde stejně jako v Lib-
čicích mají kostel zasvěcený sv. Bartolo-
měji, který při tornádu přišel o  střechu 
a  věž. Protože libčičtí patří do  roztocké 
katolické farnosti, padla výzva k  finanč-
ním darům na  úrodnou půdu i  u  nás 
v Roztokách. Během dvou týdnů vybrali 
mezi sebou farníci z  Libčic, Roztok 
a Únětic ve prospěch farnosti v Hruškách 
52 000 Kč. Pro rekonstrukci kostela je to 

samozřejmě částka marginální, ale hod-
nota tohoto přátelského gesta je mnohem 
větší. Pro mě je to i důležitá dobrá zvěst, 
která by neměla zapadnout mezi převažu-
jícími zprávami, jimiž jsou živena veřejná 
sdělovací média, tedy mezi zprávami 
špatnými. Ukazuje se, že solidarita není 
prázdné, jen politicky využitelné slovo.

l

v  horkém dnu nebo žíznivé pejsky pijící 
z misky, umístěné ve spodní části pítka.V 
tomto předškolním období se návštěv-
nost tohoto místa trochu snížila, ale jak-
mile se děti a rodiče vypořádají s přípra-
vou do  školy, nastane v  „žalovském 
parku“ opět šrumec, jako byl na  jaře 
a v létě.

Podařilo�se!
Na závěr jsem si nechala největší roztoc-
kou událost a  tou je otevření nové školy 
v Přemyslovské ulici. Ve středu 1. září se 
otevřela nová škola za  přítomnosti pana 
starosty Jakoba, radních, zastupitelů, hejt-

manky Středočeského kraje pí.  Peckové, 
jejího náměstka pana M. Kupky a dalších 
hostů. Byli pozváni i školáci, zaměstnanci, 
odborníci, rodiče i  obyvatelé naší obce, 
které nová škola zajímá. Nechci psát 
o  škole obšírně, neboť toto číslo Odrazu 
bude jistě přetékat články o škole. Ano, je 
to velká událost, taková investice se neo-
dehrává často. Budova školy je seskupe-
ním inspirativních a příjemných prostor, 
které dětem umožní vytvářet skupinky, 
sdílet se, relaxovat, bavit se, vzdělávat se 
i hrát. Škola by měla umožnit rovněž al-
ternativní způsob výuky. Má příjemnou 
atmosféru, svého ducha a prvky, které člo-
věka potěší. Proto věřím, že se dětem 

i učitelům bude v nové škole líbit, a přeji, 
aby je v tomto roce pandemie obešla vel-
kým obloukem, aby si odpočinuli 
od všech testů a roušek, aby se mohli plně 
věnovat učení a dohonili ztráty z minulé-
ho roku. 

l

Solidarita není prázdné slovo
V	červnu	letošního	roku	postihla	jižní	Moravu	a	také	
několik	obcí	na	Lounsku	neobvyklá	přírodní	katastrofa,	
kdy	se	tudy	prohnalo	tornádo	a	napáchalo	značné	škody	
na	stavbách,	infrastruktuře	i	zeleni.	Sedm	lidí	zahynulo	
a	asi	150	bylo	zraněno.

Eva�Sodomová
zastupitelka	za	sdružení	
Cesta	pro	město

Stanislav�Boloňský

INZERCE

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, 
příspěvková organizace

Zámek č. 1

přijme pro večerní směnu uklízečku
Požadujeme:

spolehlivost, fyzickou zdatnost.
Nástup 1. 11. 2021

Platové podmínky dle mzdových tarifů. Úvazek 0,5.

Bližší informace na čísle 233 029 019 nebo 728 044 449,
p. Vágner,

případně e-mailová adresa: vagner@muzeum-roztoky.cz
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

V letošním roce se vám na Půdě představi-
ly práce vzniklé při distanční výuce a byly 
vystaveny na  jarní výstavě ŠKOLNÍ NÁ-
MĚSTÍ ŽIJE! Součástí výstavy jsou i pro-
jekty Stromy, Roztocké objekty, Dialogy, 
Zahrady a Co se děje v trávě. Poslední dva 
zmiňované projekty proběhly po  návratu 
dětí do školy. Prohlédnout si můžete i další 
výtvarná díla a  dílka, vznikající rovněž 
v  závěru školního roku. Děkujeme všem, 
kdo se chtěli a rozhodli se s námi o svá díla 
a zážitky podělit. Děkujeme Středočeském 
muzeu v  Roztokách za  laskavé zapůjčení 
výstavního prostoru Půda, kde si naše prá-
ce můžete prohlédnout.

Příměstský�tábor�Po�stopách�
kněžny�Ludmily
Cílem volnočasových setkávání v době let-
ních prázdnin byla zejména podpora vzá-
jemného porozumění a  soužití dětí, jejich 
zájmu a  otevřeného přístupu ke  kulturní 
rozmanitosti místa a  okolí. Letošní školní 
rok byl zároveň rokem sv. Ludmily. Pro naši 
roztockou školu je to velmi významná udá-
lost. Víkendové tvořivé dílny a akce, které 
se měly uskutečnit v  průběhu školního 
roku, se přesunuly na dobu letních prázd-
nin a proměnily se v tvořivá setkání během 
letních putování a příměstského tábora.

Děti v prostoru farní zahrady a na louce 
u roztockého kostela tiskly, malovaly, kres-
lily či vyšívaly. Hrály nejen pohybové hry, 
vycházející z dramatizace textu, ale i spous-
tu dalších her. Na faře vznikla improvizo-
vaná učebna, kde pod vedením speciálního 
pedagoga probíhaly čtenářské dílny zamě-
řené na rozvoj čtenářské gramotnosti a čte-

Prázdninová výstava Haló, hola, tady škola 
Letní	školní	výstava	na	Půdě	byla	již	čtvrtá	v	pořadí.	
Pořádáme	ji	pravidelně	od	slavnostního	přejmenování	naší	
školy	na	školu	Zdenky	Braunerové.	Letošní	školní	rok	byl	
opravdu	neobvyklý.	Také	jste	si	mysleli,	že	vše	bude	rychle	
pryč?	Loňská	výstava	tematicky	nazvaná	Haló,	hola,	tady	
Koronaškola	vznikala	převážně	z	prací	vzniklých	během	
uzavření	škol.	Děti	doma	nejen	četly,	psaly	a	počítaly,	ale	
i	tvořily.	Vznikaly	obrázky,	koláže,	prostorové	objekty,	
básně	a	povídky,	pohádky	a	deníky.	Nejinak	tomu	bylo	
i	letos.	

ón Zdenky Braunerové, z.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace

Město Roztoky

vás srdečně 
tří tvořivých dílen

I. Zdenčina skříň
II. Malované na skle, 16.

Kde: Návštěvnické centrum Středočeského muzea
Kdy: vždy od 10 do 16 hodin

17. 10. od 15 hodin výstava a slavnost za doprovodu cimbálové muziky

Cyklus je urč ný 20 účastníkům ve věku 6

proto neváhejte a přihlašujte se na: 

Účastnický poplatek 500 Kč zahrnuje dřevěnou skříňku, skleněnou vázu, 

barvy, kartony a další. 

Akce je podpořena grantem Města Roztoky

Salón Zdenky Braunerové ve spolupráci se 
Středočeským muzeem v Roztokách a naší 
školou připravil podzimní cyklus tvořivých 
dílen. Rádi bychom prohloubili zájem 
dětských návštěvníků o tvorbu umělkyně, 
jejíž jméno nese naše škola.

Tři workshopy jsou zaměřeny na dekorativní 
tvorbu malířky a seznámí děti s různými 
materiály. Nejprve si vyzkoušíme malbu 
na dřevěné skřínky a malbu na sklo, celý 
cyklus zakončíme grafickými technikami, 
tentokrát to bude linoryt. Chybět nebude 
výstava prací v závěru posledního setkání 
a slavnost za doprovodu cimbálové muziky.

Cyklus dílen je určen pro děti ve věku  
6–12 let, přihlášení je možné na adrese 
sasinkova@muzeum-roztoky.cz.

Těšíme se na setkání.
Jitka Ramdanová a Marcela Šášinková
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ní s porozuměním, a ve farní kuchyni hos-
podařily jednotlivé družinky a  chystaly 
nám obědy.

Táborová setkávání se odvíjela od textů za-
měřených na důležité okamžiky Ludmilina 
života, na její dětství, o kterém se můžeme 
jen domýšlet, poté jsme spolu se svatebním 
průvodem zvesela putovali na Levý Hradec 
a  prozkoumávali toto místo s  průvodci. 
Čekalo nás také setkání s  archeology 
a  vlastní archeologické pokusy v  Ledčici. 
S Ludmilou – matkou a Ludmilou – babič-
kou jsme během následujících dnů proží-
vali radostné i smutné chvíle jejího života. 
Pozorovali jsme západ slunce i  hvězdnou 
oblohu nad Budčí. Po  každé tmavé noci 
pak přichází ráno a s ním naděje. Na místě, 
jako je Budeč, je to téměř hmatatelné. Vě-
děla to Ludmila, po ní další a další genera-
ce, které významně ovlivnila svým odka-
zem, z něhož můžeme čerpat i my.

Prázdninová�svatoludmilská�
putování
Obě prázdninová putování s  tábořením 
na Budči pro děti z naší školy a jejich blíz-

ké, během kterých na  nás čekaly drobné 
výtvarné úkoly, byla součástí etapové Pou-
tě k svaté Ludmile z Mělníka na Tetín, ini-
ciativy spolku Svatá Ludmila 1100 let, kte-
rý zaštiťuje oslavy a všechny akce zaměřené 
na  připomínku odkazu sv. Ludmily, a  je-
hož zakládajícím členem je naše město. 
Putovali jsme po  trasách z  Nelahozevsi 
na Budeč a z Budče do Roztok. 

Co říci v závěru? Tábor i putování se le-
tos vydařily. Děkujeme sv. Ludmile, neboť 
byla po celou dobu naší inspirací, věřím, že 
nad námi držela ochrannou ruku. Děkuje-
me i otci P. M. Bubeníčkovi za laskavé po-
skytnutí prostor roztocké fary a  louky 
na Budči a také milým rodičům za logistic-
kou podporu poutníků i za možnost využít 
v letních horkých dnech k osvěžení rodin-
né bazény.

� l

J.�Ramdanová

Kromě výjezdových Tvůrčích prázdnin, 
na kterých se prolíná mnoho uměleckých 
oborů díky pestrému složení lektorů, letos 
proběhla dvě žonglérská soustředění (zá-
věsná akrobacie a žonglování s novým cir-
kusem) a  hned pět dalších příměstských 
táborů, které byly podpořeny grantem 
MŠMT. Důvod podpory byl jediný – po-
moci dětem se po  značně nezdařeném 
školním roce zotavit fyzicky i  psychicky, 
naučit se nové věci (nebo dohnat, co za-
meškaly), vyběhat se venku a  také se tro-
chu socializovat. A protože nám to napros-
to dávalo smysl, zorganizovali jsme dva 
přírodovědně-umělecké tábory a  jeden 
čistě výtvarný a ještě pomohli na svět dvě-
ma dalším, které uspořádal oddíl orientač-
ního běhu a Jitka Ramdanová se svým tý-
mem. Všechny tábory podpořené grantem 
MŠMT byly pro účastníky zdarma. A  tak 
jsme se obrátili na sociální odbor městské-
ho úřadu, jehož tým skvěle zafungoval, 
sedl a obvolal rodiny, o kterých věděl, že by 
tábory mohly ocenit více než jiní, a na kte-
ré Sdružení Roztoč často úplně kontakt 
nemá. Výsledkem byly nové zážitky a noví 
přátelé – a  tábory, které dávaly mnohým 
z nás zase o něco větší smysl.

Velká nekončící stěhování 
(hledáme prostor!)
Když jsme zrovna nepořádali žádný tábor, 
stěhovali jsme, malovali, brousili podlahy 
a opravovali ateliéry. Kancelář nově najde-
te v  ateliéru Jungmannova za  knihovnou 
a hudebníci budou využívat i salónek v ka-
várně Vratislavka. Stěhování ale nekončí – 
na  konci roku budeme muset opustit vý-
tvarný ateliér v  Puchmajerově ulici, jeho 
majitelé ho budou potřebovat. Hledáme 
tedy prostor, ve kterém by mohla probíhat 
od  nového roku výuka – výtvarka nebo 
animace, ideálně všechny všední dny. Ne-
víte o něčem?

Volná místa v kroužcích a kurzech
Se začátkem září proběhl i zápis do krouž-
ků a kurzů. Velká část z nich je plná, někde 
ale stále ještě máme volná místa či se jde 
zapsat jako náhradník. Informace najdete 
na  webu u  každého z  kroužků… Volná 
místa máme ve výtvarném ateliéru Svítání 
pro děti i  dospělé, Akvarelu pro děti, 
Akvarelu i Keramice pro dospělé. Zapsat 
se jde i do divadelní přípravky Hrajem (si), 
Baletu či tanečního kroužku Tanlalé pro 
děti od 7 let nebo do kurzu Pohyb a hlas 

pro dospělé. Volná místa se najdou 
ve Francouzštině pro děti i pro dospělé, 
někdo se nám vejde i  do  Žonglování 
a na ranní i večerní jógy či Meditaci v po-
hybu. Otevřená nabídka jsou také setkání 
pořádaná Českobratrskou církví evangelic-
kou – Duchovní setkávání pro rodiče 
s  malými dětmi i  Biblické hodinky pro 
menší a starší děti, které ČCE pořádá zdar-
ma či za symbolickou částku.

Do kroužků či kurzů se zpravidla lze do-
hlásit kdykoli během roku. Zásadně nedě-
láme talentové zkoušky ani jiné zkoušky 
v průběhu let, pojímáme je jako osobnost-
ní rozvoj, který je pro každého nezávisle 
na  nadání. Rádi obory propojujeme mezi 
sebou a děláme umění vznikající v krouž-
cích součástí akcí a běžného života. Pokud 
vám toto pojetí umělecké činnosti sedí, 
rádi vás mezi sebou uvidíme.

� l

Za Sdružení Roztoč 
Zuzana�Šrůmová

Opravdu hodně táborové léto ve Sdružení Roztoč
K	celoroční	činnosti	Sdružení	Roztoč	patří	letní	tábory.	A	ke	každoročním	
rituálům	Roztoče	patří	lamenty,	proč	po	vysílení	školním	rokem	a	jeho	
závěrem	proboha	živého	letní	tábory	děláme.	Děláme	je	každý	rok	
a	lamentujeme	každý	rok.	Ať	se	nám	to	líbí	nebo	ne,	letní	tábory	prostě	mají	
smysl	a	nemůžeme	si	pomoci	a	děláme	je	zase	znovu.	

Akvarelová dílna - příměstský tábor Art mixér”
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Dílo se zdařilo a sen skupiny rodičů se stal 
skutečností díky velkorysé podpoře Sdru-
žení Roztoč, města Roztoky a zejména ne-
únavné práci zřizovatele (Ústav pro pod-
poru vzdělávání v  Roztokách, z. ú.), 
pedagogického sboru a  rodičů. Do  první 
třídy s  kapacitou 18 dětí nastoupilo  
14 žáků, čtyři volná místa tak zůstávají 
k  dispozici pro případné přestupy během 
školního roku. Od  pondělí do  čtvrtka se 
dětem bude věnovat třídní učitelka Tereza 
Bartelová, mimo jiné absolventka magist-
erského oboru Americká studia a ekologic-

ky smýšlející a kreativní matka dvou ma-
lých dětí. V  pátek ji vystřídá Marcela 
Marková, milovnice umění a  přírody, vy-
studovaná učitelka angličtiny a  výtvarky, 
kdysi téměř Australanka. Od  pondělí 
do čtvrtka je k dispozici anglická družina 
vedená Angloameričanem Alexeiem She-
rabem Weigem, certifikovaným CELTA 
lektorem a  hudebním a  sportovním nad-
šencem. A  nad tím vším stojí, dohlížejí 
a nehybné do pohybu uvádějí paní ředitel-
ky Klára Janů a Magdaléna Marková. 

Sedmihlásku, leť a zpívej!
� l

Karolína�Šípalová
Více na www.skolasedmihlasek.cz

Zapůjčené tábořiště nedaleko Merklína 
bylo svědkem příchodu více než třiceti 
Egypťanů, kteří pronikali do tajů egyptské 
kultury, Sinuhetovy pouti světem i jeho lé-
kařského umění. Nespočet soutěží, luštění 
šifer a samozřejmě i hieroglyfů, mumifika-
ce i otevření lebky za účelem uzdravení, to 

všechno si táborníci vyzkoušeli. A nechy-
běly ani vodní hrátky v nedalekém lesním 
jezírku – tedy až druhý týden, ten první 
nám tak propršel, že k jezírku nebylo nut-
no chodit, bylo všude po tábořišti…

Ale konec dobrý, všechno dobré – on ani 
ten déšť naštěstí nezvládl vzít většině dob-

rou náladu – a následující slunečné a horké 
dny už potom provázely až do konce letoš-
ní, velmi vydařený tábor.

 Díky všem za krásných čtrnáct dní, Ku-
líšci jsou skvělá a sehraná parta a je radost 
s nimi pobývat.

� l

Z táborové  kuchyně od svých hrnců a va-
řeček  zprávu podala

�����Jindra�Zoufalá

Sedmihlásku, leť a zpívej!

Po stopách Sinuheta

Brány	svým	prvním	prvňáčkům	otevřela	ve	středu		
1.	9.	2021	také	ZŠ	Sedmihlásek.	

Roztočtí	Kulíšci	letos	trávili	své	dva	týdny	tábora	v	krásném	
prostředí	Plzeňského	kraje.	
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JAZYKY

Angličtina, němčina, ruština, francouzština, 
italština, španělština, japonština, čínština, 
čeština pro cizince. U  každého jazyka si 
u  nás můžete domluvit individuální výuku 
podle vašich představ a časových možností. 
Pro pokročilé v anglickém jazyce nabízíme 
speciální kurzy Business English, General 
EnglishWriting, Academic and Journalistics 
Writing a  General and Public Speaking. 
Máme výborné lektory i rodilé mluvčí, kteří 
tyto kurzy vedou na vysoké úrovni. Nově na-
bízíme i kurz přípravky na maturitní zkouš-
ku z anglického jazyka a též na mezinárodně 
uznávané zkoušky FCE, IELTS a TOEFL. 

ZDRAVé	SEBEVěDOMí	A	SíLA		
MOTIVACE

Dozvíte se, jak posílit kvalitu svého života, 
jak objevit vaše silné stránky nebo jak zjis-
tit, co vám dodává energii. Celý program 
se skládá ze tří sobotních workshopů, které 
proběhnou 18. 9. 2021, 25. 9. 2021 a 2. 10. 
2021 od 10 do 12 hodin.

NO	STRESS	CYCLE	–	MEDITAČNí	
DOPOLEDNE	S	FOSCOU	DI	gABRIELE	
V	ANgLIČTINě	/	WELL	BEINg	UNDER	
PRESSURE

Setkání pro všechny, kteří si chtějí zdoko-
nalit své schopnosti odolávat stresu, ale 
i prohloubit svoje znalosti angličtiny. Do-

zvíte se, jak se adaptovat na  změny bez 
újmy na  psychickém zdraví, a  o  umění 
zdravě reagovat na stres. Je tato schopnost 
vrozená, nebo teprve tréninkem tuto do-
vednost získáme? Kurz bude vedený v ang-
ličtině, lektorka Fosca Di Gabriele hovoří 
i česky. 

PŘíPRAVKY	NA	PŘIJíMAČKY	NA	SŠ,	
4LETÁ	A	VíCELETÁ	gYMNÁZIA

Pomůžeme vašim dětem s  přípravou 
na přijímací zkoušky z češtiny a matemati-
ky. Probereme všechny aspekty přijímací 
zkoušky, procvičíme vše tak, aby děti zís-
kaly jistotu a nemusely se přijímaček bát.  

LOgOPEDIE,	LOgOPOVíDÁNí		
A	gRAFOMOTORIKA	

Logopedie se z prázdninového režimu vrací 
zpět a jako doplněk, či jen samostatný krou-
žek, otevíráme Logopovídání a grafomoto-
riku. Kroužek bude vedený hravou formou 
s výbornou paní učitelkou Mgr. Anetou Li-
bjakovou. Podpoříte tak u  svých dětí včas 
správný vývoj řeči i psací návyky.

TVOŘIVÁ	ANgLIČTINA	+	MALý		
OBJEVITEL	

Loni nám epidemiologická situace nepřála, 
tak snad budeme moci tento oblíbený 
kroužek otevřít letos. Jedná se o angličtinu 
pro nejmenší spojenou s populárním Ma-

lým objevitelem, jehož výstupem je oblíbe-
ný každoroční příměstský tábor. Děti se 
učí zábavnou formou cizí jazyk, a  ještě 
k tomu stihnou udělat neobyčejné pokusy 
s obyčejnými věcmi. 

ARTE	SETKÁVÁNí	SE	SIMONOU	
JETMAROVOU

Arteterapie přispívá k relaxaci, harmoniza-
ci a rozvoji osobnosti dítěte. Jedná se o vý-
tvarně léčebné tvoření, při kterém dochází 
k uvolnění napětí a úzkosti, rozvoji před-
stavivosti, fantazie a  kreativity. Kurz tra-
dičně vede naše dlouholetá kolegyně z PPP 
Lexik. Také letos u  nás proběhl Arte pří-
městský tábor, který se dětem moc líbil. 

Kurzy se již pomalu plní a my se na vás 
těšíme, začínáme již v týdnu od 13. září.

Více na  www.lexik.cz, www.insignis.cz 
i na Facebooku. 

V případě jakýchkoli dotazů 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�

Jsme středisko volného času zřízené jako 
školské zařízení hl. m. Prahy.

Poskytujeme služby v oblasti zájmového 
vzdělávání – programy pro aktivní využití 
volného času dětí, mládeže a dospělých. 

Tým domu dětí a mládeže tvoří kvalifi-
kovaní pedagogové, kteří na sobě neustále 
pracují, sledují aktuální trendy, co se týče 
zájmu a volného času, a v neposlední řadě 
jim není lhostejné okolí, v němž se nachá-
zejí. Kromě komunitních aktivit a  spolu-
práce s MČ se také věnují charitativní po-
moci a pomoci nejen blízkému okolí.

Tento školní rok budeme nově nabízet 
na  Základní škole Zdenky Braunerové 
Roztoky široké spektrum kroužků pro 
děti.

Nyní v krátkosti malá ochutnávka.
Pro kreativní děti nabídneme Ruční práce, 
Kreativ či Hravou výtvarku.

Chcete zažít Minecraft v  realitě? Tento 
kroužek je tvořivý, inspirovaný Minecraf-
tem, hry, pobyt venku – pozor, nenechte se 
mýlit ani napálit, není to počítačový krou-
žek!

Děti, které se budou chtít zdokonalit 
hravou formou v jazyce, čeká anglický ja-
zyk a konverzace.

Pro děti se zájmem o hudbu a zpěv jsou 
připraveny hodiny zpěvu a  klavíru, které 
jsou navzájem propojeny. 

Ve  sportovním odvětví se můžete těšit 
na Sportovně-výletový kroužek. Nevíte, co 
si pod tím máte představit? Principem 

kroužku je chodit se stejně naladěnou par-
tou dětí do různých sportovních zařízení, 
vyzkoušet si netradiční druhy sportů a „vy-
blbnout“ se při pohybových hrách. S dětmi 
navštívíme např. lasargame, minigolf, jum-
parénu, discgolf, bowling, curling, úniko-
vou hrua, lezeckou stěnu, loděnice aj. – dle 
domluvy.

Nenašli jste v naší ochutnávce kroužek, 
který by vás lákal, či jen máte konkrétní 
představu? Zkuste navštívit naše stránky 
www.ddmsuchdol.cz, kde si jistě v naší ši-
roké a pestré nabídce vyberete! 

� l

Těšíme se na vás! 
Lucie�Škrabalová

koordinátorka	kroužků	pro	ZŠ

Lexik se těší na děti i dospělé

Dům dětí a mládeže, Praha 6 - Suchdol pro roztocké děti

Léto	je	u	konce,	podzim	klepe	na	dveře,	děti	se	vrátily	
do	školních	lavic	a	i	my	v	Lexiku	jsme	připraveni	s	pestrou	
nabídkou	kurzů	a	workshopů	na	nový	školní	rok.	
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Na  žalovských příměstských kempech 
jsme se seznamovali s nejrůznějšími spor-

tovními odvětvími jako tenis, atletika, flor-
bal, cyklistika, fotbal a další sportovní hry.

Tábor v  Sýkořicích prověřil u  všech dětí 
pohybové i skautské dovednosti, nechyběl 
celodenní výlet na  Křivoklát, tenis, hod 
oštěpem ani koupání...

V prvním srpnovém týdnu nemohl chy-
bět tenisový kemp v Rakovníku. Intenzivní 
trénink, prokládaný tabatou a  plážovými 
sporty, patří mezi nejzásadnější akce naší 
nabídky. Málokdo se nestane pravidelným 
účastníkem a  součástí letního kempu 
na Cafexu, který je vždy zakončen turna-
jem.

Jsme šťastní, že jsme se těšili takové příz-
ni, a přejeme všem příjemný školní rok.

� l

Za tenisovou školu
Jan�Šrámek

Sportovní léto
Letošní	prázdniny,	tolik	už	zlou	nemocí	nesvázané,	jsme	
opět	naplnili	pohybem,	sportem	a	krásnými	zážitky.	Snažíme	
se	pozitivně	motivovat	děti	k	pohybu	tak,	aby	se	stal	jejich	
přirozenou	součástí.

n�Nabízím ke koupi nový tzv. „chodicí vo-
zík“. Omylem zakoupen druhý. Je to po-
mocné vozítko pro důchodce, které pomá-

há k bezpečné chůzi i posezení, s košíčkem. 
Cena po slevě 2 000 Kč, zavolejte a přijďte 
se nezávazně podívat. Tel. 606 944 624

n�HODINOVÝ MANŽEL – 
tel. 723 424 701
� l

Řádková inzerce

TJ SOKOL - CVIČENÍ 
Tyršovo náměstí 480, ROZTOKY

Přijďte si zacvičit od 1. 9. 2021
bez rezervace místa, karimatky s sebou

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Pondělí 18.45-19.45h
Středa 13.45-14.45h

AEROBIK, BODYSTYLING
Pondělí 20-21h

GYMBALY, BODYSTYLING
Pátek 20-21h 

Další informace ke cvičení najdete na stránkách

w w w.sok roz.cz
ODDÍL VŠESTRANNOSTI DOSPĚLÍ
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inzerce

Vaše zahrada
               od projektu 

   po údržbu
          kvalita se zárukou 

Projekce a realizace zeleně
Automatické závlahové systémy
Zahradní jezírka – koupací, okrasná
Předpěstované travní koberce
Dřevěné altány, pergoly, paluby
Kamenné zídky, dlažby, opěrné zdi

BAOBAB – péče o zeleň s.r.o. I Rýznerova 3/24, 252 62 Únětice
mobil: 731 659 881 I tel./fax.: 224 319 917 I e-mail: realizace@baobab.cz
www.baobab.cz  

Facebook “f ” Logo RGB / .ai Facebook “f ” Logo RGB / .ai

 zahradybaobab



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. 2021 – 31. 3. 2022

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

NOVÉ ZIMNÍ DEZÉNY

SPECIALISTA NA MONTÁŽ 
A SERVIS VENTILŮ TPMS

ON-LINE OBJEDNÁNÍ DO PNEUSERVISU


