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ÚVODeM

OBSAH:
Volby a traviči studní

Musím si postěžovat. Pan prezident při vyhlašování termínu 
parlamentních voleb vůbec nevzal v úvahu harmonogram vý-
roby Odrazu, takže volební výsledky byly známy až ve chvíli, 
kdy už náš časopis šel do tisku. Z toho důvodu jsme se museli 
omezit na strohé statistické údaje a možná (to ve chvíli, kdy 
úvodník píšu, ještě nevím) na krátký komentář. 

Někteří členové redakční rady mi doporučovali připravit 
předem komentáře ke všem možným variantám, jak by mohly 

volby dopadnout, a po volbách jen vytáhnout ten správný. Ne že bych nebyl zvyklý 
dělat občas zbytečnou práci, ale upřímně řečeno takové příležitosti vysloveně nevy-
hledávám.

Zbytečná práce je dvojího druhu. V tomto případě by šlo o práci, která bude hoto-
va, ale nebude k ničemu využita. Druhým typem je práce, která je odvedena a pou-
žita, ale výsledek je stejný jako u prvního druhu. Typickým příkladem je snaha vy-
světlovat něco složitějšího nechápavému jedinci. Znají to všichni učitelé. Nadřete se 
jako tažný kůň, zkoušíte věc vykládat z různých úhlů, pomocí přirovnání a schémat, 
návodnými otázkami a kdovíjak ještě… a nic. Tma. Blahoslaveni chudí duchem.

Nedávno jsem tu psal o hloupých lidech. Popravdě řečeno, když je někdo hloupý, 
ale nemyslí si o sobě, že je výjimečně chytrý, a nemá zlé úmysly, není třeba se ho bát.

V každé skupině lidí, bez ohledu na  její velikost, se však nacházejí jedinci, kteří 
rozhodně dobré úmysly nemají. Na jakémsi školení jsem se kdysi dozvěděl, že se jim 
říká „traviči studní“.  Jsou to lidé, kteří ze své povahy nesnášejí, když se společenství 
lidí daří, a snaží se stav věcí narušit.  Pomluvami, našeptáváním, manipulací, výmy-
sly. Sami nic pozitivního nevytvoří. Jenom boří a špiní.

Podle toho je poznáte a můžete se jim vyhnout. Anebo aspoň ty jejich jedovaté 
sliny ignorovat.  l

� �Jaroslav�Drda
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Volby
Píši tyto řádky ještě před volbami. K vám 
se Odraz dostane ale až po volbách. Proto 
nevím, jak tyto mimořádně důležité volby, 
které ovlivní naše životy nejen na  příští 
čtyři roky, dopadly. Jsem si ovšem jistý, že 
vy Roztočtí a Žalovští jste, jak je dobrým 
zvykem, volili velmi zodpovědně. I volební 
účast nepochybně bude v našem městě vý-
razně vyšší než celostátní průměr. Za  to 
bych vám chtěl moc poděkovat. Jsem hrdý 
na  naše město a  hlavně na  lidi, kteří 
v něm žijí.

Serpentina
Poslední zářijový víkend proběhla gene-
rální oprava silnice v  serpentině. Celá 
akce trvala tři a  půl dne. Organizačně 
i  kvalitativně proběhla, troufnu si říct, 
na jedničku. Konečně nám to v serpentině 
nedrncá a neprojíždíme nebezpečnými dí-
rami. Moc bych chtěl poděkovat zejména 
panu náměstkovi hejtmanky Martinu Kup-
kovi, který se o  tuto povedenou opravu 
krajské silnice zasloužil v první řadě. Podě-
kování patří i  všem ostatním, kteří se 
na této akci podíleli: krajské správě a údrž-

bě silnic, jejich dodavatelské firmě, kole-
gům z vedení naší radnice i dalším. Zvlášt-
ní poděkování patří i vám za ohleduplnost 
a trpělivost, protože jsme nemohli o tomto 
prodlouženém víkendu serpentinou pro-
jíždět. Věřím, že je tato povedená oprava 
předzvěstí budoucí spolupráce se Středo-
českým krajem při celkové rekonstrukci 
průtahu městem, která by mohla započít 
v horizontu dvou let.

Služby�pro�seniory
Po dlouhé době jsme mohli na městském 
úřadu s  našimi báječnými seniory oslavit 
jejich životní jubilea. Předně ještě jednou 
všem našim seniorům gratuluji a hlavně 
jim děkuji za všechno, co pro naše město 
i společnost dokázali udělat, a za předání 
jejich odkazu dalším generacím.

Zaznamenal jsem nějaké stížnosti 
z  opozičních řad (i  komunální volby se 
kvapem blíží) na služby poskytované v na-
šem domě s pečovatelskou službou. Patrně 
ale došlo částečně k  nedorozumění. Mu-
sím se k tomu ale stručně vyjádřit. Koro-
navirová doba přinesla některá nezbytná 
opatření, protože právě seniorská skupina 

byla tou nejohroženější. Právě kvůli ome-
zení osobního kontaktu byly obědy doná-
šeny za  dveře na  připravené stolečky či 
do  nachystaných tašek. Některé služby 
mají i  své logické limity. Třeba donáška 
obědů, které pro naše seniory vaří v  ku-
chyni základní školy, a  to ve  dnech, kdy 
jsou krátkodobé prázdniny. Obdobně to 
platí s úklidy, když je jedna z našich dvou 
pečovatelek například v  pracovní ne-
schopnosti. Již delší dobu mají všichni se-
nioři možnost objednané služby platit 
elektronicky. Město nabízí i další možnosti 
pomoci seniorům a mnohé další podporu-
je. Prosím, pokud byste měli jakýkoli do-
taz, kdybyste potřebovali s něčím poradit, 
neváhejte se obrátit na vedoucí sociálního 
oddělení paní Lukášovou. Jí, našim pečo-
vatelkám, paní radní Drdové, paní Kanto-
rové a všem ostatním, kteří našim senio-
rům pomáhají, moc děkuji.  l

Se srdečným pozdravem

Vážení	spoluobčané,	před	týdnem	proběhly	klíčové	volby	
do	Poslanecké	sněmovny	Parlamentu	ČR.

Slovo starosty

Na  programu bylo méně bodů, než bývá 
v kraji zvykem, po doplnění na místě čítal 
seznam 15 bodů včetně nezbytných pro-
cedur, jako jsou volby pracovních komisí 
a  kontrola plnění usnesení a  zápisů 
z  předchozích jednání zastupitelstva 
a rady.

Zastupitelé projednali pravidelnou zprá-
vu o  činnosti městské policie. Nejvíce je 
zaujala informace o tom, že náš pořádkový 
sbor již disponuje mobilním radarem 
na  měření rychlosti vozidel a  také jej už 
„s úspěchem“ použil. (Uvozovky jsem na-
psal s ohledem na postižené řidiče, kteří si 
pod pojmem úspěch asi představují něco 
jiného.) Co se týká termínů a míst dalšího 
měření, o něž se někteří zastupitelé inten-
zivně zajímali, nebyl vrchní strážník příliš 

sdílný. V  podstatě jenom potvrdil, že se 
měřit bude.

V dalším programu zastupitelé schválili, 
aby se jejich kolega Lukáš Hejduk stal dal-
ším oddávajícím, neboť když se toto opráv-
nění na  začátku volebního období udělo-
valo, ještě nebyl členem zastupitelstva. 
Po Martinu Štifterovi je to tak druhý oddá-
vající skaut.

Závažnějším bodem bylo schválení me-
moranda mezi Roztokami a  Suchdolem, 
v němž sousední městská část deklarovala, 
že se v brzkých letech odpojí od naší čistír-
ny odpadních vod.

Vzápětí přišel na  pořad stav čerpání 
městského rozpočtu, který se zatím stále 
odvíjí podle předpokladů. Ale jelikož opti-
mismus je podle Murphyho zákonů vždy 

jenom nedostatek informací, nebudeme 
předčasně jásat.

Nejvíce času – půldruhé hodiny – zabra-
lo schvalování zadání regulačního plánu 
pro oblast Solník. Předmětem sporu bylo, 
zda je možno zadání regulačního plánu 
schválit dříve, než vstoupí v platnost nový 
územní plán. Po  dlouhé diskusi nakonec 
převládl názor, že ano, a zadání bylo schvá-
leno. V doprovodném usnesení si pak za-
stupitelstvo vymínilo, že k vlastnímu regu-
lačnímu plánu se bude moci veřejnost 
vyjadřovat již v průběhu jeho vytváření.

V  dalším bodu zastupitelé přijali dar 
od  společnosti Byty Únětice na  zlepšení 
městské infrastruktury.

V následující sérii rozpočtových opatře-
ní došlo tentokrát k  přesouvání význam-
ných částek. Více než tři miliony určené 
na  výstavbu nafukovací haly vedle školy 
Cihelna, které se letos nepodaří vyčerpat, 
putovaly do  adresné rezervy. V  letošním 
roce dojde jenom k odstranění zbylých be-

Radar, regulační plán a peníze
Poprvé	po	prázdninách	se	zastupitelé	sešli	22.	září,	kdy	
postupně	dorazilo	18	členů	sboru,	zatímco	tři	si	ještě	užívali	
pozdně	letní	dovolené.

Jan�Jakob
starosta	města	Roztoky
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Dodatečné�příjmy�pro�obec
Radní vzali na vědomí informaci pánů Ja-
koba a Kubečky k vývoji daňových příjmů 
a schválili rozpočtové opatření spočívající 
v navýšení příjmů za prodej dřeva z poká-
cených stromů ve výši 10 000 Kč, stejně tak 
radní rádi schválili navýšení příjmů 
o 20 000 za příjmy z  reklam na veřejném 
osvětlení. Dalšími povýšenými příjmy byly 
ty z dotací na  školní obědy či z  ekologic-
kých projektů.

Vzor�smlouvy�na�pronájem�
sběrových�nádob
Radní Martin Štifter předložil a komento-
val smlouvu, proti níž se budou pronají-
mat nádoby na plast a papír občanům, kte-
ří se o tuto novou formu sběru tříděného 
odpadu přihlásí na odboru životního pro-
středí

Zjednosměrnění�
Olbrachtovy�ulice
Rada uložila místostarostovi T. Novotné-
mu projednat s Policií ČR zjednosměrnění 
Olbrachtovy ulice (v opačném směru, než 
bylo navrženo původně) a  další dopravní 
a bezpečnostní opatření.

Chystá�se�nové�kluziště
Radní přitakali pronájmu části pozemku  
č. 2990 v Žalově pro provozování venkov-
ního kluziště a stanovili podmínky nájem-
ní pětileté smlouvy. 

Radní také souhlasili s pachtem pozemků 
2445/2 a 2446/2 v k. ú. Roztoky a části po-
zemku 3605 v k. ú. Žalov za účelem provo-
zování zahrádkářské činnosti. 

Regulační�plán
Radní vzali na  vědomí projednaný návrh 
zadání regulačního plánu Solníky a uložili 
předložit projednaný návrh na  nejbližším 
jednání zastupitelstva. 

Radní prodloužili nájemní smlouvu 
na obecní byt v Jungmannově ulici a sou-
hlasili s tím, aby ubytovací jednotka v Ná-
dražní 21 byla využita pro účely přechod-
ného ubytování zaměstnance TS, a  to od   
1. listopadu letošního roku, po  předcho-
zích nutných úpravách. 

Odměny�pro�městskou�policii
Radní vzali na  vědomí pestrý popis čin-
nosti městských strážníků za uplynulý mě-
síc a  souhlasili jednomyslně s  tím, aby 
městští strážníci čerpali prostředky Minis-
terstva vnitra jako mimořádné ohodnoce-
ní své činnosti. V tomto kontextu schválili 
radní též povinný spolupodíl z městských 
prostředků ve výši 45 000 Kč. 

Dotace�pro�základní�školu
Městská rada souhlasila s  přijetím dotace 
115  000 Kč pro základní školu. Projekt se 
jmenuje Prevence tady a teď aneb zážitkové 
vzdělávání pedagogů nespecifické primární 
prevence rizikového chování dětí a mládeže 
– rada tedy také ocenila nikdy nekončící 
kreativitu tvůrců názvů takovýchto projektů. 

Radní přitakali vytvoření systematizova-
ného místa koordinátora prevence krimi-
nality od  l. ledna 2022 na  poloviční úva-
zek.

Studie�proveditelnosti�
na�Domov�seniorů
Na pořad jednání přišla i studie proveditel-
nosti Domova seniorů v Roztokách. Rada 
uložila paní radní Drdové zorganizovat 
zvláštní jednání zastupitelstva se samostat-
nou prezentací pro zastupitele. 

Rada vzala na  vědomí informaci mís-
tostarosty Richtera stran instalace kamer 
na území města a místostarosty Novotné-
ho stran permanentního ničení závory 
u vodárny směrem k jízdní škole. 

Radní přitakali dodatku k  pojistné 
smlouvě s Generali pojišťovnou a doporu-
čili též zastupitelstvu souhlasit se záměrem 
směny části pozemku v  ulici Za  cihelnou 
(2992, LV 10001), jakož i  prodejem části 
dalšího pozemku (LV 2990-LV10001), a to 
za cenu 1000 Kč/m2.

Rada města doporučila zastupitelstvu 
souhlasit s přijetím daru ve výši 607 500 Kč 
od společnosti Byty Únětice. 

l

Tak nám opravili serpentinu, chtělo by se 
parafrázovat Švejka. Jsem tomu samozřejmě 
rád, stejně jako všichni, kdo zatáčkami jezdí.

Zaznamenal jsem na fejsbůku i mimo něj 
otázky, proč to tak trvalo.

Připomenu, že silnice jsou majetkem Stře-
dočeského kraje. To, jak je dlouhá desetile-
tí (ne)opravoval, je jeho vizitka. Neopravo-
valy se pořádně za  vlády Bendlovy, 
Rathovy, hejtmanů za soc dem, nebylo líp 

ani za ANO. Díry se každoročně jen bídně 
zasypaly po  desítkách urgencí, naléhání, 
telefonních a mailových bitek. 

Od  doby, kdy jsme se se starostou před 
téměř dvěma roky vypravili za tehdej-

Zářijová městská rada se vypořádala během tří 
hodin s pětadvacítkou bodů

Opravy krajských silnic 

tonů a hromad hlíny z pozemku. Více než 
200 000 Kč město dostalo od Státního fon-
du pro životní prostředí na  výsadbu no-
vých stromů. Necelých 400 000 Kč obdrže-
ly školky Spěšného a Havlíčkova z projektu 
Šablony od ministerstva školství. Na opra-

vu dvou vybydlených městských bytů 
v Nádražní a Braunerově ulici před prona-
jmutím novým nájemníkům bylo vyčleně-
no 600 000 Kč.

Zasedání starosta ukončil krátce před 
desátou hodinou večerní.  l

 ➔

Jaroslav�Drda

Tomáš�Novotný
místostarosta
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ším ředitelem krajské správy silnic interve-
novat alespoň za větší opravu Přemyslovské 
a  Komenského, vyzbrojeni prosíkem a  ar-
gumentem, že jde o  silnice vedoucí k  ná-
rodní kulturní památce Levý Hradec, se 
přece jenom něco pohnulo. 

Dnes můžeme být spokojeni s  opravou 
zmíněných dvou žalovských ulic i  se 
serpentinou. Za  to, že silnici opravili 
v krátkém termínu čtyř dní a že k tomu vy-
užili svatováclavského volna, je třeba zho-
tovitele též pochválit. Chci věřit, že firma 
najatá krajskou správou silnic odvedla so-
lidní práci a že se vozovky po první zimě 
nerozpadnou. Je to pořád ale jen oprava, 
na dva tři roky. Na základ silnice, tzv. kufr, 
se nesáhlo, to až při generální opravě. 

Máme tedy krásný nový asfalt, ale krásný 
dočasně, na  to upozorňují sami pánové 
z krajské správy. 

To hrozné, co nazýváme průtahem a co je 
daleko široko nejstrašnější oranice v kraji, 
je letos alespoň zalátáno souvislými zápla-
tami. Ty odstartovala ochota roztockého 
donátora přihodit kraji na opravu jeho ma-
jetku (sic!) pár set tisíc korun. Na to slyšel 
náměstek hejtmanky, který přidal podob-
nou částku, později se na další části oprav 
podílelo finančně i naše město. Ano, je to 
pořád bída, s  hladkým povrchem zatáček 
nepěkně kontrastující, ale prvně za dlouhé 
roky jsou silnice spraveny jinak než sypá-
ním studené či teplé balené směsi, kterou 
jinak krajská správa silnic tak miluje. 

Pokud by vás zajímala cena všech dosud 
realizovaných oprav, tedy serpentiny, zá-
plat i  nových koberců v  Přemyslovské 
a  Komenského, vězte, že KSUS do  nich 
dala vloni a  letos celkem cca 6,5 milionu, 
donátor a obec k tomu ještě 750 000 Kč. 

Náměstkovi hejtmanky panu Kupkovi 
a novému řediteli krajské správy silnic sice 
bezpochyby lezu úporností a častým dota-
zováním na nervy, musím jim ale přiznat, 
že stran naší serpentiny a dokončení žalov-
ské silnice slovo splnili.

Kdy se dočkáme té generální opravy, to si 
ale odhadnout netroufnu. Žádná dosavad-
ní prognóza nevyšla. V jednom z osobních 
rozhovorů na hejtmanství vyjádřil náměs-
tek přání, aby se tak stalo během volebního 
období současného krajského zastupitel-
stva – tedy během tří let. Vysvětlil nám, zá-
stupcům obce, že kraj nově přijme bodova-
cí systém potřebnosti oprav. Naše/krajská 
silnice – řekl tehdy – jistě dosáhne na mno-
ho, mnoho bodů. 

Protože je ale nejlepší mít informace pří-
mo od  zdroje, dovolil jsem si navrhnout 
redakční radě Odrazu, aby získala od pana 
náměstka vyjádření formou rozhovoru 
v některém z příštích čísel. 

Buďme v dobré víře, že nás jeho slova po-
těší. Vedení města může slíbit, že se o gene-
rální opravu bude i nadále intenzivně zají-
mat. 

� l

Tomáš�Novotný
místostarosta

Setkání zástupců vedení města – starosty, 
radních, zástupců sociálního oddělení – se 
seniory, kteří dovršili životní jubilea. Naši 
senioři čekali na tuto chvíli, na setkání, po-
povídání opravdu dlouho a všichni se moc 
těšili. Jejich zájem byl skutečně veliký, a tak 

jsme toto setkání museli uskutečnit nadva-
krát ve středu 29. září a ve čtvrtek 30. září. 
Po oba dny senioři zaplnili zasedací míst-
nost roztockého městského úřadu. O pří-
jemnou atmosféru se postaraly Roztocké 
děti, dětský pěvecký sbor, tentokrát také 

v komorní sestavě. Všichni společně jsme 
si s dětmi zazpívali oblíbenou písničku na-
šeho prvního prezidenta T. G. Masaryka 
Ach synku, synku, popřáli jsme všem se- 
niorům pevné zdraví a  poděkovali jim 
za vše, co během svého života udělali pro 
další generace. Pohovořili o tom, co je trá-
pí, ale i  těší jak v  životě osobním, tak 
i ve městě. Informovali jsme je, s čím vším 
se na úřad či vedení města mohou obrátit 
a s čím jim můžeme pomoci, bude-li třeba. 
Samozřejmě že nechybělo dobré občerst-
vení a drobné dárky s květinou.

Děkujeme všem seniorům, kteří přišli 
s námi strávit příjemné odpoledne, a ještě 
jednou přejeme mnoho sil, zdraví, vitality, 
pohody a optimismu do dalších let.

� l

Jan�Jakob��
starosta

Vladimíra�Drdová��
radní�

Setkání jubilantů seniorů s vedením města
Téměř	po	dvou	letech	jsme	konečně	mohli	navázat	
na	krásnou	tradiční	komorní	slavnost.
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Akce�barevné��
popelnice�startuje
Jak	se	přihlásit	o	„popelnice“	pro	
svoz	tříděného	odpadu	od	va-
šeho	domu?	nádoby	už	dorazily	
do	Roztok	a	začíná	jejich	distri-
buce	zájemcům.	Pro	jejich	získání	
se	prosím	přihlaste	na	webové	
stránce	města	Roztoky	touto	ces-
tou:	najděte	odbory,	odbor	život-
ního	prostředí,	další	informace	
–	formulář	pro	nádoby,	adresný	
sběr.	Formulář	vyplníte,	odbor	
vás	zařadí	do	seznamu	a	pak	si	
po	podepsání	dohody	o	zapůjčení	
nádobu	můžete	vyzvednout	
u	Technických	služeb	Roztoky.	
zatím	vždy	v	pátek.

Pokud	nemáte	počítač,	můžete	
se	nahlásit	telefonicky	nebo	se	
zastavit	na	odboru	životního	
prostředí.	Tam	také	bude	možné	
sjednat	dopravu	pro	imobilní	
občany	nebo	pro	občany	starší,	
bez	dopravního	prostředku.

O	začátku	svozů	vás	budeme	
informovat	–	bude	zahájen	
po	rozdělení	300	popelnic,	v	této	
etapě	v	místech,	kam	zajíždí	vel-
ký	popelářský	vůz.

zdravím	vás	a	přeji	hodně	zdaru	
při	třídění	odpadu.		 l

Martin�Štifter����������

Konzultační�den
Konzultační	den	pro	občany	
města	Roztoky	s	vedoucí	oddě-
lení	důchodů	OSSz	Praha-západ	
pí.	Michaelou	Průšovou

Odbor	vnitřních	a	sociálních	
věcí	MěÚ	Roztoky	oznamuje,	
že	ve	středu	24.	listopadu	2021	
v	době	od	8.00	do	12.00	hod.	
bude	přítomna	ve	velké	zasedací	
místnosti	MěÚ	paní	Michaela	Prů-
šová,	vedoucí	oddělení	důchodů	
OSSz	Praha-západ.

Paní	Průšová	je	připravena	
s	vámi	konzultovat	vaše	problé-
my	a	otázky	týkající	se	důchodo-
vého	zabezpečení.

Těšíme	se	na	vaši	návštěvu.� l

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

OVSV,	MÚ	Roztoky

 ➔

Během epidemie se nemohla konat tradiční 
přivítání narozených dětí mezi obyvatele 
města. Všechny děti, které o tuto možnost 
přišly, jsme pozvali 9. září na radnici, aby-
chom je přivítali do našich řad a předali jim 
drobné dárky. Celkem se jednalo o 38 dětí, 
které jsme podle věku rozdělili do čtyř sku-
pin. Díky časovému rozpětí jsme vítali ne-
mluvňata, batolata a  ti nejstarší, dvouletí, 
už nám svižně pobíhali po místnosti a tra-
diční kolébka jim byla malá.

Mělo to svůj půvab. Doufáme ale, že s vítá-
ním dalších „občánků“ nebudeme muset 
čekat tak dlouho.

� l

Na  programu ale bylo též několik bodů, 
které vzbudily zájem veřejnosti i  médií, 
a myslím, že mohou zajímat i občany naše-
ho města, když se nás také částečně týkají.

Miliony�do�silnic,�ale�účelně
První bitka se odehrála nad navýšením le-
tošního rozpočtu krajské správy a údržby 
silnic. Radou bylo navrženo jeho posílení 
o  100 mil. Kč. Opozice však požadovala 
navýšení o 300 mil. Kč.

Koalice i opozice se shoduje na tom, že 
vnitřní dluh na  krajských silnicích (kam 
patří i naše hlavní komunikace Nádražní– 
–Lidická) je obrovský, snad až 17 miliard 
Kč. Problém letošního navýšení je ale 
v tom, že částka navržená opozicí by se ne-
stihla za 3 měsíce proinvestovat.

Zazněla též informace o  připravované 
fúzi dvou organizátorů dopravy – pražské-
ho Ropidu a  středočeského IDSK. To by 
mohlo přispět k  lepší provázanosti spojů, 
a tedy k vyššímu komfortu pro cestující.

Dohra�podpory�živnostníkům
Zajímavá byla i  zpráva o  stavu projektu 
Půjčka živnostníkům. Šlo o  program ná-

vratné finanční výpomoci středočeským 
drobným podnikatelům postiženým epi-
demií covidu-19 z  krajského rozpočtu. 
V období od května do října roku 2020 jim 
bylo poskytnuto celkem 4  831 půjček 
v úhrnné výši téměř 235 mil. Kč, přičemž 
splatnost půjček je čtyři roky. Někteří dluž-
níci zaplatili půjčku již po roce v plné výši, 
většina řádně splácí podle stanovených 
podmínek. Překvapivé je však to, že celých 
25 procent plátců zatím vůbec na splácení 
nereaguje! Bezpochyby někteří z  nich 
zkrachovali a skončili s živností, přesto čís-
lo není příliš lichotivé. Vymáhání přibližně 
1 200 půjček by byla pro krajský úřad ob-
rovská administrativní zátěž.

Provoz�na�některých�
lokálkách�skončí
Nejostřeji sledovaným bodem byla „Petice 
proti rušení osobních vlaků ve Středočes-
kém kraji“, když diskuse nad tímto bodem 
trvala 80 minut. 

Signatáři petice protestovali proti roz-
hodnutí kraje, že od platnosti nového jízd-
ního řádu (12. 12. 2021) nebude na-

Přivítali jsme nejmenší obyvatele města

Peníze vs. tradice
V	pondělí	13.	září	se	sešli	krajští	zastupitelé	k	projednání	
127(!)	bodů	agendy.	naštěstí	byla	většina	bodů	nekonfliktních,	
např.	sedmdesát	se	týkalo	majetkových	vztahů,	vesměs	
bezúplatných	převodů	pozemků	státu	na	obce.

Vladimíra�Drdová
radní	pro	školství		
a	sociální	věci
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n�7. 9. oznámen nález pánské peněženky 
s doklady, platební kartou a finanční hoto-
vostí na  chodníku v  ulici Přemyslovská – 
hlídka na místě nalezenou peněženku pře-
vzala od  oznamovatele, uloženo na  MP 
Roztoky jako nález, vyrozumění majitele 
na adrese jeho trvalého bydliště cestou MP 
Bakov nad Jizerou, majitel se dostavil 
na MP Roztoky, nalezená peněženka s ob-
sahem majiteli předána, majitel by touto 
cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci; 
n�7. 9. ve schránce důvěry MP Roztoky na-
lezen masivní náramek z bílého kovu – ná-
ramek uložen na MP Roztoky jako nález, 
zveřejněno na  webových stránkách MP 
Roztoky a města Roztoky;
n�8. 9. oznámen volně pobíhající pes v ulici 
Lidická v místě u Tesca – na místě zjištěn 
pes kříženec, odchycen a  umístěn do  zá-
chytného kotce MP Roztoky, prohlídkou 
zjištěn čip, následujícího zjištěn majitel, 
majiteli pes vydán v  pořádku, přestupek 
vyřešen uložením blokové pokuty v  pří-
kazním řízení na místě; 
n�9. 9. oznámena žádost PČR o prověření 
oznámení, že ve vlakové soupravě přeprav-
ní společnosti ARIVA je na WC uzamčená 
osoba, která odmítá na výzvu vlakvedoucí-
ho z  WC vylézt, a  pravděpodobně nemá 
platný jízdní doklad – na  místě provede-
ným šetřením zjištěno, že osoba byla uza-

vřena po  dobu jízdy vlakové soupravy 
na  WC a  po  zastavení v  konečné stanici 
v železniční stanici v Roztokách a po upo-
zornění vlakvedoucího, aby předložila 
platnou jízdenku nebo aby si ji zakoupila, 
toto osoba odmítla, jak bylo dále zjištěno, 
tak osoba se pohybovala po  vlakové sou-
pravě po  celou dobu bez roušky, zjištěna 
totožnost této osoby, kvalifikováno jako 
podezření z přestupku dle ustanovení § 37 
odst. 5 (přepravní řád) z. č. 266/1994 Sb. , 
o drahách, tento přestupek si vyřešil ve své 
kompetenci vlakvedoucí, a dále jako pode-
zření z  přestupku dle ustanovení § 92n 
odst. 1 písm. b) z. č. 258/2000 Sb. (nenoše-
ní roušky v  dopravním prostředku), což 
bylo vyřešeno uložením blokové pokuty 
v příkazním řízení na místě;
n�10. 9. sražená kočka v  ulici Lidická  
– U Školky – odstranění uhynulé kočky 
a předání MVDr. Šavrdovi;
n�10. 9. cestou PČR Libčice oznámeno na-
rušení občanského soužití mezi nájemní-
kem a pronajímatelem bytu v domě v ulici 
Josefská v obci Únětice – na místě zjištěno, 
že nedošlo k napadení, ale pouze ke slovní 
výměně názorů, neboť jak prohlásila maji-
telka a  zároveň pronajímatelka bytu, tak 
nájemník jí neplatí nájem, byt jí zdevasto-
val, a tak mu dala výpověď z bytu, což on 
nehodlal akceptovat, nájemník se však 

v době příjezdu hlídky na místě již nena-
cházel, majitelka bytu poučena, že před-
mětnou věc musí řešit občanskoprávní ces-
tou a podat na nájemníka žalobu u soudu, 
informována PČR Libčice nad Vltavou, 
kdy byla celá skutečnost vysvětlena a  ze 
strany PČR bylo hlídce sděleno, že jim 
oznamovatel přislíbil, že se na PČR dostaví 
k bližšímu vysvětlení, celou věc si tedy pře-
vzala PČR;
n�11. 9. oznámeno rušení nočního klidu 
v ulici Jantarova – hlídka na místo, šetře-
ním zjištěno, že se jedná o  hlasitý hovor 
osob na  pozemku jednoho z  rodinných 
domů, hovořeno s  odpovědnou osobou, 
tato upozorněna na rušení nočního klidu, 
přestupek proti veřejnému pořádku vyře-
šen na místě domluvou; 
n�11. 9. oznámeno rušení nočního klidu 
z  prostoru ulic Jiráskova–Opletalova – 
hlídka na  místo, šetřením zjištěno, že se 
jedná o  hlasitý hovor osob na  pozemku 
jednoho z  rodinných domů, hovořeno 
s  odpovědnou osobou, tato upozorněna 
na  rušení nočního klidu, přestupek proti 
veřejnému pořádku vyřešen na  místě do-
mluvou; 
n�11. 9. oznámeno rušení nočního klidu 
v ulici Zahradní – hlídka na místo, šetře-
ním zjištěno, že se jedná o  hlasitý hovor 
osob na  pozemku jednoho z  rodinných 

dále provozováno 12 lokálních tratí 
(v  petici uvedeno dokonce 15). Důvody 
jsou jednoznačně ekonomické – jejich pro-
voz je z  důvodu malé vytíženosti vysoce 
ztrátový. S  některými argumenty petentů 
lze souhlasit – vlak je součástí tradiční kul-
tury cestování ve střední Evropě, železnice 
je dopravní páteří našeho kraje. V  době 
přecpaných středočeských silnic I. a II. tří-
dy jde o komfortnější dopravu než autobu-
sy, navíc ve vlacích se dají lépe přepravovat 
jízdní kola a kočárky. A konečně platí, že 
železniční trať můžete zrušit jen jednou, 
o další se postarají „sběrači“ kovů…

Ekonomický aspekt je ale neúprosný, ve-
řejná doprava kraje je v hlubokém deficitu. 
Jak uvedl radní pro dopravu P.  Borecký, 
v  letošním roce kraj doplácí na  veřejnou 
dopravu 3,6 mld. Kč, tj. 38 procent svého 
rozpočtu. S  touto finanční zátěží by mohl 
pomoci stát, pokud by byla k tomu vůle – 
jako že momentálně není.

Důležitý je příslib vedení kraje, že ušetřené 
peníze zůstanou v  kapitole osobní želez-
niční přepravy a využijí se k jejímu zlepše-
ní na  silně vytížených tratích. Nás může 
zajímat, že mezi tratěmi se zrušeným pro-
vozem jsou např. nedaleké Vraňany – Lu-
žec nad Vltavou a Straškov – Zlonice – Sla-
ný. Lze i  doufat, že rušení provozu 
na  železničních lokálkách nebude houfně 
pokračovat, byť i o takových úvahách se dá 
v kuloárech leccos doslechnout.

Odstavná�parkoviště�
před�Prahou
Zastupitelstvo také schválilo smlouvy o vy-
budování záchytných parkovišť u železnič-
ních stanic v  Čerčanech, Olbramovicích 
a  Hostivici, kde půjde o  parkovací dům. 
Zdá se překvapivé, že záchytná parkoviště 
se budují padesát kilometrů od Prahy, ale 
fakt je ten, že hustota silniční dopravy 

do hlavního města ze směru od Benešova 
je dnes při nedostavěné D 3 již kritická.

S ohledem na úvahy o výstavbě zařízení 
pro seniory v našem městě je důležitá i in-
formace o aktualizaci plánu rozvoje sociál-
ních služeb ve  Středočeském kraji. Bylo 
sice konstatováno, že v  okolí Prahy je 
v těchto zařízeních z republikového hledis-
ka nejnižší počet lůžek, nicméně pro vyso-
kou nákladnost provozu budou napříště 
preferovány zejména terénní a ambulantní 
služby, které jsou mnohdy pro ještě samo-
statné seniory i vhodnější.

l

Z deníku Městské policie Roztoky
V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	Roztok	informovali	o	činnosti	Městské	policie	Roztoky,	
a	to	za	období	od	6.	9.	do	30.	9.	2021:	

Stanislav�Boloňský
zastupitel	Středočeského	
kraje
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domů, hovořeno s  odpovědnou osobou, 
tato upozorněna na rušení nočního klidu, 
přestupek proti veřejnému pořádku vyře-
šen na místě domluvou; 
n�12. 9. oznámen nález platební karty Čes-
ké spořitelny, nalezená platební karta pře-
dána na pobočku České spořitelny v Roz-
tokách; 
n�12. 9. oznámeno volné pobíhání psa, kte-
rého přivedl oznamovatel na MP Roztoky 
– nalezený pes umístěn do záchytného kot-
ce MP, prohlídkou psa zjištěn čip, v  do-
stupných evidencích zjištěno, že čip je evi-
dován, a  cestou registru byl vyrozuměna 
majitelka tohoto psa, která se dostavila 
na MP Roztoky, pes jí byl předán v pořád-
ku, přestupek vyřešen uložením blokové 
pokuty v příkazním řízení na místě; 
n�12. 9. v nočních hodinách oznámena žá-
dost PČR o  asistenci PČR při pátrání 
po  osobě, která utekla z  vozidla taxi bez 
placení v k. o. Úholičky, část Podmoráň – 
provedeno místní pátrání dle získaného 
popisu podezřelé osoby s  negativním vý-
sledkem;
n�13. 9. oznámen nález finanční hotovosti 
na parkovacím místě v ulici Masarykova – 
nalezenou finanční částku donesl oznamo-
vatel na  MP Roztoky, nalezená finanční 
hotovost uložena na MP Roztoky jako ná-
lez, zveřejněno na webových stránkách MP 
Roztoky a Facebooku – skupina Roztoky; 
n�17. 9. oznámena žádost oznamovatelky 
o  pomoc při otevření zabouchnutých 
vstupních dveří bytu v  bytovém domě 
v ulici Masarykova – na místě zjištěno, že 
oznamovatelka šla venčit psa a  průvan jí 
zabouchl vstupní dveře a uvnitř bytu spaly 
dvě malé děti, na  místo přivoláni hasiči, 
využito ustanovení § 16 z. č. 553/1991 Sb. 
(otevření bytu) a vstupní dveře byly hasiči 
otevřeny, k poškození nedošlo, děti naleze-
ny v bytě v pořádku;
n�18. 9. oznámen nález OP u Tesca v ulici 
Lidická, který donesl oznamovatel na MP 
Roztoky – vyrozumění majitele, OP pře-
dán majiteli, majitel by touto cestou chtěl 
poděkovat poctivému nálezci; 
n�18. 9. v nočních hodinách oznámen ná-
lez horského jízdního kola zn. Galaxy Lynx 
u  lavičky v  parku na  Tyršově náměstí – 
hlídka na místo, nalezené horské kolo za-
jištěno a uloženo na MP Roztoky jako ná-
lez, zveřejněno na webových stránkách MP 
Roztoky a Facebooku – skupina Roztoky; 
n�18. 9. v nočních hodinách oznámeno ru-
šení nočního klidu v ulici Jiráskova – hlíd-
ka na  místo, šetřením zjištěna skupina 
osob v  bazénu, hovořeno s  odpovědnou 
osobou, tato upozorněna na rušení noční-
ho klidu, přestupek proti veřejnému po-
řádku vyřešen na místě domluvou; 

n�20. 9. oznámeno odcizení horského jízd-
ního kola Apache z držáku nosiče zn. Thu-
le na os. vozidle tov. zn. Mitsubishi Outlen-
der, zaparkovaného v podzemních garážích 
nového komplexu bytových domů v Lede-
rově ulici – vzhledem ke způsobené škodě 
kvalifikováno jako podezření z  trestného 
činu krádeže, předána k  realizaci policis-
tům PČR Libčice;
n�21. 9. oznámeno odcizení balíčku z poš-
tovní schránky u domu v Tichém údolí – 
hlídka na místo, zjištěna podezřelá osoba, 
která odpovídala popisu, odcizený balíček 
vrácen majiteli, kvalifikováno a  šetřeno 
jako podezření z přestupku;
n�22. 9. nález osvědčení o registraci vozidla 
ve schránce důvěry MP Roztoky – osvěd-
čení o  registraci vozidla uloženo na  MP 
Roztoky, bude proveden pokus o kontakto-
vání provozovatele vozidla, v následujících 
dnech provozovatel kontaktován, tento se 
dostavil na  MP Roztoky a  nalezené ORV 
mu bylo předáno, provozovatel vozidla by 
chtěl touto cestou poděkovat poctivému 
nálezci;
n�22. 9. nález průkazky PID ve  schránce 
důvěry – uložena na MP Roztoky, zjištěna 
majitelka, majitelce nalezená průkazka 
předána, majitelka by touto cestou chtěla 
poděkovat poctivému nálezci; 
n�22. 9. nález svazku dvou kusů klíčů s pří-
věskem ve tvaru ještěrky ve schránce důvě-
ry MP Roztoky –  nalezený svazek uložen 
na MP Roztoky, nález zveřejněn na webo-
vých stránkách MP Roztoky a Facebooku 
– skupina Roztoky; 
n�22. 9. nález svazku sedmi kusů klíčů 
ve schránce důvěry MP Roztoky – naleze-
ný svazek klíčů bude uložen na MP Rozto-
ky;
n�22. 9. oznámeno rušení nočního klidu 
z prostoru před vchodem do bowlingu ho-
telu Academic – hlídka na místo, na místě 
již klid, ve vnitřních prostorách taktéž klid;
n�22. 9. oznámena přejetá kočka v jízdním 
pruhu komunikace ulice Lidická v  místě 
u Tesca – hlídka na místo, uhynulá kočka 
v rozježděném stavu, odstraněna z komu-
nikace pracovníky TS Roztoky; 
n�25. 9. oznámena střelba ze vzduchové 
pušky v  prostoru veřejného tábořiště 
na  Řivnáči – na  místě zjištěny dvě osoby 
střílející ze vzduchové pušky do terče, oso-
by zkontrolovány, upozorněny na to, že se 
nacházejí na  veřejně přístupném místě, 
a vyzvány, aby střelby ze vzduchové pušky 
v tomto místě zanechaly, výzvy osoby upo-
slechly a z místa poté odešly, na místě vyře-
šeno domluvou;
n�27. 9. v rámci hlídkové činnosti zjištěno 
znečištění povrchu komunikace Najdrova 
olejovou skvrnou –  provedeným šetřením 

zjištěno, že olejová skvrna pochází z vozi-
dla tov. zn. Ford, které parkovalo opodál 
místa znečištění, provedenou lustrací 
v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vo-
zidla, zadokumentováno, dalším šetřením 
a vytěžením provozovatele bylo zjištěno, že 
ke  znečištění komunikace došlo technic-
kou závadou na vozidle, provozovatel vozi-
dla uvedl, že znečištění odstraní na vlastní 
náklady;
n�27. 9. oznámeno odcizení horského jízd-
ního kola zn. Apache Tomahawk z pozem-
ku domu v ulici Máchova v Roztokách ze 
26. 9. – zadokumentováno, kvalifikováno 
a šetřeno jako podezření z přestupku proti 
majetku;
n�27. 9.�oznámeno rušení nočního klidu 
z  prostoru před bytovým domem v  ulici 
Braunerova – na místě zjištěn hlasitý hovor 
tří osob, upozorněni na  rušení nočního 
klidu, zjednána náprava, přestupek proti 
veřejnému pořádku vyřešen na  místě do-
mluvou; 
n�28. 9. oznámen nález svazku klíčů v pro-
storu Dubečnice, který oznamovatel ode-
vzdal na  MP Roztoky – nalezený svazek 
uložen na MP Roztoky, téhož den zjištěna 
majitelka, majitelce nalezený svazek klíčů 
předán, majitelka by touto cestou chtěla 
poděkovat poctivému nálezci; 
n�30. 9. v  rámci hlídkové činnosti byla 
na parkovišti v ulici Obránců míru naleze-
na tři vozidla, nesplňující podmínky pro-
vozu na  pozemních komunikacích a  evi-
dentně dlouhodobě neprovozovaná, 
jednalo se o  dvě vozidla tov. zn. Škoda 
Octavia bez tabulek registrační značky 
a jedno vozidlo tov. zn. Škoda Favorit bez 
tabulek registrační značky – zadokumento-
váno, provedenou lustrací v evidenci vozi-
del dle zjištěných VIN byly zjištěni provo-
zovatelé vozidel, výzvy k odstranění vozidla 
vylepeny na  vozidla, tyto výzvy zaslány 
i  provozovatelům vozidel, oznámeno Sil-
ničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky. 

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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HLASOVáNí�V�JeDNOTLIVýCH�VOLeBNíCH�OKRSCíCH�V�ROZTOKáCH

POROVNáNí�VýSLeDKů�A�VOLeBNí�účASTI:�čR,�STřeDOčeSKý�KRAJ,�OKReS�PRAH-ZáPAD,�ROZTOKy

Volby v Roztokách
Vážení	čtenáři,	vracíme	se	k	parlamentním	volbám	z	minulého	víkendu,a	to	v	porovnání	
volebních	výsledků	v	Roztokách	s	výsledky	zaznamenanými	v	okrese,	kraji	a	v	celé	
republice.	zajímavé	jsou	také	údaje,	které	strany	v	Roztokách	získaly	aspoň	nějaký	hlas,	
a	také	porovnání	nálad	v	jednotlivých	volebních	okrscích.

ČR 65,43	% STČ 67,95	% P-zÁPAD 74,75	% ROzTOKY 77,20	%

STRAnA PLATné	HLASY PLATné	HLASY PLATné	HLASY PLATné	HLASY

ČíSLO nÁzeV celkem v	% celkem v	% celkem v	% celkem v	%

13 SPOLU 1	493	905 27,79 203	091 28,74 30	582 38,52 1	861 41,05

20 AnO	2011 1	458	140 27,12 176	100 24,92 14	069 17,72 696 15,35

17 PiRÁTi		
a	STAROSTOVé 839	776 15,62 137	532 19,46 18	919 23,83 1	172 25,85

4 SPD 513	910 9,56 55	105 7,79 4	077 5,13 190 4,19

12 PŘíSAHA	 251	562 4,68 32	427 4,58 2	935 3,69 119 2,62

5 ČSSD 250	397 4,65 32	245 4,56 2	438 3,07 156 3,44

18 KSČM 193	817 3,60 24	618 3,48 1	581 1,99 102 2,25

8
Trikolora		
Svobodní		
Soukromníci

148	463 2,76 18	062 2,55 2	207 2,77 101 2,22

1 2 3 4 5 6 7

PLATné	HLASY PLATné	HLASY PLATné	HLASY PLATné	HLASY PLATné	HLASY PLATné	HLASY PLATné	HLASY

celkem v	% celkem v	% celkem v	% celkem v	% celkem v	% celkem v	% celkem v	%

1 Strana	zelených 0 0 5 0,61 6 0,83 3 0,49 9 1,28 8 1,14 10 1,32

2 Švýcarská		
demokracie 0 0 1 0,12 1 0,13 5 0,83 3 0,42 0 0 6 0,79

3 VOLnÝ	blok 4 1,56 5 0,61 3 0,41 4 0,66 6 0,85 2 0,28 5 0,66

4 Svoboda	a	př.		
demokracie	(SPD) 12 4,7 40 4,94 31 4,32 24 3,98 33 4,7 22 3,15 28 3,71

5 Česká	str.	sociálně	
demokrat. 7 2,74 25 3,09 19 2,65 32 5,31 21 2,99 24 3,44 28 3,71

7 ALiAnce		
nÁRODnícH	SiL 0 0 0 0 1 0,13 0 0 0 0 2 0,28 1 0,13

8 Trikolora	Svobodní	
Soukromníci 11 4,31 18 2,22 15 2,09 17 2,82 14 1,99 14 2 12 1,59

9 Aliance	pro		
budoucnost 0 0 2 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Hnutí	Prameny 0 0 2 0,24 0 0 0 0 2 0,28 0 0 0 0

12 PŘíSAHA		
Roberta	Šlachty 10 3,92 20 2,47 15 2,09 16 2,65 24 3,42 19 2,72 15 1,99

13 SPOLU	–	ODS,		
KDU-ČSL,	TOP	09 88 34,5 350 43,26 346 48,32 211 35,04 265 37,8 320 45,91 281 37,31

14 SeniOŘi	21 1 0,39 1 0,12 0 0 1 0,16 0 0 1 0,14 0 0

15 Urza.cz:	nechceme	
vaše	hlasy 1 0,39 5 0,61 2 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Koruna	Česká		
(monarch.strana) 0 0 4 0,49 7 0,97 3 0,49 0 0 3 0,43 3 0,39

17 PiRÁTi		
a	STAROSTOVé 68 26,66 191 23,6 181 25,27 150 24,91 173 24,67 177 25,39 232 30,81

18 Komunistická	str.
Čech	a	Moravy 10 3,92 19 2,34 11 1,53 19 3,15 17 2,42 11 1,57 15 1,99

20 AnO	2011 43 16,86 120 14,83 77 10,75 116 19,26 132 18,83 94 13,48 114 15,13

21 Otevřeme	ČR		
normálnímu	životu 0 0 1 0,12 1 0,13 1 0,16 2 0,28 0 0 3 0,39

Čísla okrsků a volebních místností:  1 – zámek, 2 – knihovna, 3 – ZŠ Školní náměstí, 4 – radnice, 
     5 – Sokolovna, 6 – ZŠ Zaorálkova, 7 – MŠ Přemyslovská zdroj: www.volby.cz
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Coby politický reportér jsem zblízka zažil 
spoustu kampaní a sledoval dění v mnoha 
volebních štábech. Viděl jsem hysterické 
reakce po porážkách i namyšlený triumfa-
lismus u vítězů.

Ale takovou euforii, jíž jsem byl svědkem 
v sobotu 8. října ve volebním štábu koalice 
Spolu, jsem ještě nikdy na žádné politické 
akci neviděl. Mladí lidé vyvolávali jméno 
Petra Fialy, ačkoli ten pro ně byl ještě ne-
dávno nudným profesorem a sucharem.

Zlomem byl čas 18.04 hodin, kdy bylo 
sečteno 98 procent hlasů a  sestava ODS, 
lidovců a  TOP 09 se poprvé přehoupla 
před hnutí ANO. Mezi jejími podporovate-
li vypukl jásot málem jak o po památném 
vítězství v Naganu. „Už je to tady, už je to 
tady! Pískej konec, pískej konec!“

Takové emoce dokázal vyvolat fakt, že 
Andrej Babiš skončil o  pouhých 0,7 pro-
centa na druhém místě. A  tedy prohrál. 
Proto ta revoluční nálada ve štábu vítězů, 
kde emoce musel svými nesmělými gesty 
uklidňovat Petr Fiala – velmi dobře si vě-
dom toho, že kdo je dneska vítězem, může 
být příště poraženým.

Euforie by měla brzy opadnout. Obě ko-
alice, které chtějí vytvořit vládu, vyvolaly 
mezi lidmi toužícími po změně ohromné 
naděje. Ale znáte ono cimrmanovské – fázi 
očekávání obvykle střídá fáze zklamání. 
Kabinet složený z  pěti politických stran 
ještě Česko nemělo. Nebude to vůbec jed-
noduché vládnutí. Od všech to bude vyža-
dovat obrovskou dávku dobré vůle, disci-
plíny a  také schopnosti ustoupit a  dělat 
kompromisy.

Kromě toho pestrobarevný kabinet pře-
bírá zemi v těžké, nezáviděníhodné situaci. 
S rozvrácenými veřejnými financemi, dlu-
hy, s  nedůvěrou lidí ve státní instituce, 
v době prudkého růstu cen a také s velký-
mi potížemi automobilového průmyslu, 
klíčového pohonu české ekonomiky. Je jas-
né, že nový kabinet bude muset dělat i ne-
populární kroky a šetřit. Bude na jeho ši-
kovnosti, zda to dokáže veřejnosti vysvětlit 
tak, aby to přijala.

Na druhém konci Prahy, v centrále hnutí 
ANO, byla po vyhlášení výsledků cítit bez-
radnost. Andrej Babiš je jako predátor, kte-
rý neumí prohrávat. Ostatně už před vol-
bami ohlásil, že pokud nebude premiérem, 
politiku raději opustí, než aby seděl v opo-
zičních lavicích.

Záběry na rozpačité politiky jeho hnutí, 
kteří sledovali volební výsledky, připomí-
naly scénu z  amerického filmu Forrest 
Gump, kde se hlavní hrdina nečekaně za-
staví a řekne: „Už jsem unavený, už mě to 
nebaví, jdu domů.“ Členové hnutí ANO 
jako kdyby také najednou nevěděli, co bu-
dou dál sami dělat bez svého šéfa a zakla-
datele, pokud skutečně odejde. Úplně stej-
ně jako Forrestem Gumpem opuštění běžci 
v oscarovém snímku.

Každopádně letošní volby do Poslanecké 
sněmovny ukončily jednu éru politiky, kte-
rá kromě jiného rozdělila českou společ-
nost. Kromě porážky Babišova hnutí vo-
lební výsledky přinesly několik dalších 
překvapení.

Rekordní�volební�účast�
Hlasovat přišlo 65,4 procenta voličů, nejvíc 
od roku 1998. U nás v Roztokách dokonce 
neuvěřitelných 77,2 procenta. Volby byly 
referendem o  Babišovi, což přitáhlo jeho 
odpůrce i zastánce. Právě koalici Spolu se 
v  závěru kampaně podařilo mobilizovat 
nebabišovský svět, když strašila vládou 
ANO, KSČM a SPD. To byly plakáty s Ba-
bišem, Filipem a Okamurou a nápis „Hroz-
ba, kterou musíme zastavit“.

Konec�levice�
Ve volbách úplně propadly obě tradiční 
levicové strany, tedy sociální demokraté 
a komunisté. Nedokázaly překonat pěti-
procentní hranici nutnou pro vstup do 
Sněmovny. Dá se říct, že je s sebou stáhl 
Andrej Babiš, jehož vládnutí podporo-
valy, zatímco jejich voliči moc pochope-
ní pro paktování se s miliardářem nemě-
li. Kdo by v  listopadu 1989 řekl, že na 
odchod komunistů ze Sněmovny si bu-
deme muset ještě počkat dlouhých dvaa-

třicet let? V jejich návrat už nikdo nevě-
ří. Naopak sociální demokracie, nejstarší 
česká politická strana, po tvrdém pádu 
na dno doufá v  obrodu. A  také v  to, že 
pak se zvládne vrátit do první politické 
ligy.

Bez�nového�spasitele�
K zálibě českého voliče patří, že v každých 
volbách do Sněmovny pošle nějakého no-
váčka. Spasitele, od něhož očekává, že bude 
lepší než jeho předchůdci. V roce 2006 to 
byli Zelení, v roce 2010 TOP 09 a Věci ve-
řejné, v  roce 2013 hnutí ANO a  Úsvit, 
v roce 2017 Piráti a SPD.

Letos si o  tuhle roli velmi hlasitě říkala 
Přísaha Roberta Šlachty. Nakonec ale ně-
kdejší šéf protimafiánského policejního 
útvaru s  protikorupční rétorikou skončil 
těsně pod pěti procenty a  neuspěl. Sně-
movna je tedy letos bez nováčka, v posla-

neckých lavicích zasednou výhradně čle-
nové stran a  hnutí, které tady byly už 
v předchozím volebním období.

Okamura�pod�10�procenty�
Populistická SPD Tomia Okamura, která 
ještě na jaře díky nekompromisní kritice 
lockdownu, testování a očkování mířila až 
k zisku patnácti procent, nakonec překva-
pivě skončila na 9,5 procenta hlasů. Hnutí, 
jež bylo ochotno vytvořit společnou vládu 
s hnutím ANO za podmínky vypsání refe-
renda o vystoupení země z EU, tak zůstává 
v opozici. Okamurovi sebrala hlasy pestrá 
konkurence na vlastenecké scéně – Šlach-
tova Přísaha, Trikolóra a  Volný blok. 
Všechny tyto hlasy nakonec propadly.

Debakl�Pirátů�
Ještě na jaře byli považováni za jednoho 
z favoritů voleb, když průzkumy veřejného 
mínění vystřelily koalici Pirátů a Starostů 
ke 30 procentům preferencí. V  tu dobu 
v přeplněných nemocnicích umíralo 

Volby přinesly konec jedné éry
někteří	slzeli	štěstím,	jiní	všelijak	poskakovali,	jásali	
a	skandovali	jméno	svého	nečekaného	hrdiny.	Jako	kdyby	
byli	na	koncertě	nějaké	světové	rockové	hvězdy.
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téma měsíce

Letošní volby do Sněmovny jsou předmě-
tem velkého očekávání, neboť mohou při-
nést skutečné politické zemětřesení. Ane-
bo také ne.

Nejen voliči, ale zejména jednotlivé poli-
tické strany si jistě oddechli, když nejdelší 
předvolební kampaň v historii ČR skonči-
la. Mám podezření, že vyhlásit termín vo-
leb 9 měsíců před jejich konáním byl jakýsi 
„sadomasochistický“ záměr, jak povařit 
všechny zúčastněné strany ve vlastní šťávě, 
a  navíc jejich pokladnám za  předvolební 
maraton řádně pustit žilou. Dodržení zá-
konného limitu výdajů na  kampaň lze 
v  této souvislosti považovat u  některých 
hráčů na  politickém kolbišti za  sci-fi, ale 
účetně to samozřejmě klapne na korunu.

Veletrh�nesplnitelných�přání
Smutným paradoxem kampaně bylo to, že 
prakticky žádná z rozhodujících volebních 
stran a  koalic neměla odvahu říci celou 
pravdu o  stavu hospodářství a  o  nutnosti 
bolestných kroků, jak tento stav řešit. Jen 
jedna méně zkušená strana cosi mimoděk 
utrousila před kamerami TV, za což zapla-
tila krutou daň v podobě obrovského pro-
padu volebních preferencí. Proto lze mít 
pro tento pud sebezáchovy volebních stran 
jisté pochopení. Nastavuje to ovšem dosti 

nelítostné zrcadlo většinové české společ-
nosti – která, zdá se, řečeno s  klasikem,  
„hodlá raději v blahé naději sníti, než straš-
nou znáti jistotu“. Při takovém nastavení 
společenského vědomí nemůže v kampani 
nic kloudného vymyslet ani nejlepší expert 
na  PR. Všichni zainteresovaní vědí (a  to 
nejen u nás, ale třeba i v Německu), že zvý-
šení některých daní nás nemine. Jen se 
všichni tváří, že ozdravit ekonomiku státu 
půjde i bez toho, a v šeru kuloárů se mezi-
tím řeší, které daně to budou. Kdo celý ten 
giga dluh zaplatí, zda chudí, či bohatí, staří, 
či mladí, případně všichni trochu. Jeden 
politický matador se v  soukromí vyslovil, 
že zná tři možné recepty na ozdravění ve-
řejných financí. Všechny by ale vedly k to-
tální prohře ve  volbách. Je evidentní, že 
bude třeba značné politické odvahy po vol-
bách, má-li se zadlužení státu alespoň při-
brzdit.

Inflace�–�milenka�ekonomů
Zajímavou a využívanou cestou umořová-
ní dluhu je i inflace. Nejprve je třeba ma-
sivně posílit stav oběživa „rozhazováním 
peněz z  helikoptéry“. To povzbudí lidi 
k  utrácení, které nastartuje zvýšení cen 
a tlak na mzdy – a inflační spirála se rozjíž-
dí. Účetně je v  současnosti vykazována 

na úrovni 3–4 procenta, ale tomu může vě-
řit jen ten, kdo nechodí nakupovat do su-
permarketu a  živí se sběrem a  lovem. 
A  také nekupuje stavební hmoty, jezdí 
na dřevoplyn a svítí petrolejem. Pravý ná-
raz do zdi reality nastává v okamžiku, kdy 
si chce např. pronajmout, či dokonce kou-
pit byt, nebo alespoň pořídit pozemek. 
Tam se inflace už utrhla nad míru kou-
pěschopnosti střední třídy. Že by tento 
brutální vzestup cen nemovitostí do  spo-
třebního koše inflace nepatřil?

Jak ale říkal jeden bývalý český premiér: 
„Zdroje tu jsou“. Jen si na ně posvítit. Např. 
ve státní správě je v současné době neobsa-
zených cca 20  000 pracovních míst. Ne 
všichni ale tuší, že na  tato fiktivní místa 
stále čerpají jednotlivá ministerstva peníze 
na platy. Je to trochu jako příběh mrtvých 
duší z Gogola. Stačilo by tedy jedním škr-
tem pera ušetřit stovky milionů korun. 
Udělá to někdo po volbách? Už to slibovalo 
několik předchozích vlád, ale trend je spíše 
opačný.

Divadlo populismu musí skončit a začít 
ta poctivá, drobná práce pro stát, jak říkal 
již T. G. Masaryk.

� l

Dovolte mi, abych za  Místní organizaci 
ODS v Roztokách poděkoval všem spolu-
občanům, kteří přišli v Roztokách k vol-
bám. Zejména pak těm, kteří zvolili koa-
liční kandidátku Spolu a kandidáty ODS.

Konzervativních voličů napříč Evropou 
valem ubývá, a tak je každý pravicový hlas 
třeba ocenit zlatem. 
Děkujeme.

� l

Před (i po) volební zamyšlení

Poděkování voličům Spolu a ODS

Tento	text	píši	dva	týdny	před	volbami	s	vědomím,	že	vyjde	
v	tisku	až	po	nich	a	nemůže	být	proto	považován	za	součást	
kampaně	ani	kontrakampaně.

Ing.�Roman�Jandík
předseda	ODS		
Roztoky

Stanislav�Boloňský

na covid pět tisíc lidí měsíčně a Babišova 
vláda nezvládala boj s epidemií.

Nakonec z dosavadních 22 pirátských po-
slanců zůstanou ve Sněmovně jen čtyři. Ko-
alice Pirátů a STAN získala jen 15,6 procenta 
hlasů, ačkoli si naděje dělala až na 25 pro-
cent. A co víc – z 37 mandátů obsadí 33 zá-
stupci Starostů, zatímco na Piráty zbyla jen 
zmíněná čtyři křesla. Tak masivně lidé 
kroužkovali na lístcích kandidáty se zkrat-
kou STAN za jménem. Mimo jiné jde zřejmě 
o  výsledek agresivní kampaně hnutí ANO, 
která dlouhodobě strašila před Piráty.

Jejich šéf Ivan Bartoš, jenž si koalici se 
Starosty a  nezávislými prosadil, tak bude 

čelit velké kritice a zřejmě i pokusům o od-
volání. Ambiciózní Piráti, v  nichž mnozí 
lidé viděli naději na změnu politiky a také 
její generační obměnu, teď musejí analyzo-
vat, kde udělali chyby.

Babiš�prezidentem?�
Nejčastější otázka zní, co teď bude s Andre-
jem Babišem. Málokdo si ho samozřejmě 
dokáže představit jako řadového opoziční-
ho poslance, který vydrží několik hodin 
schůzovat. Otevírá se před ním jiná mož-
nost, jak se udržet v politice. A sice prezi-
dentská kandidatura. Česko je v nejistotě 
ohledně zdraví Miloše Zemana. Volba hla-

vy státu má být v  lednu 2023. Babiš sice 
říká, že o tom neuvažuje, ale podobně v mi-
nulosti odmítal i to, že bude členem vlády.
Šanci překvapivě má. V  prezidentských 
volbách žádné hlasy pod pět procent ne-
propadnou. Antibabišovský svět (Spolu + 
PirStan) získali ve sněmovních volbách 
2,3 milionu hlasů. Druhý tábor (ANO, 
SPD, KSČM, Přísaha, Volný blok) měl do-
hromady 2,7 milionu hlasů, tedy o 400 ti-
síc více.

Jinými slovy: někdy je dobré euforii po-
psané v  úvodu nepodléhat, aby po naději 
nepřišlo drsné vystřízlivění.� l

Václav�Dolejší

▲
	in
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Ke každé soupravě dostávate automaticky potvrzení o seřízení lyžařského vázání ZDARMA.

Internacionální 1231/8, Praha 6 165  00, Tel.: 775 085 151, 777 851 531 - obchod a půjčovna

Email: SERVIS@CYKLOADAM.CZ, WWW.SKIADAM.CZ

VYBAVENÍ DĚTSKÉ LYŽE 
110 – 130 cm

DOSPĚLÉ LYŽE
A SNOWBOARD BĚŽKYDĚTSKÉ LYŽE 

70 – 100 cm

KOMPLETNÍ SET* 1090,- 1250,-

SAMOSTATNÉ LYŽE 900,- 1150,-

HELMA NEBO VAK 

750,-

600,-

100,- 100,- –

1250,-

1000,-

100,-

Cena platí při zapůjčení od 19. 10. do 14.11. 2021

NEKUPUJTE LYŽE!!!

FULL
SERVICE

VYPŮJČTE SI JE NA CELOU SEZÓNU!!!

VRACÍTE AŽ 30. 4. 2022

VRACÍTE AŽ
30. 4. 2022

POZOR!
ZAČÍNÁME
19. 10. 2021

3000
PÁRŮ

LYŽÍ

VYBAVENÍ DĚTSKÉ LYŽE 
110 – 130 cm

DOSPĚLÉ LYŽE
A SNOWBOARD BĚŽKYDĚTSKÉ LYŽE 

70 – 100 cm

KOMPLETNÍ SET* 1290,- 1490,-

SAMOSTATNÉ LYŽE 1200,- 1350,-

HELMA NEBO VAK 100,- –

1490,-

1300,-

100,-

Cena platí při zapůjčení od 16.11. do 12.12. 2021

750,-

600,-

100,-

VYBAVENÍ DĚTSKÉ LYŽE 
110 – 130 cm

DOSPĚLÉ LYŽE
A SNOWBOARD BĚŽKYDĚTSKÉ LYŽE 

70 – 100 cm

KOMPLETNÍ SET* 1490,- 1899,-

SAMOSTATNÉ LYŽE 1400,- 1750,-

HELMA NEBO VAK 100,- –

1899,-

1750,-

100,-

Cena platí při zapůjčení od 14.12. do 31.12. 2021

750,-

600,-

100,-

VRACÍTE AŽ
30. 4. 2022

VRACÍTE AŽ
30. 4. 2022
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Přes osmdesát lokálních tvůrců a  značek, 
„bejbypanková“ kapela Kašpárek v  rohlí-
ku, výborné jídlo a pití a hlavně skvělá at-
mosféra – to vše si užili návštěvníci zářijo-
vého marketu DESIGN LOCK. 

Akce, která se na zámku koná s podpo-
rou města Roztoky a Středočeského muzea 
už čtvrtým rokem, se v  průběhu let stala 
jednou z  nejnavštěvovanějších v  Rozto-
kách. Cílem je nejen podpořit lokální tvůr-
ce, ale samozřejmě nabídnout také pestrý 
a originální sortiment návštěvníkům. Ten 
zahrnuje vše od  módy přes přírodní kos-
metiku, hračky, bytové doplňky až po gra-
fiku, knížky, šperky a další hodnotné hand- 
made výrobky. Skladba výrobců je vždy 
volena s  ohledem na  kvalitu a  různoro-
dost. 

Vedle originálních výrobků je pokaždé 
součástí také doprovodný program, který 
letos tvořily kreativní dílničky a především 
koncert bejbypankové legendy Kašpárek 
v rohlíku, který byl perfektní tečkou za zá-
řijovým marketem DESIGN LOCK.

 „Chtěla bych poděkovat všem partne-
rům, ať už samotnému Středočeskému mu-
zeu, městu Roztoky a Středočeskému kraji, 
díky nimž může být DESIGN LOCK v ta-
kovém měřítku a  s  tak kvalitním dopro-
vodným programem,“ říká Adéla Laube 
a dodává: „Máme skvělé ohlasy a mám ra-
dost, že mnoho lidí díky DESIGN LOCKu 
navštíví nejen Zámek, ale vyrazí pak třeba 
i  do  Tichého údolí, Žalova nebo Únětic 
a poznají, jak pěkné okolí tady máme. Po-
děkování patří také našemu roztockému 

fotografovi Honzovi Žirovnickému, které-
mu se daří zachytit pohodovou atmosféru.“

Pokud vám podzimní design market 
utekl, tak si poznačte do kalendáře neděli 
5. prosince, na kterou je naplánovaný další, 
tentokrát adventní DESIGN LOCK. 
Ve  spolupráci se Středočeským muzeem 
připravujeme opět pestrý doprovodný pro-
gram. Děti se tak mohou těšit na pohádku 
divadelního souboru Loutky bez hranic, 
který získal mnoho ocenění a byl nomino-
ván na cenu Thálie 2020. Další podrobnos-
ti najdete na  www.designlock.cz nebo 
na sociálních sítích.

Přijďte si užít pohodovou vánoční atmo-
sféru a  nakoupit originální dárky přímo 
od  výrobců na  adventní design a  hand-
made market, který se bude konat v neděli 
5. prosince od  10 do  17 hodin na  zámku 
v Roztokách u Prahy. 

� l

Těšíme se na vás.
Adéla�a�celý�tým�DeSIgN�LOCK

Nebyl to pouze program kulturní, ale 
i plný informací o tom, co vše může naše 
město seniorům nabídnout. Zazpívat na-
šim seniorům přišly Roztocké děti, v mini-
malistickém složení, protože ani děti ne-
mohly rok zpívat. O to větší sklidily aplaus. 
Na zpěv v lidovém tónu navázaly tanečni-
ce základní umělecké školy tancem – pol-
kou Tritsch-Tratsch Johanna Strausse. Sta-
rosta čepoval pivo a  občerstvení pro 
seniory zdarma obstaralo Perfekt Café 
(káva byla opravdu perfektní). Návštěvníci 
si mohli nechat změřit tlak, cukr, saturaci 

kyslíku v  krvi, vyzkoušet hru pétanque, 
kterou můžete pravidelně organizovaně či 
neorganizovaně hrát na hřišti vedle DPS. 
Vyzkoušet, jak je na tom člověk s pamětí, 
bylo možné u stánku společnosti Demen-
tia.

Během nejen pamětnických písniček 
jsme postupně představili širokou nabídku 
služeb a pomoci, která je v Roztokách po-
skytována. Představit se také přišly osob-
nosti – tváře, které za těmito službami stojí. 
Dovolím si zde malou rekapitulaci s  uve-
dením kontaktů.

1. Sociální oddělení Městského úřadu 
Roztoky
n�poradenská činnost, komunikace s  úřa-
dem práce, příspěvky na péči, sociální dáv-
ky, žádosti do DPS, příspěvky na dopravu 
k  lékaři, žádosti o  mimořádnou pomoc 
v nouzi, pečovatelská služba, dovážka obě-
dů a další.
Kontakty: 
vedoucí Ing. Kateřina Lukášová, 
tel. 734 446 118
asistentka Laďka Jakobová, 
tel. 220 400 230
pečovatelka Štěpánka Pencová, 
tel. 721 402 140

2. Církev československá husitská nabízí 
již dlouhodobě našim občanům duchovní 
a  psychologickou podporu. Stará se 
o  mnohé naše osamělé spoluobčany for-
mou osobní asistence. Podporu zde nachá-
zejí i  mladé rodiny. Vedle pravidelných 
nedělních bohoslužeb se každý týden 
ve  čtvrtek otvírá Křesťanská kavárnička, 
kde se setkávají seniorky a  senioři, aby 
strávili společné chvíle při zpěvu a harmo-
nice nebo jen při kávě, čaji a povídání.
Kontakty: 
paní farářky Mgr. Kristýna Ptáčková, 
tel. 774 157 685

Zářijový DESIGN LOCK je za námi, těšte se na advent!

Den seniorů

První	zářijovou	neděli	proběhl	na	roztockém	zámku	
podzimní	design	a	handmade	market	DeSiGn	LOcK.	Akce,	
která	se	letos	bude	konat	ještě	během	adventu,	se	stala	již	
tradičním	roztockým	podnikem	a	pokaždé	přiláká	velké	
množství	návštěvníků.	

V	neděli	5.	září	2021	byl	den	jako	stvořený	pro	setkávání.	
Sluníčko	svítilo	a	nic	nebránilo	tomu,	aby	se	na	louce	
u	městského	úřadu	a	domu	s	pečovatelskou	službou	
uskutečnil	den	s	bohatým	programem	pro	naše	seniory.	
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ŽIVOT Ve MĚSTĚ

V pátek 22. října od 16 do 17 hodin pro-
běhne v Husově sboru již tradiční dobro-
činná sbírka. Je možné přinést zachovalé 
oblečení, které byste sami ještě nosili či da-
rovali přátelům. Prosíme, nenoste ale obuv 
a  oblečení z  pozůstalostí. Dále je možné 

přinést i vybavení do domácnosti – drobné 
spotřebiče, nádobí, bytový textil, galante-
rie, hračky apod. Prosíme, aby vše bylo 
funkční, zachovalé a čisté. Sbírku pořádá-
me ve  spolupráci s  Diakonií Strom, která 
případný výtěžek ze sbírky poskytuje dob-

ročinným organizacím. Těšíme se na  vás 
na v Husově sboru na adrese Jeronýmo-
va 515, Roztoky. 
� l

Web: www.ccsh-roztoky.cz
Kristýna�Ptáčková�a�Jarmila�Kučerová

Mgr. Jarmila Kučerová, 
tel. 608 867 523
pastorační asistentka Helena Kantorová,
tel. 777 838 900

3. Sociální služba společnosti Dementia 
nabízí poradenskou službu (Poradna včera) 
pro pečující o  osoby s  různými formami 
a fázemi poruchy paměti, demence či Alz-
heimerovy choroby. Každou středu dopole-
dne se můžete v Klubu seniorů v Havlíčkově 
ulici osobně obrátit na sociální pracovnici, 
která vám poskytne cenné rady, kam se ob-
rátit o pomoc zdravotní, právní, jaké dávky 
můžete čerpat, jak s nemocným jednat, ale 
také jak si při tak náročné péči o svého bliž-
ního uchovat sílu a  nepropadat beznaději. 
Tato sociální služba je pro občany zdarma.
Kontakt: 
Anna Kliková, tel. 774 121 827

4. Poradna Ve dvou se to lépe táhne – na-
bídka pomoci všem seniorům v  nesnad-
ných situacích, které musejí v životě řešit:
n�Nevíte si rady při jednání s úřady, institu-
cemi či firmami.
n�Hledáte pomoc z titulu svého věku, zdra-
votního stavu či rodinných poměrů. 
n�Nemáte přístup k  počítači a  internetu 
a potřebujete vyhledat informaci či poslat 
zprávu.

n�Máte jiný problém, na který jste sami.
Kontakt:
PhDr. Iva Ježková, tel. 603 210 592

5. Svaz postižených civilizačními choro-
bami se svými aktivitami snaží o snazší za-
členění lidí se zdravotním či věkovým han-
dicapem do  běžného života a  společnosti. 
Pobočný spolek v  Roztokách (dále jen  
SPCCH Roztoky či spolek) sdružuje 
k dnešnímu dni cca 300 členů, převážně se-
niorů. V  minulých letech vstupovali 
do spolku většinou lidé s odchodem do dů-
chodu a v povědomí lidí v obci to byli tzv. 
důchodci. Činnost spolku tak byla zaměře-
na pouze na seniory a zdravotně postižené. 
Nicméně v  poslední době (cca od  roku 
2014) se do aktivit spolku zapojují i mladší 
věkové skupiny, a tudíž aktivity spolku mají 
velmi široký záběr činnosti. Všechny tyto 
aktivity jsou cíleně zaměřené na aktivizaci 
nejen zdravotně postižených a seniorů, ve-
doucí k udržení fyzické i psychické kondi-
ce, soběstačnosti a prevenci jejich sociální-
ho a společenského vyloučení.
n�Pravidelné aktivity
n�Besedy a přednášky
n�Společné zájezdy po  městech a  paměti-
hodnostech ČR
n�Zájezdy do divadel a na koncerty
n�Zájezdy do maďarských lázní

n�Spoluorganizování společenských akcí 
(Den seniorů, Den dětí, Velikonoční jar-
mark atd.)
n�Poradenská činnost
n�Návštěva nemocných a osamělých spolu-
občanů
n�Dárkové balíčky a přání pro občany při 
životních jubileích

Kontakty a přehled pravidelných aktivit 
naleznete v článku o SPCCH na následující 
stránce.

Po informativním bloku Taneční skupi-
na ZUŠ svým vystoupením na píseň Pešky 
jít uvedla představení Jiřího Wericha 
Petráška s  názvem Ven ze stínu, kde ne-
manželský syn Jana Wericha povídal 
o tom, jaké to je být synem slavného otce. 
Celé odpoledne jsme zakončili písničkami 
na  přání a  společným povídáním všech 
výše jmenovaných s nadšenými návštěvní-
ky, jichž se sešlo zhruba 150. Práci organi-
zátorů nakonec ocenil i užaslý Jiří Werich 
Petrášek slovy: „To jsem ještě nezažil. Rad-
ní a tajemník zpívají a starosta čepuje pivo. 
Líbí se mi tu.“� l

Poslední zářijový večer nabízel šanci po-
tkat v Roztokách na debatě Pavla Novot-
ného, starostu Řeporyjí. Roztocká „ódées-
ka“ pořádá besedy s  politiky každoročně 
už mnoho let a roztocké publikum dostalo 
díky tomu za ta léta příležitost klást otáz-
ky např. Jaroslavu Kuberovi, Alexandru 
Vondrovi, Václavu Klausovi ml. a mnoha 
dalším.

Letos naše pozvání mířilo do  Řeporyjí 
a přiznávám, že při znalosti Pavlova poně-
kud specifického projevu jsem měl trochu 
obavy, co z  toho bude. Navíc se naprosto 
netajím tím, že názorově patříme do znač-
ně odlišných proudů. Ale – koneckonců – 

smím-li citovat Masaryka: „demokracie je 
diskuse“.

A  diskuse se povedla. Návštěvníci do-
konce dostali šanci slyšet i věci, které neby-

ly úplně určené veřejnosti, a  hlavně si 
na hosta udělat vlastní, bezprostřední ná-
zor.

Za pomoc s organizací a propagací akce 
chci tímto poděkovat členům místního 
sdružení ODS. Nezdá se to, ale je s tím hro-
mada práce.

Každopádně nepolevíme a  napřesrok 
roztocká ODS zase přiveze na besedu ně-
koho zajímavého.

� l

Tomáš�Šalamon
místopředseda	MS	ODS	Roztoky

Dobročinná sbírka v Husově sboru

Letos do Roztok přijel diskutovat Pavel Novotný

Vladimíra�Drdová
radní	pro	školství		
a	sociální	věci

fo
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UPOZORNĚNí
zájezd	do	Brandýsa	nad	La-
bem,	který	se	koná	dne	20.10.	
2021	se	rozšiřuje	o	prohlídku	
basiliky	sv.	Václava	ve	Staré	
Boleslavi.	cena	zájezdu	bude	
350	Kč.	Jaroslava	Pařízková

Vážení a milí přátelé,
léto nám již skončilo, ale naše aktivity se 
rozjíždějí naplno. Pokud jste se nezapojili 
o  prázdninách, neváhejte a  přihlašte se 
na vámi vybrané aktivity u svých lektorů, 
kteří vám sdělí veškeré informace. Jsem 
velice ráda, že se daří jezdit na  zájezdy, 
které s velikou pečlivostí připravuje a za-
jišťuje paní Jaroslava Pařízková, za  to jí 
patří veliký dík, protože právě zájezdy 
bylo v poslední době velmi těžké, vzhle-
dem k  epidemiologické situaci, zorgani-
zovat. Konečně se také podařilo našim 
roztockým seniorům, právě díky neúnav-
nosti paní Pařízkové – napotřetí – odjet 
do  Maďarska, jejich oblíbených lázní 
v Tapolci, a strávit tam báječný odpočin-
kový týden.

Taktéž velký dík paní Miladě Slavatové, 
která znovu rozjíždí zájezdy do divadel, jež 
také nebylo možné uskutečňovat. Vracení 
a  výměna lístků, zajišťování dopravy. Ale 
hurá, již vše funguje a doufejme, že to vy-
drží.

Chci zde poděkovat všem spolupracov-
nicím, zvláště pak Marii Dittrichové, 
Blance Humplové, Lence Švecové, Marce-
le Tříškové a  dalším, které se v  našem 
spolku SPCCH nezištně starají o to, aby-
chom nejenom našim členům připravili 
různorodé aktivity a  setkávání. Jsme je-

den velký tým. Děkuji i  všem řadovým 
členům, kteří se navzájem podporují, ko-
munikují spolu, sdílejí radosti i  strasti, 
a  společně mnohdy hledáme cestu, jak 
jeden druhému pomoci.

Vážení a  milí přátelé, těším se, že se 
po delší době všichni setkáme na naší člen-
ské schůzi.

členská�schůze�SPCCH�Roztoky�se�
bude�konat�v�úterý�19.�října�2021�
od�16�hodin�v�hotelu�Academic.

PROGRAM	nAŠicH	AKTiViT:

n�pondělí: 14.00–16.00 otevřen Klub se- 
niorů, Havlíčkova 713, Marcela Tříšková, 
tel. 732 667 890
(informace, přihlášky, členské platby – 
známky) 

14.00–15.00 Procházky po  Roztokách 
s holemi Nordic Walking  

(sraz Klub seniorů), Blanka Humplová tel. 
776 845 466

n�úterý: dopoledne Angličtina pro seniory 
(začátečníci, pokročilí)               

(Klub seniorů), Adéla Kořínková, 
tel. 721 722 024
10.00–11.00 Tanec pro radost 
(taneční sál ZUŠ) 
Lucie Kárová Šrámková, tel. 603 833 786
13.30–15.00 Pétanque (hřiště u DPS)
Petr Fuksa, tel. 602 261 925
14.00–15.00 Měření tlaku, cukru v krvi, 

saturace kyslíku
(1. úterý v měsíci), (Klub seniorů), 
Petra Zajícová, tel. 736 766 445         
16.00–16.45 Cvičení mozku a  paměti 

(Klub seniorů) 
Milada Slavatová, 
tel. 604 249 196

n�středa: dopoledne Cvičení kardiaků 
(taneční sál ZUŠ) 

Blanka Humplová, Naďa Vanková,
info a přihlášky: Blanka Humplová, 
tel. 776 845 466
 

n�čtvrtek: 9.30–12.00 Klub pletení, 
háčkování (Klub seniorů)

Andrea Pištěková, tel. 605 252 328
14.00–16.00 otevřen Klub seniorů, 
Havlíčkova 713, Marcela Tříšková, 
tel. 732 667 890 
(informace, přihlášky, členské platby – 

známky)

n�pátek: 15.00–18.00  Rukodělné dílny  
(1x za měsíc)  (Klub seniorů) 

Markéta Hrůzová, tel. 723 800 922, 
Vlaďka Drdová, tel. 606 893 292 

SPCCH – Svaz postižených civilizačními chorobami 

Rukodělná dílna

Výlet do Úštěku

Zájezd SPCCH do Maďarska
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Poděkování
chtěl	bych	tímto	poděkovat	zaměst-
nancům	městského	úřadu,	konkrétně	
pracovníkům	sociálního	oddělení	
a	pečovatelské	služby,	za	dobrou	
práci.	Díky	jejich	ochotě	a	vstřícnosti	
jsme	mohli	velmi	rychle	zajistit	
donášku	obědů	pro	starší	rodiče,	což	
jim	významně	ulehčilo	těžkou	ži-
votní	situaci.	Stačilo	říct	(a	podepsat	
smlouvu)	a	donáška	obědů	ze	školní	
jídelny	fungovala	od	příštího	dne.	

Moje	další	poděkování	patří	zaměst-
nancům	školní	jídelny,	kteří	obědy	
připravují.	za	těch	pár	desítek	let,	
které	uplynuly	od	doby,	kdy	jsem	se	
v	podobných	zařízeních	stravoval	já,	
se	toho	ve	školních	jídelnách	asi	hod-
ně	změnilo.	Rodiče	si	pochvalují	jak	
skladbu	jídelníčku,	tak	kvalitu	jídel.

Mám	radost,	když	věci	(v	tomto	
případě	služby	občanům)	fungují	tak,	
jak	by	fungovat	měly.		 l

Ivan�Heisler

řádková�inzerce
HODinOVÝ	MAnŽeL	–		
tel.	723	424	701	 l

Církev československá husitská a  senioři 
křesťanské kavárny děkují městskému úřa-
du v  čele s panem starostou J. Jakobem 
za zorganizování a Vl. Drdové za zajištění 

a vytvoření programu na tradičním Dni se-
niorů 5. září 2021.� l

Kristýna�Ptáčková,�Jarmila�Kučerová,��
Helena�Kantorová

n�sobota: 8.00–11.00 Klub paličkování  
(Klub seniorů)

Pavla Sládečková, tel. 731 150 785 

Pro podrobné informace volejte lektory 
dané aktivity.

Divadla: Milada Slavatová, 
tel. 604 249 196, 
milada.slavatova@centrum.cz
Zájezdy: Jaroslava Pařízková, 
tel. 732 217 507, parizkovajar@email.cz

Další informace:
Vlaďka Drdová (předsedkyně), 
tel. 606 893 292, v.drdova@volny.cz
Lenka Švecová, tel. 606 651 816, 
lenka.svecova@sim.cz
Marie Dittrichová, tel. 737 158 626, 
mariedittrich@seznam.cz
� l

Vladimíra�Drdová
předsedkyně	SPccH,	zO	Roztoky

Poděkování

inzeRce

 ROZTOKY

Vás zve na volné pokračování přednáškového cyklu

Co prožíváme s dětmi 
na prahu dospělos 

26. 10. 2021 od 18 hod. 
v městské knihovně,

Jungmannova 966

Lektorka: Mgr. Lucie Součková

Vstup volný

-  dospívání a hledání identity

-  lze ochránit děti před rizikovým chováním?

Vycházky po Roztokách
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Získat titul mistra republiky v  jakémkoli 
oboru bývá vrcholem snažení každého 
sportovce na  domácí scéně, přičemž do-
sáhnout tohoto úspěchu opakovaně se po-
daří jen skutečným mistrům svého oboru. 
Možná nevíte, že v Roztokách máme spor-
tovce, který tento titul během své kariéry 
získal již osmkrát, a  to v  disciplině, jež 
bývá označována za  duševní sport, jindy 
za vědu, někdy za umění. Z těchto slov jste 
pravděpodobně poznali, že hovoříme o ša-
chu. Přední roztocký šachista Miloslav 
Vanka patřil již v  dorosteneckém věku 
mezi nejlepší české (tehdy československé) 
juniory, ale jeho slibně se rozvíjející karié-
ru ukončila vojna. Během ní ztratil kontakt 

s tehdejší silnou šachovou generací, tvoře-
nou šachisty, kteří se postupně vypracovali 
mezi špičkové světové velmistry – namát-
kou můžeme jmenovat Horta, Jansu, Ka-
válka, Janatu a další. Přesto se v osmdesá-
tých letech stal poprvé mistrem republiky, 
a  to jako člen prvoligového týmu Bohe-
mians Praha. Nyní už několik desetiletí pa-
tří k největším oporám roztockého šacho-
vého oddílu Caissa Roztoky. Šachu zůstal 
věrný po  celý život, je uznávaným trené-
rem mladých šachových nadějí, učí děti 
na  šachových táborech, mimo jiné stál 
u  prvních šachových krůčků nejlepšího 
současného českého šachisty, velmistra 
Davida Navary. 

Sám říká, že s  přibývajícími roky je stále 
těžší udržet sportovní formu, vyvarovat se 
chyb a soustředit se po celou dobu trvání 
šachové partie. V praktické hře je to určitě 
pravda, protože čas se nedá zastavit, ale 
Míla se našel v disciplíně, kde proti němu 
nesedí soupeři, ale diagramy s  šachovými 
úlohami. Je spoluautorem knížky „Jak 
a proč řešit šachové problémy“ a odpověď 
na otázku v názvu dává svým vlastním pří-
kladem: v řešení šachových úloh získal dal-
ších sedm titulů mistra republiky, poslední 
letos v srpnu.

Na samý závěr si necháváme informaci, 
která pravděpodobně překvapí i toho, kdo 
Mílu Vanku osobně zná: 22. října letošního 
roku slaví kulaté jubileum 80 let. Nikdo by 
mu je nehádal, jak se můžete přesvědčit 
z  fotografie ze stupňů vítězů na  jednom 
z posledních mistrovství republiky v řešení 
v  Pardubicích. A  jaký má recept na  svůj 
mladistvý vzhled a obdivuhodnou fyzickou 
i psychickou kondici? Zdravý způsob živo-
ta a kondiční sport. Dlouhá léta hrával zá-
vodně basketbal za Sokol Roztoky, dnes je 
to rekreačně stolní tenis, pravidelné cvičení 
a především letní i zimní turistika, s man-
želkou Naďou mají prochozenou (nejen) 
Šumavu křížem krážem. Takže, Mílo: 
do dalších let ti přejeme stálé zdraví, aby tě 
neopouštěl mladistvý elán, optimismus 
a  dobrá nálada. A  samozřejmě hodně ra-
dostných chvil strávených nad šachovými 
partiemi a úlohami. � l

Za šachový oddíl Caissa Roztoky
Luděk�Sedlák

Jubilejní desátý ročník festivalu Zámeček 
se uskutečnil 11. září v  zámeckém parku 
našeho oblíbeného Středočeského muzea. 
Moc rádi bychom poděkovali Středočeské-
mu kraji, městu Roztoky a Středočeskému 
muzeu za podporu festivalu. 

Všem účinkujícím, kapelám, mistrovi 
zvuku a stánkařům děkujeme za krásnou 
atmosféru. 

Děkujeme i hercům a  vedoucím 
workshopů, kteří dokázali pobavit dospělé 
návštěvníky i jejich ratolesti. 

Samozřejmě si moc vážíme pomoci našich 
milých hasičů, bez kterých by festival Zá-
meček už ani nebyl možný. 

Festival by nebyl roztockým festivalem 
ani bez mladých bojovníků teakwonda 
z Kwang Myong. Jsme rádi, že zůstáváte 
našimi věrnými vystupujícími již několik 
let. Velkou práci odvedli naši pilní bri-
gádníci a v neposlední řadě také sympa-
tický moderátor Peso. Děkujeme sponzo-
rům, kteří pomohli při realizaci festivalu. 
Jmenovitě pivovaru Perron, firmám Auto 
Hauser, EuroClean, Forinex, Pohl, Optik 
Skála a Čestmíru Křížovi. 

Všem návštěvníkům festivalu patří naše 
poděkování a  těšíme se na  shledanou 
v příštím roce v sobotu 14. května. 

� l

Za kolektiv organizátorů RR z.s.
Karel�Kropáček�a�Veronika�Valdová

Vzácné jubileum mistra republiky

Poděkování – Festival Zámeček X 
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KULTURNí�KALeNDáRIUM�–�říJeN
5.	5.	–	31.	10.	
2021

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

29.	9.	2021	–		
23.	1.	2022

Jiří	Suchý	–	objektivem	českých	fotografů,	výstava	fotografií	a	plakátů	u	příležitosti		
90.	narozenin	 Středočeské	muzeum,	Roztoky

10.	9.	–	14.	11.	
2021 Výstava	obrazů	Jiřího	Šrámka	–	výběr	z	tvorby	okolí	Roztok Středočeské	muzeum,	Roztoky

16.	10.
So

Dobročinný	bazárek	dětských	věcí.	Od	10.00	do	18.00	hod.	
https://www.blesak-roztoky.cz/

Vratislavka	café,	Kroupka	38,		
Roztoky

17.	10.
ne

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

17.	10.
ne

Pochodem	v	chod	aneb	zastavit	stát	–	celovečerní	amatérský	dokument	o	vztahu		
Jiřího	Suchého		k	armádě	s	humorem	semaforského	ražení.		
Od	17.00	hod.

Středočeské	muzeum,	Roztoky

20.	10.
St

Hravé	čtení	s	Adélou	–	znáte	tu	pohádku?		
Od	16.15	do	17.15	hod. Městská	knihovna,	Roztoky

21.	10.
Čt

zcela	nevážné	povídky	–	přednese	Rudolf	Kvíz,	vstup	dobrovolný.		
Od	18.30	hod. Městská	knihovna,	Roztoky

22.	10.
Pá

Tradiční	dobročinná	sbírka	v	Husově	sboru.	Od	16.00	do	17.00	hod.,		
www.ccsh-roztoky.cz

Husův	sbor,	Jeronýmova	515,		
Roztoky

23.	10.
So

Opuštění	–	opuštěné	domy,	opuštění	vně	i	uvnitř	nás.	Vernisáž	společné	výstavy		
Attily	zinčaka	a	účastníků	kroužků	Sdružení	Roztoč.	www.roztoc.cz

Vratislavka	café,	Kroupka	38,		
Roztoky	

23.–24.	10.
So,	ne	

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

26.	10.
Út

co	prožíváme	s	dětmi	na	prahu	dospělosti	ii	–	přednáška,	vstup	volný.		
Od	18.00	hod. Městská	knihovna,	Roztoky

28.	10.
Čt Sokolský	běh	republiky	–	start	hlavního	závodu	ve	14.00	hod. Školní	náměstí	u	zŠ,	Roztoky

29.	10.	–	5.	12.	
2021

Milíře/Uhlířství	v	oblastech	Křivoklátsko	a	Brdy	–	výstava	je	výstupem	projektu		
Programu	éta	Technologické	agentury	ČR Středočeské	muzeum,	Roztoky

31.	10.
ne

Budulínek	–	divadlo	V	kufru	–	divadelní	představení	pro	děti.			
Od	15.00	hod. Vila	čp.	125,	Tiché	údolí

7.	11.
ne

Vodnická	pohádka	–	představení	pro	děti,	divadélko	Romaneto.		
Od	15.00	hod. Hotel	Academic,	Roztoky

12.	11.	–	20.	2.	
2022

Vítej	mezi	námi,	děťátko	–	výstava	kojenecké	módy	1.	pol.	20.	stol.	ze	sbírky		
Miloslavy	Šormové	a	Středočeského	muzea Středočeské	muzeum,	Roztoky

 ➔

Rozmanité tvůrčí aktivity skladatele více 
než tisícovky písňových textů, které se začí-
naly pozvolna rozvíjet už koncem 50. let 
minulého století a  jsou úzce spojeny se 
vznikem a činností divadla Semafor, zazna-
menalo množství amatérských i  profesio-
nálních fotografů, jejichž snímky výstava 

představuje. Mnohdy dlouhodobě a  úzce 
spolupracovali přímo s Jiřím Suchým a je-
jich práce byla bezprostředně spojená 
s  programem Semaforu, který postupně 
získal svou pevnou pozici mezi českými di-
vadly malých forem. Na budování vizuální-
ho stylu specifické divadelní scény, jejž 

z velké části spoluutvářela rovněž originál-
ní plakátová tvorba, se podepsala v průbě-
hu let řada umělců a  fotografů, kteří jí 
vtiskli osobitý ráz. Patřily mezi ně osobnos-
ti jako Ivan Englich, Jan Lukas, Petr Sankot, 
Jaroslav Skála, Josef Burjanek, Otto Dlabo-
la, Vlasta Gronská, Michal Tůma, Jan Bej-
šovec, Taras Kuščynskyj, Roman Vácha, Jiří 
Šmíd, Miloš Smiedberger, Dušan Dostál, 
Jiří Kovanic, Josef Janoušek, Milan Wágner, 
Václav Holič, Karel Vilgus, Vilém Sochů-
rek, Václav Požárek a Zdeněk Mézl, Milan 
Kopřiva, Jan Pohribný či výtvarnice Běla 
Suchá (první manželka Jiřího Suchého), 
mimo jiné rovněž autorka kostýmů 

Jiří Suchý. Objektivem českých fotografů 
Výstava	fotografií	a	plakátů	připravená	Středočeským	
muzeem	v	Roztokách	u	Prahy	u	příležitosti	90.	narozenin	
Jiřího	Suchého	připomíná	známého	divadelníka	jako	vitální	
a	činorodou	osobnost	stojící	také	za	řadou	projektů	knižních,	
hudebních	i	filmových.	Mapuje	nejen	profesní	dráhu	
kabaretiéra,	ale	díky	snímkům	z	rodinného	archivu	umožňuje	
nahlédnout	také	do	jeho	soukromí.
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KULTURA

a  scénických výprav. V  posledních letech 
stojí za vznikem fotografií, zaznamenávají-
cích neopakovatelnou divadelní atmosféru 
i charaktery řady výrazných osobností, ze-
jména Irena Zlámalová.

Část výstavy je věnovaná i kresleným ná-
vrhům kostýmů z ruky Běly Suché i vlast-
ním návrhům Jiřího Suchého, které se do-

čkaly realizace. Divadelní atmosféru 
evokují zejména plakáty, které jsou podob-
ně jako samotné snímky jedinečnými 
uměleckými dobovými dokumenty připo-
mínajícími člověka, jenž dokázal ovlivnit 
nejednu generaci svým svébytným vidě-
ním, smyslem pro hravost a vtip i poetizaci 
okolního světa. Druhou pomyslnou vrstvu 

výstavy tvoří krátké komentáře Jiřího Su-
chého, které umožňují porozumět nejen 
laskavému a  svébytnému humoru autora, 
ale jsou současně cestou k lepšímu pocho-
pení dobových souvislostí, v  jejichž kon-
textu se rodila jeho tvorba a odvíjel se Su-
chého životní příběh.� l

Lucie�Váchová

inzeRce

Čtvrtek 18.30Čtvrtek 18.30Čtvrtek 18.30
21.10.2021 21.10.2021 21.10.2021 

 
 

Leacock, Kishon, Hrabal  
přednese Rudolf Kvíz  
na akordeon doprovodí Filip Slavík  

Zcela nevážné povídky  

 

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

Vstup volný 

pořad bude uskutečněn s podporou Města Roztoky 

neděle 7. 11. 2021 od 15 hodin v hotelu Academic  

vstupné: 80 Kč

prodej vstupenek na místě, rezervace na 606 893 292

podpořeno grantem města Roztoky

zve děti do divadla
ROZTOKY

Irena Zlámalová, Jiří Suchý, nedatováno, barevná fotografieAutor neznámý – archiv Jiřího Suchého, Jiří Suchý se 
synem Jakubem, 1964, černobílá fotografie
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Jsou�různá�výročí�a�oslavy
Tato	se	uskutečnila	z	iniciativy	
vedení	města	a	za	účasti	starosty	
pana	Jakoba	a	radní	paní	Drdové	
pro	80leté	a	90leté	občany.	Jsem	
jedním	z	nich.

nic	zvláštního.	Pro	nás	je	každé	
podání	ruky,	úsměv	a	hezké	slovo	
povzbuzením.	Děkuji	za	toto	
setkání.

Vedení	města	se	v	situaci	souvi-
sející	s	dokončením	a	zahájením	
nové	školy	a	řešením	oprav	ko-
munikací	soustavně	stará	o	staré	
občany	v	mnoha	oblastech.	Při	
nástupu	koronaviru	zajistilo	rychle	
a	bez	okázalostí	první	ochranu	
zdraví	před	touto	epidemií.	zajiš-
ťuje	bohatou	kulturní	a	společen-
skou	činnost,	stará	se	o	zajištění	
sociálních	potřeb.

za	to	jim	patří	velký	dík.

Poděkování	patří	i	zaměstnancům	
MÚ	za	vstřícnost	a	ochotu	při	vyři-
zování	osobních	věcí.	i	to	je	kladná	
vizitka	města.		 l

Věra�Pízová

 ➔

Téměř každá zahrada má nějakého psa 
a  mnoho z  nich, když majitelé odejdou 
do  práce, neustále štěká. Pro okolí je to 
opravdový teror, a když ani majitelé nerea-
gují, není cesty ven. 

Pokud pes štěká celou noc, dle českého 
zákona to není přestupek. Pokud by kaž-
dou noc plakalo neustále malé dítě, jistě se 
to nějak řešit bude. 

Mě v mládí učili ohleduplnosti ke svému 
okolí a také to, že zvířata se netrápí. V za-
hradním městě Roztoky plným uštěkaných 
psů a lhostejných majitelů zdá se toto však 
neplatí. Přitom štěkání psa lze snadno od-
naučit tréninkem.

Zajímal by mě názor ostatních, zejména 
majitelů psů.� l

S pozdravem 
Klára�Jones���

U nás v Roztokách existuje několik organi-
zací, kam se senioři, či jejich blízcí, mohou 
obracet. Ať už se jedná o  sociální odbor, 
pečovatelskou službu či Svaz postižených 
civilizačními chorobami, ti všichni mají 
nabídnout místním seniorům nějakou for-
mu empatie. Podporu, pomoc, péči, po-
vzbuzení, vzdělávání, kulturu...

Před nějakou dobou jsem požádala so- 
ciální odbor o pomoc s tatínkem, který je, 
po  vážné nemoci, prakticky nemobilní. 
Většinu péče o něj zvládám. Požádala jsem 
tedy jen o  dovoz obědů a  občasný úklid. 
Sociální odbor moji žádost schválil a  já 
byla potěšena, jak vše funguje. Problém na-
stal až v kanceláři pečovatelské služby, kte-
rá má veškeré služby seniorům zajišťovat. 

S jazykem na vestě jsem každý měsíc dobí-
hala do  jejich kanceláře, abych stihla za-
platit obědy (pouze hotově a pouze u nich 
v daných hodinách, kdy tam zrovna jsou, 
což je pro pracujícího člověka občas věc 
nemožná). Na požadavek občasného úkli-
du mě čekal takřka výsměch. Jedna kole-
gyně nemocná, druhá má moc práce, třetí 
bolavá kolena!? To po nich vážně nemohu 
chtít! Aha... myslela jsem, že by služby na-
bízené sociálním odborem měly fungovat. 
Podotýkám, že veškeré služby jsou zpo-
platněné dle sazebníku (včetně oběda na-
výšeného o dovoz), tudíž nežádáme o žád-
nou charitu. Zůstávám tedy pouze 
u  obědů, odevzdávám pracovnici klíče 
od tatínkova vchodu a věřím, že tím roz-
čarování končí.

„Tati, jak je to s těmi obědy, nosí ti je?“ „No, 
nosí...“ Ulevilo se mi, ale jen do chvíle, než 
jsem k  tatínkovi dorazila s  nákupem již 
před polednem a našla hozený oběd na ro-
hožce před dveřmi. 

„Proboha, proč je ten oběd na  zemi?“ 
„To je tak každý den...“ odvětil.

Nakonec se dozvídám, že se pracovnice 
pečovatelské služby ani neobtěžují zazvo-
nit, předat oběd tak trochu „lidsky“, nehle-
dě na přidanou hodnotu setkání s daným 
seniorem – zákazníkem, takovou neříze-
nou kontrolu, že je vlastně vše v pořádku. 
A tak nezbývá než se kolem oběda jít něko-
likrát podívat na  rohožku, zda už má to 
štěstí. Uf… V tu chvíli přemýšlím nad vý-
znamem slova „sociální“.

Platbu za obědy na účet města se mi po-
dařilo uskutečnit až po  třech letech, a  to 
pouze díky „době covidové“, kdy bylo ne-
žádoucí se jakkoli shromažďovat. Obědy 
na rohožce, bez jakéhokoli osobního kon-
taktu či aspoň zazvonění, jsou dodnes. 
Ostatní služby bez šance. 

A  nyní k  něčemu veselejšímu. Senioři, 
kteří jsou stále ještě fit, jistě uvítají 

Námět do diskuse

Pozdrav na rohožce
Můj	příspěvek	vzešel	z	dlouhodobé	potřeby	získat	odpovědi	
na	otázky	týkající	se	sociální	péče,	pečovatelské	služby	
a	vůbec	tak	povšechně	otázky	kolem	služeb	seniorům	
zde	v	Roztokách.	Stáří	není	vždy	úplně	příjemné,	okolí	
nemusí	být	k	seniorům	vždy	otevřené.	Krom	přibývajícího	
věku,	ztráty	paměti	či	nemožnosti	se	svobodně	pohybovat	
přibývají	i	nemoci,	úrazy	a	potřeba	nadstandardní	péče.	

Ráda	bych	navrhla	námět	do	diskuse,	zajímalo	by	mne,	co	
na	to	spoluobčané	z	Roztok.	Týká	se	to	psů,	tentokrát	ne	
výkalů,	ale	neustálého	štěkání.
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Příslušné	oddělení	městského	úřadu	
a	vedení	roztocké	organizace	Svazu	
postižených	civilizačními	chorobami	
dostanou	v	případě	zájmu	prostor		
k	vyjádření	v	příštím	čísle.	 l

Redakční�rada

roztockou organizaci nazvanou Svaz posti-
žených civilizačními chorobami. Jako člen 
kulturní komise se každoročně účastním 
procesu schvalování dotací. Mám tedy zce-
la přesnou představu o  tom, kolik peněz 
město přispívá i  tomuto spolku, který má 
pořádat pro seniory kulturně vzdělávací 
program. Jelikož mám mezi přáteli či ro-
dinnými příslušníky několik roztockých 
seniorů, mám od  nich zpětné vazby 
na služby jimi poskytované.

Nehledě na to, že se mi příčí každoroč-
ní žádost stylem Ctrl C – Ctrl V, postrá-
dám v  počínání organizace jakoukoli 
koncepci a sounáležitost. Webové stránky 
jsou staré, poslední aktualizace v  roce 
2018 asi žádnému seniorovi nepomůže. 
Zvláště v  dnešní době, kdy nevíme, co 
bude zítra. Kde se má dozvědět, zda se již 
cvičí? Nebo probíhají schůzky? Výlety? 
Kultura? Dnešní šedesátník sedmdesát-
ník nemusí být senilní stařík, ale senior 
internetem vládnoucí. Aktualizace zby-
tečná, zdá se.

Nevadí, zkusíme telefonní spojení. 
Po  několika nepříjemných telefonátech, 
kdy nikdo nic neví a  hlavně to není jeho 

starost, nacházíme kontakt na  paní, která 
je již několik let po smrti. Jako vážně? To je 
poslední kapka.

Loni se opravdu nedalo dělat nic, situa-
ce, která zde nastala, s  velkou pravděpo-
dobností ochromila většinu z nás. Ale….

Nebylo by skvělé podporovat lidi, kteří 
se dokážou situaci přizpůsobit? Kteří na-
příklad investují peníze získané z městské 
kasy do  inovace a  komunikace s  klienty, 
když už se na  ten Kuks letos nedosta-
nou? Vymyslí cestu, nebudou dělat svou 
práci stereotypně, ale svědomitě a  bez 
výmluv? 

Je hezké sejít se s jubilanty jednou za rok 
u  kafíčka a  dvou chlebíčků za  zpěvu dět-
ského sboru, o tom žádná. Ale jejich kaž-
dodenní život to je to, co není vidět 
na stránkách časopisů, ale jejich psychiku 
a zdraví to ovlivňuje nejvíce. 

Je mi líto, že se musím pouštět ve svém 
rodném městě na tenký led. Ale moc ráda 
bych se dočkala odpovědí od  kompetent-
ních osob. Bez výmluv a  vytáček, rovně, 
jen jak to jde, a bez chvástání se, co vše se 
pro roztocké seniory dělá. Mimochodem, 
že se očkovalo, to víme...

Proč by se měl válet seniorům oběd na ro-
hožce?

Proč by měli být některé dny o hladu? 
Protože je všem přece jasné, že například 
1. září se nevaří!?

Je žádoucí, aby službu pro seniory zajiš-
ťovali lidé, kteří na to zkrátka nestačí?

Je v  pořádku, aby město podporovalo 
a  dotovalo organizace, které neodvádějí 
adekvátní práci?

Děkuji a přeji klidný a „otevřený“ pod-
zim.

� l

S pozdravem
Šárka�Urbanovská�

(PRO	Roztoky	a	Žalov)

inzeRce

774 456 434

Co vám nabízíme  Co budete dělat Co od váš očekáváme
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Volby�do�školské�rady
Ředitelka	zŠ	zdenky	Braunero-
vé	Roztoky	vyhlašuje	termín	
voleb	zákonných	zástupců	
žáků	do	školské	rady	na		
8.	–	9.	11.	2021.

zákonní	zástupci	budou	mít	
možnost	volit	buď	elektro-
nicky	přes	aplikaci	Bakalář,	
nebo	osobně	na	recepci	hlavní	
budovy	školy	na	Školním	
náměstí.	

Pro	další	informace	prosím	
sledujte	aktuality	na	našich	
webových	stránkách.

� l�
Olga�Janoušková

ředitelka	zŠzB

Malé�hřišťátko
nákladem	roztockého	patriota-
-donátora	a	dobrého	muže	
vyrostlo	u	pole,		na	křižovatce	
ulic	Legií	a	zeyerovy,		malé	
dětské	hřiště.

Dárci	patří	dík	–	i	za	to,	že	čte	
pečlivě	Odraz,	kde	si	námět	ko-
legy	starostlivého	zastupitele	
J.	přečetl	a	takříkajíc	ho	zvedl	
ze	země.	

na	úřad	přišlo	za	tento	počin	
několik	poděkování.	něco	jsem	
zachytil	i	na	sociální	síti	–	rád	
tedy	touto	cestou	jménem		
vedení	obce	i	spokojených	ro-
dičů		velkorysému	donátorovi	
děkuji.		 l

Tomáš�Novotný

Opuštění
Zveme vás na výstavu fotografií Attily Zin-
čaka spojenou s  díly a  dílky vznikajícími 
v kroužcích Sdružení Roztoč. Jejím téma-
tem je Opuštění – opuštěné domy a jejich 
skryté příběhy, ale i opuštění jako součást 
našich životů. Výstavu najdete od 23. října 
2021 do 9. ledna 2022 v kavárně Vratislav-
ka, ale potkáte ji i na plotech a zdech v růz-
ných částech Roztok. Její součástí bude 
několik uměleckých událostí… Ale zatím 
vás zveme především na vernisáž 23. října 
v 18.30 ve Vratislavce.

Svátek�světel
S přicházející tmou slavíme každý rok svá-
tek světla, které je v ní jasnější i vzácnější. 
Ten letošní se uskuteční 7. listopadu a plá-
nujeme, že bude mít podobu světelného 
průvodu městem. Bude nesmírný, vesmír-
ný a možná, možná vyšleme i zprávy dale-

kým civilizacím. Na  www.roztoc.cz včas 
najdete, jak se tentokráte letos zúčastnit 
a připojit.

Hledáme�prostor.�Spěchá
Prosím, pomozte nám v hledání. Hledáme 
ateliér – místnost se sociálním zázemím 
na minimálně 3 odpoledne v týdnu – buď 
pro výtvarné kroužky (skupiny do 12 dětí) 
nebo pro animaci (skupiny do  5 dětí) 
s  možností uložení materiálu, v  případě 
animace i  techniky. Nutně jej sháníme 
na  čas od  začátku ledna do  června, ale 
ideálně i s možností zůstat déle.� l

Zuzana�Šrůmová
Sdružení	Roztoč,	z.	s.

Proč�je�toto�září�trochu�jiné?�
Narostla poptávka o  individuální vyučo-
vání. Ovšem u  individuálních kurzů je 
vždy nutné sladit vaše časové možnosti 
s  rozvrhy lektorů, zatím se nám to daří, 

ale kapacita našich lektorů není bezedná, 
a tak, abychom vám mohli vyhovět, neod-
kládejte přihlášku na  později. Případně 
doporučujeme se přidat ke skupinovému 
kurzu.

Japonština�a�nově�i�čínština
Kromě již zavedené japonštiny máme nově 
i  kurzy čínštinys velmi milou a  zkušenou 
rodilou mluvčí. Chcete-li se učit čínsky, 
neváhejte nás kontaktovat. Paní lektorka se 
vám může věnovat ve všední dny od rána 
do 15 hodin.

Logopovídání�a�grafomotorika
Každou středu od 15.15 do 16.00 otevírá-
me kroužek Logopovídání pro děti 

Nepříliš opuštěné zprávy ze Sdružení Roztoč

Trochu jiné září
začal	nový	školní	rok	a	i	my	v	Lexiku	jsme	pro	vás	opět	
otevřeli	naše	učebny.	Děkujeme	všem,	kteří	nás	při	zápisu	
do	kurzů	navštívili	osobně,	i	těm,	kteří	využili	jinou	formu	
přihlášky.	Kurzy	již	sice	začaly,	ale	přidat	se	můžete	kdykoli.

 ➔
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

ve věku 4 až 7 let. Pomůžeme dětem hra-
vou formou upevnit základy správné mlu-
vy a včas opravit špatné návyky. Kroužek je 
vhodným doplňkem klasické logopedie. 

Pondělky začíná Logopovídání a  grafo-
motorika již od 13.15 do 14.00 pro ty děti, 
které chodí domů po „o“ ze školky. 

Logopedie�
Na  logopedii se můžete nově objednat 
i v sobotu, takže komu vyhovuje klidnější 
víkendový den, od 10 hodin bude paní lo-
gopedka po dohodě v Lexiku přítomna.  

Angličtina�pro�děti�
na�1.�stupni�ZŠ
Pokud byste rádi, aby se děti seznamovaly 
s angličtinou již od zahájení školní docházky, 
máme pro vás kroužek každou středu odpo-
ledne. Hodiny pojímáme tak, aby se děti ba-
vily, a přitom si odnesly i nové vědomosti. 

Přípravky�na�přijímací�
zkoušky
Nabízíme vašim dětem ještě několik vol-
ných míst v přípravných kurzech na střed-
ní školy i  víceletá gymnázia. Přípravka 

z  matematiky se koná každý čtvrtek 
od  16.30 do  18.00, z  češtiny v  pátek 
od 15.15 do 17.45. S dětmi z 5. tříd procvi-
čujeme češtinu a  matematiku ve  čtvrtek 
od 15.00 do 16.30. 

Volná�místa�v�jazykových�
kurzech
Kdo se ještě nerozhodl, do kterého cizího 
jazyka se pustit, může se inspirovat rozpi-
sem kurzů na našem webu. Nabídka je ši-
roká – angličtina, němčina, ruština, fran-
couzština, italština, španělština, japonština, 
čínština, bulharština i čeština pro cizince. 
Řada lektorů u nás učí již mnoho let a stu-
denti se k nim vracejí. 

První�pomoc�dětem,�
Chůva�jako�profese�
a�Asistent�pedagoga
V  listopadu začínají dva velmi oblíbené 
kurzy – 6. 11. kurz Chůva jako profese 
a 20. 11. kurz Asistent pedagoga. Pro leto-
šek jsou to poslední termíny. Kdo z vás by 
rád změnil profesi a pracoval s dětmi nebo 
si potřeboval prohloubit znalosti a  získat 

certifikát, má letos poslední příležitost. 
Volná místa ještě jsou. Kdo si není jistý, zda 
by dokázal pomoci dítěti při úrazu, urgent-
ních stavech apod., může se přihlásit 
na kurz První pomoc dětem, který proběh-
ne 21. 11. 2021. 

Přidejte�se�k�nám�
Líbí se vám aktivity vzdělávacího centra či 
poradny Lexik a  chtěli byste posílit náš 
tým? Pošlete vaše CV na  info@lexik.cz, 
rádi se s vámi osobně setkáme.

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

l

Bc.�Jana�Janoušková
koordinátorka	

inzeRce
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Skupina�atletické�přípravky
Děti ročníku 2016 až 2010 tvoří atletickou 
přípravku. Závody v  této kategorii jsou 
kombinací krátkého sprintu, skoku daleké-
ho a hodu (kriket nebo raketka). Jsou do-
plněny lehkou vytrvalostí (cca 300–600 m) 
při oddílovém Svatováclavském přespoláč-
ku. Z této kategorie se pak „rekrutují“ ta-
lentovaní sportovci pro kategorii mladšího 
žactva. Nejlepšími v kategorii atletické pří-
pravky jsou Nela Masslová, Matěj Matas, 
Lukáš Vaněk a  Dominika Bárová. Druž-
stvo vede Martina Matasová.

Skupina�mladšího�žactva
Ve skupině atletů ročníku 2008 a 2009 bylo 
vrcholem podzimu umístění děvčat v sou-
těži družstev ve finále A Krajského přebo-

ru. Samotný fakt probojovat se kvalifikací 
z 24 družstev našeho kraje znamenal splně-
ní cíle stanoveného před sezonou. Klukům 
finále A o jedno místo uteklo. V soutěžích 
jednotlivců přeboru Středočeského kraje 
konaném v Kutné Hoře 2. 10. jsme opětov-
ně potvrdili, že patříme k  oddílům, které 
pravidelně vozí z tohoto klání medaile.

nAŠe	TOP5	UMíSTění	nA	KRAJSKéM	
PŘeBORU	JeDnOTLiVců

Tomáš	Bečka	 1.	místo	–	hod	krike-
tem,	65,05	m

Tomáš	Bečka 2.	místo	–	běh	
na	800	m,	2:22	min

Štafeta	4x60m
3.	místo	–	Kubánková,	
Andresová,	Obstová,	
Hanousková,	32,8	s

Sofie	Andresová 4.	místo	–	běh	
na	800	m,	2:40	min

Aneta	Hanousková 4.	místo	–	skok	vysoký,	
145	cm

Vojtěch	czadera 4.	místo	–	běh	150	m,	
20,79	s

Markéta	Kubánková 5.	místo	–	běh	na	60	m,	
8,51	s

Skupina�staršího�žactva,�
dorostu,�juniorů�a�dospělých
Největším úspěchem podzimní části sezo-
ny bylo pro tuto skupinu atletů 3. místo 
v  Krajském přeboru Středočeského kraje 
družstev žen. Družstvo vedené Vlaďkou 
Hanouskovou dosáhlo úspěchu ve  velmi 
zajímavé konkurenci, zajištěné družstvem 
Dipoli (Černošice a Dobřichovice) a oddí-
lem Kutná Hora, která v  tomto covidem 
poznamenaném roce soutěž výkonnostně 
pozvedla.

ceLKOVé	POŘADí	KRAJSKéHO	PŘe-
BORU	DRUŽSTeV	DOSPěLÝcH	2021

KOneČné	POŘADí	MUŽi

1 ASK	Dipoli

2 TJ	Sokol	Kolín-atletika	B

3 Atletika	Líbeznice	

4 Sokol Roztoky u Prahy

5 TJ	Slavoj	Český	Brod	

6 Atletický	oddíl	–	STŘeLA	Žebrák	

7 SKP	Olympia	Kutná	Hora	

8 TJ	Kavalier	Sázava

9 TJ	neratovice

10 Čelákovice

Atletika TJ Sokol Roztoky – úspěchy jsou vždy 
výsledkem dobré přípravy!
Jak	se	říká:	„Těžko	na	cvičišti,	lehko	na	bojišti“.	A	to	samé	
velmi	často	platí	i	v	atletickém	tréninku.	Příprava	atletů	
na	druhou	polovinu	sezony	začala	tradičním	soustředěním	
v	Jizerských	horách,	které	dalo	základ	pro	následnou	
kvalitní	přípravu	v	druhé	půlce	sezony.

Novostavba rodinného 
domu 4kk s bazénem 
ve Velkých Přílepech

Mgr. Filip Tretiník
tel.: 608 055 943

filip.tretinik@re-max.cz

NA PRODEJ
inzeRce

Tomáš Bečka ve finiši závodu na 800 m
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Na konci srpna se v Brně kona-
lo florbalové mistrovství světa 
juniorů do  19 let. Na  tomto 
mistrovství měly Roztoky své-
ho zástupce, a  to Ondřeje Pa-
pouška, který svou florbalovou 
kariéru začínal právě v  míst-
ním Sokole. Později Ondřej 
zamířil do  Tatranu Střešovice, 
kde získal mistrovský titul 

hned v  několika kategoriích. 
Jako svůj největší úspěch ale 
vnímá právě tuto zlatou me-
daili. Ondřejovi gratulujeme 
a  věříme, že jeho příběh bude 
inspirací a  motivací pro další 
roztocké florbalisty.

l

Kateřina�Solmaz

Florbalové zlato míří do Roztok

KOneČné	POŘADí	ŽenY

1 SKP	Olympia	Kutná	Hora

2 ASK	Dipoli

3 Sokol Roztoky u Prahy

4 Atletika	Líbeznice	

5 TJ	Slavoj	Český	Brod

6 TJ	neratovice

7 STŘeLA	Žebrák

8 Čelákovice

Memoriál�bratří�Jungwirthů�2021
V letošním roce se sjela do Roztok na memo-
riál velmi zajímavá konkurence. Dva závod-
níci s  osobním rekordem na  1500 m pod  
4 min a několik závodnic s osobním rekor-
dem na 800 m kolem 2:15 min slibovali skvělý 
závod. A bylo to tak! Za komentování nestora 
atletického zpravodajství Štěpána Škorpila 
byly oba hlavní závody ozdobou nedělního 
dopoledne 12. 9. na roztockém stadionu.

Po hlavní sezoně nás čeká několik lehce 
vytrvalostních počinů – Sokolský běh re-
publiky – 28. října (nebude závodní, ale 
spíše rekreační) a  již druhý ročník Běhu 
pro Emila (Zátopka), kterým podpoříme 
nadaci Post Bellum.  l

Mgr.�Martin�Matas
Oddíl	atletiky	TJ	Sokol	Roztoky	–		

asistent	hlavní	trenérky

Oslavme spOlečně pOhybem 
vznik naší republiky

28. říjen
2021

REGISTRACE NA
www.behrepubliky.cz

GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘIPARTNEŘI

Roztoky 
u PRahy
místo: Školní náměstí (u zŠ) 
staRt hlavního závodu: 14.00 
tRasa dosPělí: 1360 m 
tRasa dětI: 200 m

Finalistky běhu na 800 m

ŽenY	–	800	M

UMíSTění JMénO ODDíL VÝKOn

1 Kateřina	Siebeltová ASK	Dipoli 2:15,80

2 Barbora	Lampová TJ	Sokol	Opava 2:16,76

3 Anežka	Kopecká ASK	Slavia	Praha 2:18,76

MUŽi	–	1500	M

1 Roman	Budil SK	Čtyři	Dvory	České	Budějovice 4:05,25

2 Štěpán	Kuriš ASK	Slavia	Praha 4:12,36

3 Jakub	Budil SK	Čtyři	Dvory	České	Budějovice 4:20,47

MeDAiLiSTé	MeMORiÁLU
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Kvalitní BIO oblečení pro děti
a miminka od 0 do 10 let. 

Jedinečné a nadčasové vzory. 
Kvalita, která dlouho vydrží. 

A jak se o tom nejlépe přesvědčíte? 
Osobně!

Objednejte on-line a vyzvedněte 
na Statku ve Velkých Přílepech.

www.kaamo.cz

Do 30.11.2021 sleva 15 % s kódem: roztoky21

185x129 Kaamo.indd   1 29.09.2021   10:35

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


