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ÚVODeM

OBSAH:
Pán tvorstva v úzkých

Koronavirus se ukázal jako mazaný stratég. Nechal nás přes 
léto myslet si, že jsme z nejhoršího venku, počkal si, až naše 
ostražitost ochabne, a pak zaútočil s nevídanou silou.

Připomíná mi to, jak kdysi vodník Čochtan v  podání Jana 
Wericha vyprávěl, že mu po rybníku plul v kánoi řezník s ná-
pisem Buď připraven na opasku: „Tak jsem ho překlopil, a on 
nebyl připravenej.“

Ne, nebyli jsme připraveni. A pořád nejsme. Lidská menta-
lita žije v domnění, že „mě se to netýká“. A taky se podle toho člověk chová, dokud 
choroba nezasáhne přímo jeho nebo někoho z jeho bezprostředního okolí. Teprve 
pak začne vnímat hmatatelnou hrozbu.

Potřebujeme jenom pokud možno s minimálními dopady přežít do doby, než bude 
vynalezena vakcína a nalezen účinný lék. Bude to patrně dlouhá šichta, nejspíš až 
do jara.

Do té doby musíme zachovávat stokrát omílané zásady, kterými snížíme riziko ná-
kazy, ale tak, aby náš život nebyl nesnesitelný. Určitě bude dočasně nudnější a chudší.  

Budeme muset omezit svůj kulturní a společenský život. Akce, které v tomto čísle 
anoncujeme, se patrně vůbec nebudou moct uskutečnit.

Roušky jsou otravné a jejich klady i zápory diskutabilní. Fajn by byla rouška sto-
procentně prodyšná a  zároveň pro viry neprůchodná. Jenže to je reálné asi jako 
lihuprostá a zároveň alkoholická Whiskola (pro nepamětníky – to je z filmové pa-
rodie Limonádový Joe).

Žádná rouška, žádná dezinfekce a ani dvoumetrový odstup nás stoprocentně ne-
ochrání. Ale kdyby každé z těchto opatření poskytovalo jen poloviční ochranu, je-
jich kombinací dosáhneme účinnosti 87,5 procenta. To už za to stojí.

Není třeba chodit ve skafandru, ale není ani žádoucí hromadně pařit s cizími lidmi. 
Smiřme se s tím, že líp už bylo. Momentálně to není nic moc. Ale nebude to trvat 
věčně. Nebe na zemi, jak slibovali Voskovec s Werichem, se sice nedostaví, ale měli 
pravdu v tom, že záleží jen na nás.  l

� �Jaroslav�Drda
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INFORMACE Z RADNICE

Druhá�covidová�vlna
To, čeho jsme se všichni obávali, je tady. 
Po  první vlně, kdy byla zastavena ekono-
mika, jsme předpokládali, že na vlnu dru-
hou bude vláda dobře připravena. Bohužel 
tomu tak není a draze vykoupený čas byl 
promrhán. Chytrá karanténa nefunguje, 
hygienické stanice nestíhají trasovat a lid-
ské kapacity lékařů nejsou nekonečné.

Každopádně i tuto vlnu musíme společ-
ně zvládnout. Proto všechny prosím o tr-
pělivost, dodržování opatření a zejména 
o  vzájemnou ohleduplnost, zvláště pak 
k těm nejohroženějším!

Sportoviště
V  areálu sokolovny probíhá čilá stavební 
činnost. Místo bývalého „likusáku“ již stojí 
hrubá stavba nového moderního prostoru. 
Rekonstrukcí projdou i hřiště s umělým po-
vrchem. Zejména to napravo od vstupu za-
znamená velkou proměnu. Tato nově opra-
vená hřiště budou sloužit nejen sokolům, ale 
i fotbalistům jako náhrada za původně plá-
novaný tréninkový areál u šraněk, který však 
z  důvodu drážní kabeláže nyní realizovat 
nebudeme. Chtěl bych velmi poděkovat ze-
jména vedení TJ Sokol Roztoky za vstřícný 
přístup k samotné realizaci i dohodě o bu-

doucím využívání těchto prostor. Z rozvoje 
sokolského areálu, který slouží nejen dalším 
sportovcům včetně fotbalistů, ale i  škole 
a školkám, mám ohromnou radost. Za skvě-
lou spolupráci děkuji všem zúčastněným.

Volby
V  Roztokách a  Žalově byla opět nadprů-
měrná volební účast. Moc vám za to děkuji! 
Výsledky voleb ve Středočeském kraji dá-
vají velkou naději do budoucna pro celou 
Českou republiku. Děkuji i za vaši velkou 
podporu přímo mně. Moc si toho vážím!  
� l

V úctě

Vážení	spoluobčané,	přišel	podzim	a	bohužel	i	druhá	
covidová	vlna.

Slovo starosty

Hluk�ze�skateboardového�
parku
Na úvod jsme vyslechli připomínku obča-
na J. J., který zastupitelstvo požádal o po-
moc s řešením nadměrného hluku ve skate-
boardovém parku v ulici Obránců míru. 

Zastupitelé uznali, že situace, kdy mlá-
dež pouští na tomto hřišti nahlas reprodu-
kovanou hudbu v kteroukoli denní či noč-
ní hodinu a na žádost o ztlumení reaguje 
vulgárně, není udržitelná. Zastupitelé do-
poručili vedení města, aby nechalo vybu-
dovat protihlukovou stěnu před postiže-
ným domem, a požádalo velitele městských 
strážníků o aktivnější a invenčnější přístup 
jeho kolegů z městské policie.

Územní�studie�v�Solníkách:�
velikost�pozemků�a�varianty�
umístění�domova�pro�seniory
Zajímavým, nejdelším a  místy lehce kon-
troverzním tématem byla územní studie 
v  Solníkách. Představil nám ji pan archi-
tekt Boček, kterého jsme na tuto práci na-
jali a  který podle svých slov nezažil jiné 
zastupitelstvo, kde by byla srovnatelné věci 
věnována taková péče – a kde by se také zá-
ležitost tak vlekla. 

Právě díky páně Bočkově schopnosti na-
vrhnout kompromisní znění tohoto první-
ho kroku k  regulaci území v  Solníkách 
jsme mohli schválit nakonec ve velké sho-
dě dvě usnesení. Zastupitelstvo podpořilo 
návrh pana Boloňského, aby regulační plán 
v ulicích V Solníkách a Nad Vltavou defi-
noval velikost pozemků jako srovnatelnou 
s pozemky již zastavěnými v téže lokalitě. 

Tato podmínka byla přijatelná pro celé 
zastupitelstvo kromě kolegů z ODS. 

To druhé usnesení, aby plocha podél uli-
ce V Solníkách byla vymezena jako plocha 
smíšená a  obytná, ve  které se dá postavit 
i  domov seniorů, získalo podporu všech 
zastupitelů. 

Neznamená to ovšem automaticky, že 
přesně zde toto potřebné zařízení vznik-
ne – naše usnesení to jen umožňuje. 

Zastupitelé nakonec vzali návrh územní 
studie na vědomí v předložené projednané 
podobě (stav srpen 2020) a souhlasili, aby 
pořizovatel, tj. architekt Boček, zapsal stu-
dii do centrální evidence územně plánova-
cích dokumentací. 

Rozpočtová�opatření
Zastupitelstvo ustavilo pracovní skupinu 
pro přípravu strategického plánu prevence 
kriminality (zasedne v  ní například paní 
radní Drdová, psycholožka ZŠ paní Šporc-
lová, roztocký vedoucí strážník pan Vevera 

či paní Z. Kožíšková, pedagožka a psycho-
ložka).

Zastupitelé se prokousali vcelku nekon-
fliktně celou řadou rozpočtových opatření, 
ve kterých schválili navýšení příjmů (napří-
klad přijetí státních prostředků na  právě 
proběhlé volby do kraje a do Senátu), ale ze-
jména výdajů, kdy bylo nutno přesouvat pe-
níze mezi paragrafy či z rozpočtové rezervy. 

Největší změnou byl poslední doplatek 
za rekonstrukci vily čp. 25, milionová část-
ka, kterou si vyžádala rekonstrukce oploce-
ní a další úpravy v interiéru i exteriéru vily.

Zastupitelé v  rámci tohoto bodu uložili 
také úřadu, aby zadal audit spotřeby ener-
gie v budovách radnice.

V další agendě zastupitelé vzali na vědo-
mí zápisy z finančního a kontrolního výbo-
ru a  pověřili paní Sodomovou kontrolou 
úpravy parkoviště na žalovské vlakové za-
stávce, seznámili se se zrušením hotovostní 
pokladny v  pobočce České spořitelny či 
požadavkem zastupitele Jandíka na odstra-
nění suchých stromů v serpentině. 

Jednání bylo ukončeno krátce po 22. ho-
dině a  zastupitelé se pokojně rozešli 
do  svých domovů plni neopakovatelných 
zážitků. 

 l

Zářijové zastupitelstvo: schválena územní studie 
Ve	druhé	půlce	září	se	sešlo	devatenáct	zastupitelů,	aby	se	
probrali	osmnácti	body	programu.	

Jan�Jakob
starosta	města	roztoky

Tomáš�Novotný
místostarosta
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Úřad územního plánování Černošice 
na  základě žádosti Zastupitelstva města 
Roztoky po dobu více než 3 let pořizoval 
nový územní plán města Roztoky. Z důvo-

du pomalého postupu a zahlcenosti tohoto 
úřadu bylo Zastupitelstvem města Roztoky 
dne 28. 8. 2019 rozhodnuto, že pořízení 
našeho územního plánu převezme přímo 

Městský úřad Roztoky s  tím, že splnění 
kvalifikačních požadavků pro výkon 
územně plánovacích činností si zajistí uza-
vřením příkazní smlouvy s Ing. arch. Rad-
kem Bočkem.

V loňském roce na podzim již pod vede-
ním Ing. arch. Radka Bočka a pověře-

Nový územní plán před druhým veřejným projednáním
Vážení	občané,	blížíme	se	k	závěrečné	etapě	tvorby	nového	
územního	plánu	města	roztoky.	Dovolte	mi	tedy	malou	
rekapitulaci,	čím	jsme	museli	při	jeho	přípravě	projít.	

 ➔

Audit�ve�škole�proběhl�hladce�
Rada města vzala na vědomí zprávu audi-
tora z  šetření v  základní škole (audit ne-
shledal ve škole žádná významná pochybe-
ní) a souhlasila s tím, aby škola přistoupila 
k mírnému zvýšení cen nájmů svých pro-
stor s  tím, že dvacetiprocentní sleva pro 
roztocké spolky bude zachována. V rámci 
školního bloku radní přitakali také přesu-
nu částek v provozním rozpočtu školy. Jed-
nalo se například o výdaje na dezinfekční 
a čisticí prostředky v souvislosti se součas-
nou pandemickou situací.

Přesuny�peněz�v�rámci�kapitol,�
soutěž�na�armaturní�šachtu
Rada souhlasila s  několika rozpočtovými 
opatřeními, přesuny menších částek v rám-
ci jednotlivých paragrafů, a vzala na vědo-
mí přehled rozpočtových příjmů. 

Tradiční audit Technických služeb prošel 
bez kritických připomínek auditora, rada 
to ráda ve  svém usnesení konstatovala 
a přiznala šéfovi TS zaslouženou odměnu. 

Radní Martin Štifter předložil výsledky 
soutěže na  vystrojení armaturní šachty 
na vodovodním přivaděči. Zakázku v hod-
notě 826 000 Kč bez DPH vysoutěžily Seve-
ročeské vodovody a kanalizace. 

Rada pronajala studnu na  pozemku  
č. 2590 (u přívozu v dolních Roztokách) pro-
vozovateli mobilního stánku s občerstvením. 

Stavební�agenda�
V  obsáhlém bloku podkladů ze stavební 
komise rada souhlasila m. j. se záměrem 
novostavby v  Riegrově ulici dle projektu 
arch Kříže, souhlasila s osazením zahrad-
ního domku na  parcele č. 3841 v  Žalově, 
a  naopak nesouhlasila s  rozdělením po-
zemku u rodinného domu čp. 1105 v Levo-
hradecké ulici či rekonstrukcí garáže u ro-

dinného domu na  Školním náměstí 
z důvodu nesouladu s okolní zástavbou. 

Souhlasu podmíněného výčtem kritérií 
(maximální výškou objektu, nakládání 
s  dešťovou vodou či členěním fasády) se 
dočkal i  záměr úprav objektu čp. 1036 
na rohu Lidické a Na Sekeře.

Jednání�s�investorem�
v�Nádražní
Rada, která se v minulosti v teoretické ro-
vině zabývala možností stavební uzávěry 
v Nádražní ulici, odložila související mate-
riál z  důvodu probíhajících jednání s  in-
vestorem. 

Majitel dvou objektů (proluka a soused-
ní objekt někdejší herny) chce v Nádražní 
ulici postavit obytné domy s  občanskou 
vybaveností. 

Souhlas�s�projektovou�
dokumentací,�
kamerový�systém
Radní souhlasili s vypracováním technické 
dokumentace a  podáním žádosti o  dotaci 
na výstražný systém ochrany před povod-
němi, souhlasili též s vypracováním projek-
tu na opravu střechy vily čp. 110 v Tichém 
údolí. Rada vzala na vědomí, že vila zůstává 
obydlena a že v nejbližší době se její celková 
rekonstrukce neplánuje. Proto je nutné mít 
zpracované dílčí projekty, abychom se 
mohli ucházet o dotační prostředky. 

Městská rada přijala podněty občanů 
na  zlepšení prostupnosti horního Žalova 
a  souhlasila s  obnovením úvozové cesty 
(dnes spíše pěšiny) na obecním pozemku 
č. 2980. 

Radní Z. Richter vznesl požadavek 
urychlené realizace dalšího kamerového 

místa, které pokrývá lokalitu Na  Sekeře 
(sběrné místo).
(Poznámka TN: ke dni uzávěrky Odrazu je 
zde kamera již instalována a městská poli-
cie má přehled o  tom, kdo tropí kolem 
kontejnerů nezdobu).

Na�provozování�sálu�
nemáme�prostředky
Rada vyslechla také nabídku hotelu Acade-
mic na  pronájem multifunkčního sálu 
městu. Vzhledem k  finanční náročnosti 
a také k tomu, že úřad nemůže personálně 
zajišťovat obsazenost sálu, tuto nabídku 
rada s díky odmítla. 

Radní pověřili místostarostu Michala 
Hadrabu, aby připravil podklady pro jed-
nání s majiteli parcel č. 3415/9 a 3414 v Ža-
lově. Pozemky jsou potřebné pro výstavbu 
místní komunikace propojující ulici Levo-
hradeckou a Šebkovu. 

Grantová�podpora
Radní souhlasili také s  tím, aby byla pře-
rozdělena grantová podpora ve  výši 
40  000 Kč. Část prostředků, která se 
od spolků a soukromých pořadatelů vrátila 
kvůli pandemické situaci, byla poskytnuta 
pro akci Roztoklání a  také Roztoči, který 
za ně vybaví své prostory. 

Výstavba�v�Žalově
Závěrem jednání se radní věnovali problé-
mům vznikajícím při výstavbě v  Žalově. 
Konstatovali, že i  přes opakované sliby 
a  poměrně kategorický přístup ze strany 
úřadu nezajistila stavební firma solidní 
úklid kolem staveniště školy. Žalovští za-
slouží poděkování za  trpělivost, kterou se 
při souběhu několika staveb (škola, kanali-
zace, chodníky v Přemyslovské a Komen-
ského) musejí obrnit. 

� l

Tomáš�Novotný
místostarosta�

Městská rada jednala 9. září
na	programu	měla	obsáhlou	agendu	o	více	než	třiceti	
bodech.	
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ného zastupitele Ing. Zdeňka Richtera pro-
běhlo veřejné řízení o  návrhu našeho 
nového územního plánu a  následně byl 
stanoven termín veřejného projednání 
na  pondělí 9. 12. 2019. Dotčené orgány, 
krajský úřad, sousední obce a tzv. oprávně-
né investory informoval pořizovatel jednot-
livě prostřednictvím datových schránek. 
Termín podání námitek, připomínek a sta-
novisek byl stanoven do 7 dnů ode dne ve-
řejného projednání, tj. do 16. 12. 2019, včet-
ně, jak ukládá ust. § 52 stavebního zákona.

Během veřejného projednání bylo uplat-
něno celkem 8 stanovisek dotčených orgá-
nů (Ministerstvo kultury, Ministerstvo do-
pravy, MěÚ Černošice, odbor životního 
prostředí, Ministerstvo průmyslu a obcho-
du, Ministerstvo obrany, Krajský úřad Stře-
dočeského kraje, Státní veterinární správa 
a Krajská hygienická stanice), 124 námitek 
dotčených vlastníků a 58 připomínek obča-
nů a dalších subjektů.

Nad rámec běžného postupu nabídl měst-
ský úřad svým občanům možnost sezná-
mit se s předběžnými výsledky prosincové-
ho veřejného projednání územního plánu. 

Proto dne 18. 2. 2020 proběhlo veřejné 
setkání s občany Roztok, kterého se zúčast-
nili i někteří zastupitelé. Na tomto jednání 
byl prezentován návrh na vypořádání při-
pomínek a návrh rozhodnutí o námitkách. 
Na základě klidné a věcné diskuse s občany 
oba zpracovatelé (Ing. arch. R. Boček a ur-
čený zastupitel Z. Richter) návrh na vypo-
řádání připomínek i  návrh rozhodnutí 
o námitkách v několika bodech korigovali. 

Následně, dne 21. 2. 2020, pořizovatel 
odeslal na dotčené orgány písemnost „Žá-
dost o stanoviska krajského úřadu a dotče-
ných orgánů k návrhu rozhodnutí o námit-
kách a  k  návrhu vypořádání připomínek 
uplatněných k  návrhu územního plánu 
Roztoky pro veřejné řízení“ dle ust. § 53 
stavebního zákona. Termín na jejich stano-
viska je zákonem stanoven do  30 dnů 
od  obdržení písemnosti, tedy do  22. 3. 
2020. O  výsledném souhrnu požadavků 
vzešlých z těchto stanovisek je pořizovatel 
povinen informovat členy zastupitelského 
sboru přímo na zasedání zastupitelstva. To 
bylo plánováno na měsíc duben, s ohledem 
na  nouzový stav byl tento bod programu 
zařazen až do červnového zasedání. Tak se 
stalo. Zastupitelstvo bylo seznámeno 
s předloženým dokumentem a hlasováním 
odsouhlasilo návrh rozhodnutí o  námit-
kách a návrh vypořádání uplatněných při-
pomínek. Současně uložilo pořizovateli 
zajistit vyhotovení dokumentace návrhu 
územního plánu Roztoky pro opakované 
veřejné projednání dle ust. § 53 stavebního 

zákona s  promítnutím změn a  úprav dle 
výše uvedeného s tím, že budou respekto-
vány všechny pořízené či pořizované regu-
lační plány a  územní studie v  maximální 
možné míře a  budou respektovány poža-
davky na upřesnění ze strany vedení města.

Dne 30. 9. 2020 předal projektant spo-
lečnost T-plan městskému úřadu uprave-
nou verzi nového územního plánu, čímž 
byla splněna podmínka pro vyhlášení opa-
kovaného veřejného projednání územního 
plánu města Roztoky dle ust. § 53 stavební-
ho zákona. Termín bude vyhlášen oficiálně 
prostřednictvím úřední desky městského 
úřadu, ale s využitím této prezentace si vás 
dovoluji pozvat na toto veřejné projednání, 
které se bude konat dne 11. 11. 2020 
od  17.00 hod. v  kongresovém sále hotelu 
Academic. Věřím, že uvedený termín zů-
stane v  platnosti, pokud bude v  souladu 
s  nařízeními týkajícími se současného 
nouzového stavu či dalšími platnými koro-
navirovými opatřeními. Doporučuji proto 
sledovat úřední desku, která bude o termí-
nu opakovaného veřejného projednání 
územního plánu zákonně informovat. 

Závěrem si dovoluji vás všechny pozvat 
na  toto projednání, vždyť nový územní 
plán bude důležitým dokumentem pro 
tvorbu budoucnosti našeho výjimečného 
města.  l

Ing.�Zdeněk�Richter
radní	a	určený	zastupitel	
pro	územní	plán

Veřejné�projednání�
Veřejné	projednání	se	koná	ve	středu	
11.	11.	2020	od	17.00	hod.	v	kongre-
sovém	sále	hotelu	Academic.

Územní	plán	s	vyznačenými	změ-
nami	je	k	nahlédnutí	v	úředních	
hodinách	na	odboru	správy	a	rozvo-
je	města	a	též	je	vyvěšen	na	webu	
města	www.roztoky.cz/uzemni-plan.

Připomínky	a	námitky	je	možné	
podávat,	v	souladu	se	stavebním	
zákonem,	maximálně	týden	od	usku-
tečnění	veřejného	projednání,	tedy	
do	18.	11.	2020,	datovou	schránkou,	
poštou	či	přímo	do	podatelny	měst-
ského	úřadu.		 l

O neustálém odklízení odpadků ze serpen-
tiny, parků, od kontejnerů ani nemluvím. 

Staví�se
Jsem rád, že je ve finále výstavba Dobrovol-
ného ulice. Kanalizace, nové chodníky a uli-
ce, osvětlení… Velkým nákladem jsme vy-
budovali a zkultivovali další kousek Roztok.

Výrazného vylepšení se dočkala cesta z Rie-
grovy ulice na Háj. Desetiletí slibů, že tam-
ní cesta – koryto bude opraveno, je za námi. 
Cesta je téměř hotova a výrazně sjízdnější. 

Už před časem jsme škrtli i  jiný dluh. 
Mnohasettisícovým nákladem je opravena 
zeď Žalovského potoka, resp. její první eta-
pa, ta nejhorší. 

Centrum Žalova teď trpí prachem a  bah-
nem. Dílem nevyhnutelně, protože se 
v  jednom místě koncentrovaly tři stavby, 
totiž nová budova školy, výměna elektric-
kých kabelů a s tím spojené budování no-
vých chodníků a také nová, dlouho očeká-
vaná kanalizace v části ulice.

Jiná věc je, že jsme pro stavbu školy vy-
soutěžili firmu, která se sice ve  firemním 
motu pyšní solidností a komunikativností, 
ale splnění slibů stran úklidu, kropení atd. 
měla (nebo nedej Příroda ještě má) bohu-
žel dost „na háku“.

Krajská správa silnic slíbila v osobě své-
ho ředitele mně a  starostovi rukoudáním 
(a pak při dalších třech návštěvách a při asi 
deseti telefonátech), že ještě letos začne 

Dík pilným mužům z Technických služeb
Děkuji	Technickým	službám.	Ano,	zní	to	jako	opakovaná	
fráze,	ale	nepočetná	parta	pracovníků	pod	vedením	
neúnavného	pana	Sládka	se	od	jara	fakt	nezastavila.	
Od	rozmisťování	kontejnerů	v	době	uzavření	sběrného		
dvora	přes	odklízení	následků	několika	průtrží	během	léta		
až	po	sekání	trávy,	která	letos	v	létě	rostla	snad	víc	než	
státní	dluh	naší	země.	
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Vážení�senioři,
budete-li	mít	jakýkoli	problém,	
prožíváte-li	situaci,	kterou	
nezvládáte	sami	řešit,	a	potřebu-
jete	pomoc,	neváhejte	se	na	nás	
obrátit.

Kontakt:		
sociální	oddělení	MÚ	roztoky

Miroslav	Mach,	Dis.,	vedoucí,		
tel.	734	446	118,		
mach@roztoky.cz

Ladislava	Jakobová,		
tel.	220	400	230,		
jakobova@roztoky.cz	

	 l

Vladimíra�Drdová��
radní	pro	sociální	věci

Stravování�pro�veřejnost
Školní jídelny Roztoky a Žalov oznamují 
n�Vaříme	stále	i	pro	cizí	strávníky	–	širokou	
veřejnost,	seniory,	sociální	službu	–	rozvoz	
n�Pokud	by	došlo	k	uzavření	školy	kvůli	
covidu-19,	budeme	vydávat	obědy	i	na-
dále,	a	to	i	pro	děti,	které	nebudou	chodit	
do	školy.	ceny	obědů	však	za	této	situace	
budou	v	cenách	jako	pro	jiné	strávníky	
(z	důvodu	toho,	že	pokud	bude	škola	za-
vřená,	obědy	pro	děti	v	tu	chvíli	nebudou	
dotované).	
n�cena	72	Kč	
n�Výdej	jídel	pro	cizí	strávníky:	roztoky:	
11.15–11.45,	Žalov	11.00–11.20	
n�Obědy	vydáváme	v	jednorázových	
obalech,	které	jsou	zavakuované,	a	tím	spl-
ňujeme	i	ta	nejpřísnější	hygienická	opatření	
v	rámci	prevence	nákazy.

Informace o stravování 
n�osobní	odběr:		
Roztoky:	Lenka	němcová,		
tel.	+420	601	183	482,		
lenka.nemcova@zszb.cz	
Žalov:	Hana	Hoznourková,		
tel.	+420	315	559	576,		
hana.hoznourková@zszb.cz	
n�rozvoz	jídel	(sociální	služba):		
sociální	oddělení	MÚ,	Štěpánka	Pencová,		
tel.	+420	721	402	140		 l�

oprava asfaltu v žalovských ulicích Přemy-
slovské a Komenského. Držme si palce. 

Kácení�suchých�stromů,�
sázení�nových
S předstihem si dovolím anoncovat několik 
takových akci. V serpentině, na špatně pří-
stupném místě, uhynuly dvě desítky mod-
řínů. Podepsalo se na nich sucho minulých 
let a během října či listopadu budou poká-
ceny. Příští rok proběhne náhradní výsad-

ba – částečná, protože některé stromy byly 
náletové. 

Na  Palachově třídě začneme letos, rov-
něž na přelomu října a listopadu, s výmě-
nou dožívajících ořešáků. Přijměte to pro-
sím s  pochopením. Asi tři jsou napůl 
suché. Ten jeden nejhůř postižený nechá-
me skácet již letos, během týdne či dvou 
poté vysadíme na  Palachově ulici ořech 
náhradní. 

Stromy jsou prohlédnuty odborníkem 
už asi třikrát, postup je posvěcený.

Stejný postup ze stejných důvodů zvolíme 
u jednoho akátu u radnice.

Nejméně desítka stromů, vzrostlých ja-
sanů, uschla i v lesoparku v ulici Nad Vini-
cemi. Do zimy některé z nich musíme od-
stranit. Padají z nich větve, přitom vedle je 
soukromá školka a lesík je hojně využíván 
na procházky občanstva. I za ně vysadíme 
v  dalších dvou letech stromy nové, nadto 
pokácení velkých stromů umožní vzrůst 
těch malých pod nimi.  l

Tomáš�Novotný

Vážení a milí senioři jubilanti,
mnozí jistě víte, že každého půl roku se ve-
dení města v čele s panem starostou setká-
vá s jubilanty při kávě, čaji a drobném ob-
čerstvení. Krásná společenská příležitost 
na  malé popovídání si o  životě, ale také 
o tom, co se děje v našem městě, co se vám 
tu líbí, co by bylo ještě potřeba vylepšit, aby 

se i starší generaci ve městě žilo stále lépe. 
Vystoupení sboru Roztocké děti většinou 
hodně potěší a  také nabídne příležitost si 
společně zazpívat. V říjnu jsme měli naplá-
nována dokonce dvě takováto setkání (již 
v květnu se jedno vzhledem k situaci s co-
videm-19 nepodařilo uskutečnit) a  opět 
jsme nuceni říjnové termíny zrušit.  l

Vážení a milí jubilanti, 
alespoň touto cestou přijměte od nás gra-
tulaci k vašemu výročí, vyjádření hluboké 
úcty a lásky. Velice si vás vážíme a přejeme 
vám hodně sil, zdraví a optimismu, které-
ho je za posledního půl roku čím dál více 
potřeba.

Neztrácejte svůj úsměv a víru, věřte, že 
vás nenecháme v nouzi a osamocení, s dů-
věrou se na nás obraťte, bude-li třeba.

Již nyní se těšíme a doufáme v brzké osobní 
setkání s vámi.  l

   Za vedení města
Jan�Jakob,�
starosta

�
Vladimíra�Drdová,�

	radní	pro	školství		
a	sociální	věci

Setkání seniorů jubilantů s vedením města se bude konat na jaře

Někteří z pozornějších občanů si již nepo-
chybně povšimli, že na plakátovacích plo-
chách se objevily tzv. digitální nástěnky. 
Na každé z nich se vyskytuje unikátní QR 
kód. Pokud máte chytrý telefon vybavený 
čtečkou těchto kódů, můžete si jeho pro-
střednictvím prohlédnout úřední desku 
města, přečíst si aktuality a  kulturní po-
zvánky.

Podobné, ale menší nálepky jsou umístě-
ny na  kontejnerech na  tříděný odpad. Je-
jich prostřednictvím můžete ohlásit tech-
nickým službám, že kontejner je plný a je 
třeba ho vyvézt, případně vyjádřit spokoje-
nost.

Roztoky jsou prvním městem, kde se po-
dobný systém komunikace zkouší. Pokud 
se osvědčí, plánujeme jeho rozšíření napří-
klad na hlášení závad na dětských hřištích 
nebo na veřejném osvětlení.  l

Jaroslav�Drda

QR kódy pro město
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n�27. 8. oznámeno cestou PČR Libčice, že 
v Tichém údolí došlo k napadení rojem sr-
šňů – hlídka na místo, kde již RZS, v jejíž 
péči jedna dospělá osoba a  její dvě děti, 
na místo dále HZS Roztoky, který provedl 
odstranění spadlého stromu a  likvidaci 
hnízda sršňů v  lesoparku Tiché údolí, 
na místo se dále dostavil i manžel napade-
né osoby, který převzal do péče jedno z dětí 
a jízdní kola. RZS převezla napadenou oso-
bu a  jedno z dětí do FN Motol k dalšímu 
ošetření;
n�28. 8. v rámci hlídkové činnosti kontrolo-
vána v  ulici Kroupka osoba, která u  sebe 
měla kufřík s elektrickým pracovním nářa-
dím, údajně je nalezla a rozhodla se je pro-
dat – vzhledem k  podezření z  přestupku 
proti majetku (zatajení nálezu) byly tato 
věci osobě podezřelé z tohoto majetkového 
přestupku odejmuty, v následujících dnech 
zjištěn majitel těchto věcí, jemuž byly nale-
zené věci předány;
n�28. 8. oznámeno rušení nočního klidu 
hlukem z  restaurace Sokolovna v  Úněti-
cích – provozovatel restaurace upozorněn 
na rušení nočního klidu a vyzván k ukon-
čení hudební produkce, což následně uči-
nil, přestupek vyřešen na místě domluvou;
n�28. 8. oznámeno rušení nočního klidu 
hlasitou hudbou z oblasti Holého vrchu – 
na  místě zjištěna soukromá akce na  sou-
kromém pozemku ve  značné vzdálenosti 
od  obydlených budov, organizátor akce 
vyzván ke ztlumení hudby, což učinil, pře-
stupek vyřešen na místě domluvou;

n�30. 8. oznámení o osobě vyhrožující se-
bevraždou v  prostoru ubytovny Renova 
v Přílepské ulici – hlídka na místo, na mís-
to dále RZS a PČR Libčice, osoba převeze-
na do psychiatrické léčebny Bohnice k dal-
šímu ošetření;
n�30. 8. oznámeno poškození oplocení kolem 
nemovitosti v ulici Přemyslovská – na místě 
zjištěno, že zde došlo k  poškození firmou 
provádějící práce na  komunikaci, dohoda 
mezi poškozeným a firmou o opravě;
n�1. 9. oznámen nález náramku ze žlutého 
kovu na hřišti v ulici Obránců míru – ulo-
ženo na MP Roztoky jako nález, zveřejněno 
na webových stránkách MP Roztoky, města 
Roztoky, Facebooku skupina Roztoky;
n�2. 9. oznámen nález klíče od vozidla tov. 
zn. Range Rover v ulici Svobody – majitel 
klíčů byl telefonicky vyrozuměn a násled-
ně se dostavil k převzetí nalezených klíčů 
od  svého vozidla, majitel by touto cestou 
chtěl poděkovat poctivému nálezci; 
n�2. 9. oznámena krádež jízdního kola zn. 
Apache z  prostoru venkovní čekárny pro 
cestující na vlakovém nádraží ČD v Rozto-
kách ze dne 20. 8. – zadokumentováno, 
kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z přestupku proti majetku;
n�3. 9. oznámen nález mobilního telefonu 
na dětském hřišti v ulici Obránců míru – 
nalezený mobilní telefon zn. Samsung ulo-
žen na  MP Roztoky jako nález, zjištěna 
majitelka, které byl nalezený telefon pře-
dán, majitelka by touto cestou chtěla podě-
kovat poctivému nálezci;

n�6. 9. oznámeno odcizení horského jízd-
ního kola ze zahrady na  pozemku domu 
v ulici Bezručova – vzhledem k výši způso-
bené škody předáno PČR Libčice jako po-
dezření z přečinu krádeže;
n�6. 9. oznámen volně pobíhající pes rasy 
čivava v ulici Smetanova – odchycený pes 
převezen do záchytného kotce MP Rozto-
ky, byla zjištěna majitelka, která byla vyro-
zuměna, majitelka se dostavila na MP Roz-
toky, kde jí byl nalezený pes předán 
v  pořádku, kvalifikováno jako podezření 
z přestupku a vyřešeno uložením blokové 
pokuty v příkazním řízení na místě;
n�6. 9. oznámeno odcizení jízdního kola 
zn. Specialized u prodejny Albert na Tyr-
šově náměstí v době, kdy majitel kola byl 
na nákupu v  této prodejně a neuzamčené 
kolo postavil do držáku na kola u této pro-
dejny – vzhledem k výši způsobené škody 
předáno PČR Libčice jako podezření z pře-
činu krádeže;
n�6. 9. oznámeno odcizení elektrokola zn. 
Leatherfox z garáže domu na Školním ná-
městí – vzhledem k výši způsobené škody 
předáno PČR Libčice jako podezření z pře-
činu krádeže, provedeno místní pátrání 
po  odcizeném elektrokole dle získaného 
popisu;
n�7. 9. oznámeno podezření z týrání zvířete 
(velšského poníka) v  ohradě na  pozemku 
v ulici Tiché údolí – hlídka na místo, kon-
taktován chovatel, stav poníka hlídkou 
zkontrolován, nebyly zjištěny známky tý-
rání zvířete, zvíře bez zranění, zdravé; 

Z deníku Městské policie Roztoky
V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	roztok	informovali	o	činnosti	Městské	policie	roztoky,	a	to	za	období	od	27.	8.	do	30.	9.:	

Naše vlajka má ale příběh. Před asi sedmi 
osmi roky jsem si v Lidovkách přečetl pár 
řádků o mladém uprchlickém páru z Bě-
loruska. Napsal jsem jim přes redaktora  
a  smluvili jsme si schůzku v  Červeném 
Kostelci, kde pobývali v neútulném azylo-
vém centru.

Byli to tehdy studenti, kteří vystupovali 
proti Lukašenkovi víc než jiní – a  výcho-
diskem byl útěk z rodné země. V azylovém 
domě se jim ale nelíbilo, chtěli pryč. 

Povedlo se jim to, snad jsem k tomu teh-
dy spolu s  pár tomíky maliličko přispěl. 
Pak jsme se pár let vídali: jezdili s  námi 
na  vodu, na  tábor, na  letní brigádu. 
Do Roztok za Áňou a Evženem, jak jsem si 

počeštil jejich běloruská jména, přijeli i ro-
diče. Navštívili jsme slavnosti obou břehů, 
toho našeho zejména. 

Pak se jejich cesty rozešly. Lidsky i geo-
graficky. Áňa mne občas před Vánoci na-
vštíví už s novým partnerem a dvěma dít-
ky, to když jede ze Švédska přes Česko 
na Ukrajinu. Evžen létá po světě. 

To je celé. Vlajku mi dali myslím k Váno-
cům, předávali mi ji jako svátost. Taková 
malá běloruská stopa v našem městě.

  l

Tomáš�Novotný

Běloruská vlajka
na	radnici	jsme	v	srpnu	vyvěsili	vedle	té	naší	i	běloruskou	
vlajku.	nejsme	jediný	úřad	v	republice,	to	je	jasné.

Václav�Majer�jubilující�
Devadesátka,	které	
se	jubilant	dožívá	
ve	zdraví	a	dobré	kon-
dici,	je	důvodem	k	bla-
hopřání	vždy.	Pokud	
k	tomu	připočteme,	že	
oslavenec	učil	dlouhá	
léta	na	roztocké	zá-
kladní	škole,	řadu	let	zde	působil	jako	
zástupce	ředitele,	byl	u	vzniku	Ob-
čanského	fóra,	po	několik	volebních	
období	zasedal	v	roztockém	měst-
ském	zastupitelstvu,	je	pamětníkem	
a	zná	v	naší	obci	kdekoho	a	kdeco,	
dodneška	se	živě	zajímá	o	politický	
a	veřejný	život,	je	těch	důvodů	
ke	gratulaci	nastřádáno	ještě	víc!

zkrátka:	čerstvému	oslavenci	Václavu	
Majerovi	přejeme	za	město	roztoky	
i	sami	za	sebe	zdraví,	spokojenost	
a	vše	dobré.		 l

Tomáš�Novotný,�Jan�Jakob,�Michal�Hadraba
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n�7. 9. ve schránce důvěry MP nalezen mo-
bilní telefon zn. Samsung – uložen na MP 
Roztoky jako nález, ještě téhož dne zjištěna 
majitelka a nalezený mobilní telefon jí byl 
předán, majitelka by touto cestou chtěla 
poděkovat poctivému nálezci;
n�7. 9. ve schránce důvěry MP Roztoky na-
lezena Lítačka – uložena na MP Roztoky, 
téhož dne zjištěn majitel, nalezená Lítačka 
mu byla předána, majitel by touto cestou 
chtěl poděkovat poctivému nálezci; 
n�8. 9. v rámci hlídkové činnosti kontrolo-
ván na Tyršově náměstí stánkový prodej – 
při kontrole zjištěno, že prodejce nemá za-
placený zábor veřejného prostranství, 
přestupek proti veřejnému pořádku vyře-
šen uložením blokové pokuty v příkazním 
řízení na místě;
n�9. 9. v brzkých ranních hodinách ozná-
mena žádost PČR o součinnost s hlídkou 
PČR Libčice při zadržení osoby podezřelé 
z únosu jiné osoby v k. o. Velké Přílepy – 
hlídka na místo, zajištění místa; 
n�9. 9. oznámen nález mobilního telefonu 
zn. Honor v ulici Lidická, který oznamova-
telka donesla na MP Roztoky – telefon ulo-
žen na  MP jako nález, téhož dne zjištěn 
majitel a nalezený mobilní telefon mu byl 
předán, majitel by touto cestou chtěl podě-
kovat poctivému nálezci;
n�9. 9. oznámena žádost PČR o součinnost 
při zákroku proti agresivnímu pasažérovi 
ve  vlakové soupravě v  železniční stanici 
Úholičky – hlídka na místo, na místě též 
hlídka PČR Libčice, pasažér už mimo vla-
kovou soupravu, při kontrole a ověřování 
jeho totožnosti začal fyzicky napadat čle-
na hlídky PČR Libčice, využito donucova-
cích prostředků a agresivní osobě společ-
ným zákrokem policistů PČR a strážníků 
MP Roztoky přiložena pouta, osoba poté 
eskortována hlídkou PČR Libčice za asis-
tence strážníků MP Roztoky na OOP Lib-
čice k  zadokumentování protiprávního 
jednání agresivní osoby, při zákroku ne-
došlo ke zranění osob; 
n�10. 9. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena peněženka s  obsahem finanční 
hotovosti – uložena jako nález na MP Roz-
toky, téhož den zjištěna majitelka a naleze-
ná peněženka jí byla předána, majitelka by 
touto cestou chtěla poděkovat poctivému 
nálezci; 
n�10. 9. oznámen nález svazku dvou kusů 
klíčů na klíčence s nápisem Fortis s čipem 
šedé barvy a přívěskem v podobě plyšové-
ho koníka – svazek uložen na MP Roztoky 
jako nález, zveřejněno na webových strán-
kách MO Roztoky a města Roztoky; 
n�11. 9. oznámena dopravní nehoda dvou 
osobních vozidel bez zranění, kdy jedno 
z  vozidel z  místa nehody ujelo – hlídka 

na místo, na místo přivoláni policisté sku-
piny dopravních nehod PČR Praha-ven-
kov, kteří si převzali dopravní nehodu k je-
jich realizaci zadokumentování, provedeno 
místní pátrání po vozidle a jeho řidiči, kte-
rý z místa dopravní nehody odjel;
n�11. 9. ve večerních hodinách oznámeno, 
že nájemník pokoje ubytovny v  ulici 
Na  Pomezí nebere oznamovateli telefon, 
nereaguje na bouchání a nikdo ho celý den 
neviděl – hlídka na místo, na místě ozna-
movatel a  i  syn nájemníka pokoje, vzhle-
dem k  tomu, že byla důvodná obava 
o  zdraví a  život osoby, která se nacházela 
uvnitř pokoje, byl byt násilně otevřen 
a uvnitř pokoje byl nalezen jeho nájemník 
bez známek života, na  místo přivolána 
hlídka PČR Libčice, která si událost pře-
vzala;
n�11. 9. v  rámci hlídkové činnosti v  noč-
ních hodinách kontrolována hlučná skupi-
na mládeže na  křižovatce ulic Lidická 
a  Přemyslovská – upozorněni na  rušení 
nočního klidu a  vyzváni, aby se ztišili 
a  místo opustili, tak i  učinili, podezření 
z přestupku (rušení nočního klidu) vyřeše-
no na místě domluvou;
n�11. 9. oznámeno v nočních hodinách, že 
na autobusové zastávce Na rozcestí v ulici 
Lidická křičí dvě ženy – na místě kontrolo-
vány dvě ženy, které hlasitě křičely a rušily 
noční klid, obě upozorněny na rušení noč-
ního klidu a vyzvány, aby se ztišily a odešly 
domů, což učinily, podezření z přestupku 
(rušení nočního klidu) vyřešeno na místě 
domluvou;
n�11. 9. oznámeno rušení nočního klidu 
z prostor pozemku domu v ulici Olbrach-
tova – na  místě zjištěna hlučná oslava 
s hlasitou reprodukovanou hudbou, hovo-
řeno na místě s odpovědnou domácí oso-
bou, tato vyzvána, aby  zjednala nápravu, 
což i učinila, hudba byla ztišena a účastníci 
oslavy se rovněž ztišili, podezření z  pře-
stupku (rušení nočního klidu) vyřešeno 
na místě domluvou;
n�13. 9. oznámeno narušení občanského 
soužití mezi sousedy v  ulici Václavská – 
po příjezdu hlídky na místě již klid, prove-
deným šetřením zjištěno, že k  napadení 
osob nedošlo, že došlo pouze k hádce mezi 
sousedy, kvalifikováno a  šetřeno jako po-
dezření z přestupku;
n�14. 9. v rámci hlídkové činnosti kontro-
lovány v  prostoru kontejnerového stání 
Na Sekeře v ulici Lidická dvě osoby, které 
prohrabávaly tříděný odpad v kontejnero-
vých nádobách – vyzvány, aby tohoto jed-
nání zanechaly, vykázány z místa, provede-
na lustrace osob v dostupných evidencích;
n�14. 9. oznámeno odcizení křovinořezu 
zn. Stihl s  nástavcem od  výrobce Hecht 

na chodbě bytového vícepodlažního domu 
v  ulici Braunerova – zadokumentováno, 
kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z přestupku proti majetku;
n�15. 9. v rámci hlídkové činnosti zjištěno 
na parkovišti v ulici Obránců míru odsta-
vené vozidlo tov. zn. Renault Thalia, nespl-
ňující podmínky provozu na  pozemních 
komunikacích, vozidlo evidentně dlouho-
době neprovozováno – zadokumentováno, 
na vozidlo vylepena výzva k nápravě nebo 
odstranění vozidla z  pozemní komunika-
ce, zjištěn provozovatel vozidla, jemuž byla 
také zaslána výzva, oznámeno Silničnímu 
správnímu úřadu při MÚ Roztoky;
n�15. 9. v rámci hlídkové činnosti zjištěno 
na parkovišti v ulici Obránců míru odsta-
vené vozidlo tov. zn. Škoda Felicia combi, 
nesplňující podmínky provozu na pozem-
ních komunikacích, vozidlo evidentně 
dlouhodobě neprovozováno – zadoku-
mentováno, na  vozidlo vylepena výzva 
k  nápravě nebo odstranění vozidla z  po-
zemní komunikace, zjištěn provozovatel 
vozidla, jemuž byla také zaslána výzva, 
oznámeno Silničnímu správnímu úřadu 
při MÚ Roztoky;
n�15. 9. oznámeno narušení občanského 
soužití mezi partnery v bytě domu v ulici 
Bezručova – po příjezdu hlídky na místě již 
klid, provedeným šetřením bylo zjištěno, 
že došlo pouze k hádce mezi partnery, k fy-
zickému napadení nedošlo, na  místo též 
hlídka PČR Libčice, která si věc podezření 
z přestupku proti občanskému soužití pře-
vzala k jejich realizaci;
n�15. 9. ve večerních hodinách cestou PČR 
oznámen pořezaný muž, který běží smě-
rem k Nádražní ulici a pronásledují ho ně-
jaké osoby – hlídka na místo, na místo též 
sanitní vozidlo rychlé zdravotnické pomo-
ci, zraněná osoba zadržena, zjištěna totož-
nost, osoba ošetřena, zjištěno, že se poško-
zená osoba pořezala na  ruce sama 
vysouvacím nožem na koberce a poté utí-
kala před kamarády, kteří se ji snažili chy-
tit, aby mohla být ošetřena, na  místo též 
hlídka PČR, která si událost převzala; zra-
něná osoba převezena sanitním vozem 
rychlé lékařské pomoci do  FN Motol 
za asistence policistů PČR Libčice k další-
mu ošetření;
n�16. 9. se na služebnu MP Roztoky dostavila 
žena s tím, že hlídce předává klíče od svého 
bytu, ve kterém jsou tři děti, ať se o někdo po-
stará, že už nemůže dál, a začala odcházet – 
při odchodu byla zadržena službu konajícími 
strážníky, byla zjištěna její totožnost a  bylo 
zjištěno, že se dostala do těžké životní situace, 
mluvila o spáchání sebevraždy, na místo při-
volána lékařská pomoc, zdravotníci si pře-
vzali ženu do péče, na místo přivolána 
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hlídka PČR Libčice, která si událost převzala, 
dále v  místě bydliště hlídkou MP Roztoky 
provedena kontrola dětí, zjištěno, že děti jsou 
v pořádku, vyrozuměni příbuzní ženy, kteří 
se dostavili do místa bydliště ženy a převzali 
si děti do své péče, vzhledem k psychickému 
stavu ženy tato byla převezena sanitním vo-
zem do FN Motol, 
n�17. 9. v nočních hodinách v rámci hlíd-
kové činnosti kontrolována v prostoru ná-
draží Roztoky osoba, která vyházela věci 
z odpadkového koše a byla pod vlivem al-
koholu – osoba vyzvána ke zjednání nápra-
vy, nepořádek uklidila, kvalifikováno jako 
podezření přestupku proti veřejnému po-
řádku (znečištění veřejného prostranství);
n�18. 9. oznámeno cestou PČR odcizení fi-
nanční hotovosti z  vozidla Škoda Kodiaq 
stopařem, kterého poškozený vezl z Prahy 
a vysadil ho u autobusové zastávky Na roz-
cestí v  Žalově, podezřelá osoba z  místa 
utekla, což se zdálo poškozenému pode-
zřelé, a pak si všiml, že na zadním sedadle 
má pohozenou svoji pootevřenou peně-
ženku, při prohlídce peněženky zjistil, že 
mu chybí finanční hotovost – na  místo 
PČR, která si událost převzala, provedeno 
místní pátrání po podezřelé osobě dle zís-
kaného popisu od oznamovatele; 
n�19. 9. oznámeno rušení nočního klidu 
hlasitou hudbou z nezjištěné oblasti – pro-
vedeným šetřením zjištěno, že zdroj hluku 
je z druhého břehu z oblasti obce Brnky – 
řešeno cestou operačního důstojníka PČR 
Praha-venkov;
n�20. 9. oznámeny hlučné stavební práce 
na pozemku domu v ulici Jiráskova v době, 
kdy je to OZV o regulaci hluku zakázáno 
– na  místě řešeno s  odpovědnou osobou, 
tato upozorněna na  porušení OZV a  vy-
zvána k  ukončení hlučných stavebních 
prací, což bylo učiněno, přestupek vyřešen 
na místě domluvou;
n�21. 9. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
byla nalezena Lítačka – uložena na  MP 
jako nález, kontaktován operátor firmy 
ICT, který kontaktoval majitele, ten se do-
stavil na  MP Roztoky a  nalezená Lítačka 
mu byla předána, majitel by touto cestou 
chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n�21. 9. ve schránce důvěry nalezeny tři ná-
boje do střelných zbraní zabalené v ubrous-
ku a  igelitovém pytli – nalezené střelivo 
předáno PČR k jejich dalšímu opatření lik-
vidace tohoto střeliva;
n�21. 9. oznámen nález peněženky s průka-
zem PID a  finanční hotovosti na  Tyršově 
náměstí – peněženka uložena na  MP, bě-
hem následujícího dne vyrozuměn majitel, 
který se dostavil k převzetí nalezené peně-
ženky, majitel by touto cestou chtěl podě-
kovat poctivému nálezci; 

n�22. 9. oznámeno odcizení 2 elektrokol 
zn. Specialized z pozemku domu v Havlíč-
kově ulici – hlídka na  místo, vzhledem 
ke způsobené škodě věc podezření z trest-
ného činu krádeže předána PČR Libčice, 
provedeno místní pátrání po  odcizených 
elektrokolech dle získaného popisu;
n�22. 9. opětovné vylepení výzev na vozidla 
nesplňující podmínky provozu na pozem-
ních komunikacích (již oznámených v mi-
nulosti silničnímu správnímu úřadu), a to 
na vozidla Renault Megane a Škoda Felicia 
combi v  Masarykově ulici a  vozidlo Ford 
v ulici Obránců míru;
n�22. 9. v  rámci hlídkové činnosti zjištěn 
nepořádek v  ulici Riegrova v  místě stání 
kontejnerů na  tříděný odpad (papírové 
krabice a  rozložené kartony papíru) – 
na krabicích zjištěni adresáti, zadokumen-
továno, kvalifikováno jako podezření 
z přestupku proti veřejnému pořádku;
n�22. 9. v  rámci hlídkové činnosti v  noč-
ních hodinách nalezeno na konci parkovi-
ště na nádraží ČD v Nádražní ulici v Roz-
tokách v trávě pohozené jízdní horské kolo 
zn. Author Unica – v následujících dnech 
zjištěna majitelka a nalezené jízdní kolo jí 
bylo předáno; 
n�23. 9. oznámeno poškození vstupních 
dveří bytového domu v  ulici Lederova – 
na  místě zjištěno poškození plastových 
vstupních dveří v  oblasti zámku, vrypy 
a vyhnutý krycí plech; 
n�23. 9. oznámen nález horského kola zn. 
GT Avalanche 2.0 v  ulici Krásného – 
na místě zajištěno nalezené odhozené kolo, 
uloženo na MP Roztoky jako nález, zveřej-
něno na webových stránkách MP Roztoky, 
města Roztoky a  Facebooku – skupina 
Roztoky, provedeným šetřením zjištěno, že 
by nalezené jízdní kolo mělo pocházet 
z  trestné činnosti – krádeže evidované 
na PČR Libčice, nalezené horské kolo pře-
dáno policistům PČR Libčice; 
n�24. 9. oznámen nález klíčů od  vozidla 
Škoda na Tyršově náměstí – nalezené klíče 
uloženy na MP Roztoky jako nález, téhož 
dne zjištěn majitel, jemuž byly nalezené 
klíče předány, majitel by touto cestou chtěl 
poděkovat poctivému nálezci; 
n�26. 9. oznámeno poškození zpětného zr-
cátka na  vozidle Citroën Berlingo, zapar-
kovaném na  Tyršově náměstí – zadoku-
mentováno, kvalifikováno a  šetřeno jako 
podezření z přestupku proti majetku;
n�27. 9. oznámen nález koloběžky zn. Oxe-
lo a látkové tašky obsahující motocyklovou 
helmu v parku Ticha v Tichém údolí – hlíd-
ka na místo, nalezené věci uloženy na MP 
Roztoky jako nález, zveřejněno na  webo-
vých stránkách MP Roztoky, města Rozto-
ky a Facebooku – skupina Roztoky; 

n�28. 9. oznámeno volné pobíhání čtyř 
koní mimo ohradník v ulici Obránců míru 
– hlídka na  místo, přivolána majitelka 
těchto koní, která zjednala nápravu a koně 
si odchytila a umístila zpět do výběhu, kva-
lifikováno a šetřeno jako podezření z pře-
stupku;
n�28. 9. cestou PČR oznámeno, že ve vlako-
vé soupravě směřující z Prahy je podnapilý 
cestující bez platné jízdenky – hlídka 
na  místo, cestující vykázán průvodčím 
za asistence hlídky MP Roztoky z vlakové 
soupravy, zjištěna totožnost této osoby, 
přestupek proti drážnímu zákonu vyřešen 
průvodčím, osoba poté odešla z nádraží; 
n�30. 9. oznámen nález mobilního telefonu 
zn. Samsung Galaxy v oblasti Juliána v k. o. 
Horoměřice s  tím, že tento nalezený mo-
bilní telefon přivezl oznamovatel na  MP 
Roztoky – zjištěn a vyrozuměn majitel, na-
lezený mobilní telefon mu byl předán, ma-
jitel by touto cestou chtěl poděkovat pocti-
vému nálezci. 

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

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

Závěrem bych chtěl upozornit na skuteč-
nost, kterou jste se výše dočetli, tedy že 
v  poslední době došlo na  území města 
Roztok k  většímu počtu krádeží jízdních 
kola a elektrokol, a to zejména z pozemků 
domů, kam pachatelé vnikli a pak nezajiš-
těná kola odcizili, nebo pak na  volných 
prostranstvích (venkovní čekárna v želez-
niční stanici ČD v  Roztokách), kde byla 
kola většinou zajištěna levnějšími lankový-
mi zámky. Nedávejte zlodějům příležitosti 
ke krádežím vašich kol či elektrokol, nene-
chávejte je nezajištěné na  pozemcích va-
šich domů, kde jsou viditelné například 
z  ulice, nebo nezajištěné ve  společných 
prostorách bytových domů apod. Chraňte 
svůj majetek. 

MP Roztoky ve své databázi zřídila mož-
nost zaevidování vašeho jízdního kola pro 
případ snadnějšího dohledání majitele 
v případě nálezu vašeho jízdního kola.
� l

Petr�Vevera�
																ved.	str.	MP	roztoky
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VOleBNí�VýSleDKy�V�ROZTOKácH�� ZDROJ:�www.VOlBy.cZ�
KandIdátní lIstIna Platné hlasy

číslo název celKem v %

48 Spojenci	–	TOP	09,	Hlas,	zelení 962 31,27

7 Starostové	a	nezávislí 600 19,50

33 Občanská	demokratická	strana 509 16,54

19 Česká	pirátská	strana 362 11,76

50 AnO	2011 281 9,13

63 Komunistická	strana	Čech	a	Moravy 86 2,79

16 Svoboda	a	přímá	demokracie	(SPD) 73 2,37

70 Trikolóra	hnutí	občanů 73 2,37

45 Česká	strana	sociálně	demokratická 72 2,34

5 Demokratická	strana	zelených 15 0,48

69 Občanská	demokratická	aliance 15 0,48

71 Svobodní 11 0,35

82 rOzUMní	–	Petr	Hannig 10 0,32

38 Dělnická	strana	sociální	spravedlnosti 4 0,13

67 Volte	Pravý	Blok	www.cibulka.net 3 0,09

22 Moravané 0 0

Z pohledu Roztok je důležité, že mezi členy 
krajského zastupitelstva budou dva jeho 
zástupci – starosta Jan Jakob (za  TOP 09 
ve formaci Spojenci – TOP 09, Hlas, Zele-
ní) a  Stanislav Boloňský (za  SNK-ED 
na  kandidátce Starostů a  nezávislých). 
Doufáme, že jejich hlas bude v zastupitel-
ském sboru dostatečně slyšet.

Zajímavé je porovnání volebních výsled-
ků v Roztokách a celém kraji. V první pěti-

ci jsou sice tytéž strany, ale ve výrazně od-
lišném pořadí.

Překvapila volební účast – celostátně 
37,95 %, ve  Středočeském kraji 40,66 %, 
v Roztokách dokonce 52,70 %!

Současně s krajskými volbami se konaly 
také volby do Senátu Parlamentu ČR, kde 
se o přízeň voličů v našem obvodu ucháze-
lo rekordních 13 kandidátů. Do  druhého 
kola postoupili Adéla Šípová za  Piráty 
a Petr Bendl z ODS. Ve druhém kole zvítě-
zila Adéla Šípová se ziskem 67,13 % hlasů 
při bídné účasti 16,76 %. V Roztokách byla 
volební účast vyšší – 25,87 %, i zde vyhrála 
pirátská kandidátka se 69,75 % platných 
hlasů.� l

Jaroslav�Drda

Přepřaháme!
Volby	do	zastupitelstva	Středočeského	kraje	přinesly	zásadní	
změnu	poměru	sil.	Dosud	vládnoucí	hnutí	AnO	skončilo	až	
třetí	(je	to	jeho	celorepublikově	nejhorší	výsledek)	a	jeho	
dosavadní	spojenci	ČSSD	a	KSČM	zůstali	dokonce	stát	před	
zavřenými	dveřmi	krajského	úřadu.

 ➔
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VOleBNí�VýSleDKy�Ve�STřeDOčeSKéM�KRAJI

VýSleDKy�1.�KOlA�VOleB�DO�SeNáTu�-�OBVOD�č.�30,�KlADNO

KandIdátní lIstIna Platné hlasy
mandáty

číslo název celKem v %

7 Starostové	a	nezávislí 92	903 22,21 18

33 Občanská	demokratická	strana 82	695 19,77 16

50 AnO	2011 77	566 18,54 15

19 Česká	pirátská	strana 60	284 14,41 12

48 Spojenci	–	TOP	09,	Hlas,	zelení 24	650 5,89 4

16 Svoboda	a	přímá	demokracie	(SPD) 19	398 4,63

45 Česká	strana	sociálně	demokratická 18	912 4,52

63 Komunistická	strana	Čech	a	Moravy 17	847 4,26

70 Trikolóra	hnutí	občanů 13	603 3,25

5 Demokratická	strana	zelených 2	772 0,66

71 Svobodní 2	565 0,61

82 rOzUMní	-	Petr	Hannig 1	872 0,44

69 Občanská	demokratická	aliance 1	319 0,31

38 Dělnická	strana	sociální	spravedlnosti 906 0,21

67 Volte	Pravý	Blok	www.cibulka.net 611 0,14

22 Moravané 298 0,07

KandIdát
volební
stRana

Počty hlasů % hlasů

číslo Příjmení, jméno, tItuly 1. Kolo 1. Kolo

6 Šípová	Adéla	Mgr. Piráti 7	680 17,80

1 Bendl	Petr	ing. ODS 6	086 14,10

3 Volf	Milan	Mgr. ČP 5	227 12,11

12 Vojtová	Michaela	ing. AnO 5	026 11,65

13 závodský	Ondřej	JUDr.	Ph.D. KDU-ČSL	+	TOP	09 4	539 10,52

7 Dienstbier	Jiří	Mgr. ČSSD	+	zel	+	Budouc 3	799 8,80

5 Fröhlichová	Markéta STAn 3	553 8,23

8 Vostrá	Miloslava	ing.	Bc. KSČM 2	588 5,99

9 Bošek	Václav	Mgr.	MBA SPD 1	865 4,32

10 Landa	Jiří	MUDr. Trikolóra 1	800 4,17

11 Bohbot	David Svobodní 566 1,31

2 zímová	naděžda	ing. rČ 236 0,54

4 Oliva	Michal náS 172 0,39
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Účast ve  volbách do  krajských zastupitel-
stev a  do  Senátu bude (byla) zřejmě opět 
tragicky nízká. Bezpochyby ji ovlivní 
(ovlivnila) epidemická situace s koronavi-
rem, ale příčiny budou zřejmě hlubší.

Částečně je to jistě tím, že tyto letošní 
volby jsou považovány za  „druhořadé“ 
ve srovnání s parlamentními, ale i s obec-
ními. Něco pravdy na tom je, ale to na naší 
občanské povinnosti podílet se svým hla-
sem na  fungování a  směřování státu nic 
podstatného nemění. Hlavní problém je 
zřejmě někde jinde. Uvědomil jsem si to 
opět nedávno při sledování nedělních Otá-
zek Václava Moravce, kde se guvernér ČNB 
J. Rusnok vyjádřil, že žádná skutečná refor-
ma penzí není u  nás možná, protože lidé 
nemají důvěru ve stát.

Bylo to nezvykle tvrdé, ale bohužel prav-
divé vyjádření od  protřelého politika, při-
čemž je zřejmé, že tento pocit nedůvěry se 
netýká jen penzijního systému. Nedůvěra 
vůči státu se projevuje i v případě opatření 
proti šíření nakažlivého viru. Nařízeným 
opatřením se podvolujeme, naopak dopo-
ručení masově ignorujeme, tedy přesně 
opačný přístup, jehož jsme byli svědky na-
příklad ve Švédsku. Zjednodušeně řečeno – 
dodržování pravidel je přímo úměrné důvě-
ře ve stát, který je stanovuje.

Nadávali�jsme�za�Rakouska,�
budeme�i�po�něm
Prapůvod tohoto obecného pocitu je asi 
historický, když jsme řadu století nebyli 
pány ve svém státě; nadávat na Rakousko 
bylo jaksi vlasteneckou povinností. Po dva-
ceti letech pokusu o demokratickou česko-
slovenskou republiku jsme opět vládu nad 
svými věcmi na  dlouhá desetiletí ztratili. 
No, a když jsme opět „sametově“ svobodu 
získali, uhnízdila se ve veřejném prostoru 
mantra, že máme chtít „stát co nejmenší“. 
I  když pozitivně vzato šlo o  to, aby nám 
státní byrokracie co nejméně mluvila 
do soukromých životů, důsledkem nebyla 
slabá byrokracie, ale slabý stát se silnou by-
rokracií. 

To, že lidé nechodí ke svobodným a (při 
všech zjevných nedostatcích) demokratic-
kým volbám, to, že nejsou ochotni pod pa-
tronací státu spořit na  důchod, že nevěří 
doporučení epidemiologů, že nevěří vlast-
ně žádné veřejné službě, je způsobeno hlu-
bokou nedůvěrou ve  stát. Jako by stát byl 
nějaký imaginární Olymp, odkud bohové 
svévolně vládnou bez ohledu na poddaný 
lid. Stát ale tvoří jeho občané, proto stát 
jsme my. Pokud neakceptujeme ve  všech 
svých důsledcích tento základní princip 

demokracie, pak se mnoho z místa nepo-
hneme.

Důvěra�ve�stát,�nebo�ve�vládu?
Mnozí občané také zaměňují v myšlenkové 
zkratce odmítání aktuální vlády s odmítá-
ním státu jako takového. To je velké zjed-
nodušení a systémový omyl. 

Na druhou stranu je třeba chápat, že ten-
to stav všeobecné nedůvěry ve společnosti 
prohlubuje všudypřítomná klamavá rekla-
ma, falešné nabídky všeho druhu na kaž-
dém kroku i  špatná vymahatelnost práva. 
Prostý občan pak neví, čemu věřit, jak se 
v houštině dezinformací zorientovat.

Značnou vinu na tomto stavu mají i sami 
politici, jejichž kompetentnost a  pracovi-
tost od listopadové revoluce spíše postup-
ně klesá. I to však lze změnit v demokra-
tickém státě pouze volbami, pokud 
nepovažujeme za možný nějaký (Bůh nás 
chraň!) násilný scénář. Proto je důležité 
k volbám chodit, i když výběr není někdy 
extra exkluzivní. Ale takový je vlastně celý 
náš život, volba mezi větším a  menším 
zlem, respektive mezi více či méně přijatel-
ným řešením. Vzdát to a nadávat na pomě-
ry v hospodě u piva řešení není.� l

Psáno ve svátek sv. Václava – Dne české státnosti.

Stát jsme my!
Jedním	z	hlavních	požadavků	sametové	revoluce	1989	byly	
svobodné	volby.	Toto	naše	přání	nám	zlatá	rybka	dějin	
skutečně	splnila.	Jak	ovšem	s	tímto	cenným	darem	dnes	
zacházíme?

Stanislav�Boloňský

Poděkování za podporu
 
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám srdečně poděkoval 
za vaši ohromnou podporu v krajských 
volbách. Moc si toho vážím! Je to pro mě 
zároveň velkým závazkem k Roztokám 
a Žalovu.
V době, kdy píši tyto řádky, ještě probíhají 
jednání o krajské vládní koalici. Vše 
nasvědčuje tomu, že vznikne široká 
koalice všech demokratických stran. Jsem 
za to šťastný, protože je to signál a naděje 
pro celou zemi. Je to důkaz, že dokážeme 
spojit síly v zájmu demokracie a pozitivní 
změny.
Vypadá to, že bych měl být i díky vaší 
podpoře členem krajské rady. Prosím 
vězte, že Roztoky i Žalov neopouštím 
a budu pro naše krásné město i nadále 
pracovat, jak nejlépe dovedu.
Ještě jednou vám moc děkuji za úžasnou 
podporu.  l

Srdečně
Jan�Jakob

starosta	města	roztoky

Poděkování
 
Vážení spoluobčané,
chtěl bych vám velice poděkovat na vaši 
podporu a hlasy při volbách do zastupitel-
stva Středočeského kraje. Díky vaší přízni 
se mi podařilo získat mandát zastupitele. 
Je to pro mě velká čest a závazek a budu 
se snažit, abych vás nezklamal.  
Uvítám vaše podněty k lepšímu fungování 
kraje a budu se jimi zabývat.  
Můžete k tomu nejlépe využít elektronický 
kontakt: bolonsky@roztoky.cz
Ještě jednou vám děkuji a zdravím.
 l

Stanislav�Boloňský
z	kandidátky	Starostů		

a	nezávislých

Poděkování voličům  
Starostů a nezávislých
 
Děkujeme všem, kdo v právě skončených 
volbách podpořili kandidáty Starostů 
a nezávislých. Skvělý, téměř dvaadvaceti-
procentní výsledek v Roztokách samo 
sebou také svou měrou přispěl k možnosti 
sestavit novou krajskou vládu v čele  
s hejtmankou za Starosty a nezávislé. 
Blahopřejeme i našemu nově zvolenému 
krajskému zastupiteli Stanislavu Boloňské-
mu a jsme rádi, že součástí koalice v kraji 
bude i náš starosta Jan Jakob zvolený 
za Spojence/TOP 09.
� l

Zuzana�Sýkorová
Tomáš�Novotný

Jaroslav�Kubečka
Michal�Hadraba

zastupitelé	za	Sakuru		
(v	komunálních	volbách	pod		

kandidátkou	Starostů	a	nezávislých)
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HISTORIE MĚSTA

Rok 1920 se podobá tomu našemu ještě 
v další události. V tomto roce ještě dozní-
vala španělská chřipka – nejsmrtonosnější 
epidemie v  dějinách lidstva. Vyžádala si  
50 milionů lidských obětí. Lidé žili stále 
ve strachu, a tak se domáhali zřízení izolač-
ních místností pro nakažlivě nemocné. Pro 
naši covidovou dobu jistě něco nepředsta-
vitelného a krutého. Co je proti tomu noše-
ní roušek a práce z domova.

Jak rychle španělská chřipka přišla, tak 
i rychle odešla, dalo by se říci ze dne na den. 
Situace se pomalu zlepšovala a občané za-
čali pomýšlet i na zábavu a kulturní život. 
Tělocvičná dělnická jednota Žalov uspořá-
dala na poli pana Vojtěchovského, naproti 
bývalé cihelně, „Tělocvičnou akademii“, kde 
skupina dívek cvičila v  národních krojích 

a sklidila velký úspěch. Pole naproti bývalé 
cihelně je dnes zastavěno bytovými domy 
a místo cihelny roste nová škola.

Také sbor dobrovolných hasičů v Žalově 
uspořádal v  květnu tohoto roku slavnost 
u příležitosti položení základního kamene 
k novému „hasičskému lezišti“, které se zú-
častnili zástupci obce, zástupci okolních 
hasičských sborů i  veškeré spolky v  obci 
Žalov. O čtyři měsíce později, 5. září, se ko-
nala další slavnost. To již bylo nové leziště 
dostavěno a slavilo se odhalení. Oslavy se 
zúčastnily hasičské sbory z  Malých Čičo-
vic, Suchdola a Úholiček.

Také na Levém Hradci se probouzí život. 
Pan Karel Vanka, hostinský na Levém Hrad-
ci, vydává propagační leták, ve kterém je po-
psána historie Levého Hradce doplněná fo-

tografiemi, starými pověstmi a  popisem 
nejbližšího okolí. V jednom svém minulém 
článku jsem psala o Lidovém divadle na Le-
vém Hradci. Toto divadlo uvedlo v roce 1920 
několik úspěšných her soudobých autorů. 
Hra českého dramatika, prozaika a divadel-
ního historika Františka Adolfa Schuberta 
Probuzenci a  první sociální drama Služeb-
ník svého pána dramatika a básníka Františ-
ka Věnceslava Jeřábka napsané na  motivy 
románu Z malého světa od Gustava Pflegra 
Moravského slavily okamžitý úspěch.

Poválečné nadšení souboru neutuchalo 
a uvedl ještě mnoho dalších her, jako na-
přílad Bílá paní ve  Stromovce, Mravenci 
nebo Falešná kočička. Toto divadlo však 
nebylo jediným žalovským divadlem. Bylo 
zde ještě Divadlo Mladých které v  tomto 
roce uvedlo hru Sever proti jihu.

To je jen malý výčet událostí, které se 
staly před sto lety. Za  tu dobu se mnohé 
změnilo. Žalov, Roztoky a mnoho dalších 
obcí už nejsou takové, jako bývaly. Žalov 
už žádné divadlo nemá, za zábavou jezdí-
me spíše do Prahy, ale vrátily se nám svo-
bodné volby a nakažlivé viry.  l

eva�Sodomová
zastupitelka,	cesta	pro	město

V  krásném prostředí saly terreny Vald-
štejnského paláce, sídla Senátu, se uskuteč-
nilo ve čtvrtek 1. října slavnostní zahájení 
Roku sv. Ludmily, jehož vyvrcholením 
bude řada duchovních a  kulturních akcí 
v příštím roce. Za účasti senátorů a poslan-
ců Parlamentu ČR, církevních představite-
lů a  starostů jsme vyslechli historické  
i  teologické reflexe odkazu této pozoru-
hodné ženy, stojící na  samém počátku 
christianizace českých zemí. Kromě místo-
předsedy Senátu Jiřího Oberfalzera, před-
sedy svatoludmilského spolku Martina 
Hrdličky, zástupce MK ČR a starosty Měl-
níka Ctirada Mikeše přednesli hlavní pří-
spěvky historik prof. Martin Wihoda a ge-

nerální vikář Pražské arcidiecéze Zdenek 
Wasserbauer. Prof. Wihoda, hoden skepse 
renomovaného historika, představil obraz 
kněžny sv. Ludmily bez nánosů dobových 
romantických přemaleb jako reálnou a ve-
skrze lidskou historickou osobnost. Upo-
zornil na  značnou nejistotu tradovaných 
historických klišé i na rozporně různorodá 
tvrzení starých legend, z  nichž poznatky 
o  životě první české světice odvozujeme. 
Z této očistné lázně však vystupuje kněžna 
nikoli jako mlhavý éterický přelud, ale jako 
osobnost z  masa a  kostí. Ludmila jako 
manželka Přemyslovce Bořivoje a  také 
mladá vdova, matka, která přežila všech 
svých (pravděpodobně) šest děti, babička 

pečující o výchovu vnuka (sv.) Václava, ale 
i jako panovnice – regentka v nejisté době, 
kdy knížecí stolec Přemyslovců po  meči 
osiřel a řádní následníci ještě byli nedospě-
lí, kdy skutečným vládcem Čech se stal 
moravský Svatopluk.

Mons. Zd. Wasserbauer zase zdůraznil, 
že i po historické revizi legend o životě sv. 
Ludmily nám zůstává velký lidský i  du-
chovní příklad této ženy, vystupující z šera 
9. a  10. století, kdy se formovaly počátky 
českého státu a jeho křesťanské orientace.

Krásný večer v  Senátu byl zarámován 
nádhernými pěveckými sóly z Dvořákova 
oratoria Sv. Ludmila, které přednesla mla-
dá sopranistka Markéta Böhmová, a  za-
končen byl výborným rautem s  vínem 
z mělnických vinic.

Lze jen doufat, že koronavirus a nadchá-
zející ekonomické problémy nezhatí pětile-
té úsilí spolku a  významné výročí bude 
připomenuto na  úrovni a  s  úctou, která 
osobnosti kněžny sv. Ludmily právem ná-
leží.  l

Stanislav�Boloňský
člen	rady	spolku

Žalov před 100 lety – podobnost čistě náhodná

Rok kněžny sv. Ludmily zahájen

Když	jsem	pročítala	žalovskou	kroniku,	nemohla	jsem	si	
nevšimnout,	že	rok	1920	se	malinko	podobá	tomu	letošnímu.	
Ten	rok	se	konaly	volby,	ne	však	do	krajských	zastupitelstev	
a	do	Senátu	jako	letos,	nýbrž	do	obecních	zastupitelstev.	
Volby	se	konaly	28.	ledna	a	nejsilnější	stranou	byla	sociální	
demokracie,	která	měla	ve	svých	řadách	povětšinou	zástupce	
živnostníků	a	dělnické	třídy.	Představenstvo	pak	mělo		
13	členů	a	starostou	byl	zvolen	pan	Václav	Burger.	

V	polovině	září	příštího	roku	budeme	vzpomínat	1100.	výročí	
mučednické	smrti	kněžny	sv.	Ludmily,	jež	s	největší	
pravděpodobností	žila	též	na	Levém	Hradci.	Proto	se	také	
město	roztoky	i	roztocká	římskokatolická	farnost	staly		
členy	spolku	Sv.	Ludmila	1100	let,	který	oslavy	jubilea	
připravuje.	záštitu	oslavám	poskytlo	Pražské	arcibiskupství,	
Senát,	Ministerstvo	kultury,	Středočeský	kraj	a	další	
významné	instituce.
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Kavárna pro seniory je otevřena v Husově 
sboru každý čtvrtek odpoledne od  14 do   
16 hodin. První čtvrtek v měsíci je zpívání 
s  harmonikou. Přijďte s  námi prožít pří-
jemné chvíle u  kávy, čaje apod. Srdečně 
zveme a těšíme se na vás.

V  podzimních dnech si uvědomujeme 
své propojení se svými předky, rodiči, pra-
rodiči, sourozenci, přáteli a  právě začátek 
listopadu je vždy výzvou připomenout si 
jména těch, kteří již nejsou mezi námi, 
prosit za  jejich duše. Bývá to i  příležitost 

v naší uspěchané době plné všelijakých sta-
rostí zastavit se v  místech ticha, kostela, 
hřbitovů a kolumbárií a přemýšlet o smys-
lu života a jeho náplni.

Bohoslužba k uctění památky zesnulých 
se koná v  Husově sboru CČSH v  Rozto-
kách v neděli 1. listopadu v 9 hodin dopo-
ledne. Bohoslužba je otevřena všem, kteří 
chtějí vzpomenout.  l

Děkuji a srdečně zdravím.
Jarmila�Kučerová

farářka

Husitská diakonie
Husitská	diakonie	církve	československé	husitské	v	roztokách	nabízí	pomoc	
osamělým,nemocným	a	jejich	rodinám,	lidem	v	těžké	životní	situaci.	Pastorač-
ní	asistentka	pohovoří,	dohlédne	u	nemocných,	pomůže	s	drobným	nákupem,	
doprovodí	k	lékaři	či	na	procházce,	podle	potřeb	a	domluvy.

Aktivity�SPccH�–�AKTuálNĚ�
Vážení	členové	SPccH,	
v	minulém	čísle	Odrazu	jsme	
uveřejnili	přehled	našich	pravi-
delných	aktivit.	Vzhledem	k	si-
tuaci	s	covidem-19	jsou	některé	
aktivity	pozastaveny,	nicméně	
je	úplně	nerušíme.	rozpis,	který	
je	uveden	v	minulém	Odrazu	či	
na	našich	nástěnkách,	platí,	jen	
se	vždy	informujte	u	lektorů	
dané	aktivity,	v	jaké	formě	nebo	
kdy	bude	aktivita	probíhat.

zájezdy	po	Čechách	a	Moravě	
a	do	pražských	divadel	se	
do	konce	kalendářního	roku	
konat	nebudou.

Pevně	věříme,	že	vše	společně	
zvládneme	a	co	nejdříve	budeme	
moci	opět	plně	aktivně	společen-
sky	žít!

S	přáním	pevného	zdraví	a	opti-
mismu	

za	SPccH	zO	roztoky		 l

Vladimíra�Drdová,�
předsedkyně	

Poděkování�
Děkuji	zaměstnancům	supermarketu	Tesco	v	roztokách	a	hlavně	paní	
vedoucí	za	nalezení	a	předání	mnou	ztracené	peněženky	s	penězi	a	se	
všemi	doklady.	Ještě	jednou	děkuji.		 l

Václav�Boška

Poštovní spořitelna je obchodní značka ČSOB I 02/20
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Máte to teď
do své banky daleko? 
Nás budete mít všude 
blízko
Pošta Roztoky 
Tyršovo nám. 2221, 252 63 Roztoky u Prahy

Založte si Poštovní účet

y Zdarma vedení účtu, když si na něj posíláte příjem
y Zdarma výběry z bankomatů Poštovní spořitelny a 

ČSOB
y Zdarma 1 výběr na poště a 1 donáška hotovosti 

měsíčně 

Více informací na 800 210 210  nebo 
na www.postovnisporitelna.cz. 
Nejedná se o návrh smlouvy

inzerce

 

POZVÁNKA
 

 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.

  

základní organizace Roztoky

 pořádá 

                                           

ČLENSKOU SCHŮZI

                              
  

v jídelně Základní školy Roztoky

 

 

Účast přislíbili vrcholní představitelé města 

 
 

Za výbor SPCCH Roztoky vás k účasti zve

 
                                                                     

Vladimíra Drdová

 
                                                                        

předsedkyně SPCCH Roztoky

 
  

 
 

 
1. Zahájení
2. Slovo mají hosté
3. Zpráva členů výboru o činnosti v roce 2018, 
    
4. Zpráva kontrolní komise za rok 2018
5. Zpráva o hospodaření za rok 2018 
    a návrh rozpočtu na rok 2019
6. Usnesení
7. Diskuse (návrhy, podněty a připomínky)

v úterý 16. dubna 2019 od 16 hodin

a pracovnice sociálního oddělení městského úřadu

a plán činnosti na rok 2019, nové a připravované akce  

Program:
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V září 2014 se začalo skromně: bohosluž-
bami jednou měsíčně v  ateliéru Roztoče 
v Jungmannově ulici. Od roku 2016 k nim 
postupně přibylo vyučování náboženství 
pro děti a  schůzky ke  studiu Bible, které 
zajišťoval nový farář v  Libčicích Tomáš 
Cejp. 

Letošní podzim přináší další posun: stě-
hování do  nově zrekonstruované městské 
vily čp.125 v Tichém údolí, kde bude kro-
mě již zmíněných akcí 2krát měsíčně – 
vždy 1. a  3. neděli – probíhat v  pravidel-
ném čase nedělní setkání. 

V neděli 20. září v 10.30 zveme všechny 
čtenáře Odrazu do Tichého údolí, kde pro-
běhnou první bohoslužby v  novém pro-
středí krásně zrekonstruované vily. V sou-
časné době čítá pravidelný počet účastníků 
asi 45 osob všech generací, hlavně pak ro-
dičů s dětmi. 

V případě zájmu o vice informací nevá-
hejte psát na e-mail olukas@gmail.com.

� l

Ondřej�lukáš,�Anna�Kaucká,��
eva�Smolíková,�Jitka�čechová�

Evangelické bohoslužby v Roztokách: od podzimu již dvakrát měsíčně
Historie	setkávání	evangelíků	není	v	roztokách	tak	dlouhá	
jako	v	jiných	městech	a	obcích	Česka,	potažmo	Českosloven-
ska.	V	70.	letech	minulého	století	dojížděl	do	našeho	města	
jednou	měsíčně	tehdejší	duchovní	správce	ze	sousedních	
Libčic.	Poslední	bohoslužby	se	udály	někdy	v	roce	1982,	
po	nich	nastala	až	do	roku	2014	více	než	třicetiletá	pauza,	
kdy	se	několik	rodin	–	většinou	„náplav”	z	Prahy	–	rozhodlo	
setkávání	obnovit.

inzerce

a

Vás zvou na přednáškový cyklus

EXISTUJE 100% MATKA?

12. 11. 2020 od 17.30 

v městské knihovně,

Jungmannova 966

Přednáší: PhDr. Vlaďka Fischerová

Vstup volný

·  Mateřská "dovolená" jako životní zlom pro matku i otce
·  Žena v roli rodinného manažera - jak minimalizovat třecí plochy
·  Je možné být 100% matkou předškoláka - co to znamená a jak se  
    z toho nezbláznit?
·  Opravdu pomáháme dětem připravit se na vstup do školy?
·  Moderní trendy výchovy – Francie, Belgie, Německo…u nás a ve světě 

změna termínu 
v důsledku 
epidemiologických 
opatření
vyhrazena

Hravé čtení s Adélou 

S knížkou Želva a Zajíc 
Vstup volný  

 

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

od 16.15od 16.15od 16.15
21.10.2020 21.10.2020 21.10.2020 
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Její profesní dráha by snad mohla být 
ukázkovým příkladem nástupu žen 
na Uměleckoprůmyslovou školu a na Aka-
demii výtvarných umění ve  20. letech  
20. století, který znamenal jejich přelomo-
vý vstup do světa sochařství, tradičně po-
važovaného za doménu mužů. Slibně na-
směrovanou uměleckou dráhu sochařky 
ovšem pozměnilo setkání s životním part-
nerem a  výraznou osobností, Jaroslavem 
Zaorálkem. Soužití s jedním z našich nej-
významnějších překladatelů umožnilo 
umělkyni se seznámit s mnoha osobitými 
postavami literárního světa. K  blízkým 
přátelům překladatele patřili F. Halas,  
F. Hrubín, P. Eisner, V. Holan, I. Olbracht 
nebo M. Majerová. Z deníkových záznamů 
vyplývá, že do Roztok zavítal často nakla-
datel J. Florian a ve 30. letech navštívil do-
mek Zaorálkových poněkud nečekaně  
L. F. Céline. 

Ačkoli byl Hedě její muž velkou inspirací 
i  zdrojem poznání, její vlastní tvorba 
ustoupila do  pozadí společnému životu 
a později, zejména v období druhé světové 
války, také péči o tehdy už těžce nemocné-
ho muže. K vrstevnicím sochařky, s nimiž 
od 30. let 20. století sdílela účast na člen-
ských výstavách Mánesa nebo Kruhu vý-
tvarných umělkyň, patřily K. Vobišová-
-Žáková, M. Jirásková-Havlíčková nebo 
přítelkyně Z. Schwarzerová-Kriesová, kte-
ré však podobně jako ona stále zůstávají 
známé spíše odborné veřejnosti než té 
laické. Desítky prací, stejně jako rozsáhlý 
soubor písemností, korespondence 
a osobních dokumentů umělkyně i jejího 
manžela, získalo Středočeské muzeum 
v  Roztokách u  Prahy darem od  samotné 
autorky, bohatý fotografický materiál 
a  některé další plastiky později díky její 
rodině.

Výstava připravená nejen ze sbírek Stře-
dočeského muzea v Roztokách u Prahy, ale 
také z vlastnictví dalších institucí a sběra-
telů, bude věnovaná životu i dílu umělky-
ně a  zasadí její částečně pozapomenutou 
práci do širšího kontextu zejména českého 
sochařství 1. poloviny 20. století. Bude 
prezentovat nejen díla sochařky a charak-
teristické fáze její tvorby, ale také práce 
některých jmenovaných vrstevnic a  dal-
ších významných osobností (J. Drahoňov-
ského, B. Kafky, J. Mařatky, J. Štursy,  
O. Gutfreunda), jež nepochybně umělecké 
směřování Zaorálkové ovlivnily. K ohnis-

kům její tvorby nesporně patří plastiky 
vznikající v rozmezí 20. až 40. let minulé-
ho století, kdy docházelo k  intenzivnímu 
hledání nových zdrojů a současně rezono-
valy trendy odrážející rozpor mezi tradič-
ním sochařstvím a  moderními výrazový-
mi možnostmi užívanými v  přístupu 
k pojetí objektu. Heda z tohoto plodného 
období čerpala ještě o mnoho let později, 
projevila se však mimoto rovněž jako vy-
nikající portrétistka. Výstava neopomene 
ani osobnost Jaroslava Zaorálka. Přátelství 
Hedy s Alénem Divišem, jehož uměleckou 
pozůstalost sochařka po  jeho smrti spra-
vovala, pak přiblíží alespoň částečně výběr 
z osobních vzkazů a dopisů malíře i někte-
ré jeho práce, zejména kresby k Erbenově 
Kytici.

Tvorba Hedviky Zaorálkové, do  níž se 
otiskla její pevná a  rázná, jindy až dětsky 
upřímná, ale nadmíru vitální povaha, zů-
stala mimo celek uložený ve sbírce Středo-
českého muzea v Roztokách u Prahy roz-
troušená převážně v soukromých sbírkách 
nebo na pražských hřbitovech. Její poměr-
ně velká část tak zatím zůstává stále nepo-
znaná.

Termín a místo konání výstavy: 
2. 12. 2020 – 28. 3. 2021, 
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

� l

lucie�Váchová

Heda: Kameni, promluv! 
(Život a dílo Hedviky Zaorálkové)
V	letošním	roce	uplynulo	120	let	od	narození	sochařky	
Hedviky	zaorálkové	rozené	Procházkové	(14.	6.	1900	–	
15.	5.	1982),	která	patří	k	pozapomenutým	umělkyním	
české	výtvarné	scény,	ale	současně	k	nepřehlédnutelným	
osobnostem	roztok,	kde	strávila	velkou	část	svého	života.	
Středočeské	muzeum	připravilo	u	příležitosti	zmíněného	
výročí	výstavu	věnovanou	této	umělkyni.	

Hedvika Zaorálková, V Zamyšlení, Jaroslav Zaorálek, 1948

Hedvika Zaorálková, Torzo, 1942

Hedvika Zaorálková při práci
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KulTuRNí�KAleNDáRIuM�–�říJeN–lISTOPAD

13.	5.	–	1.	11.
V	zahradách	Tichého	údolí	–	výstava	je	instalovaná	na	zahradě	
Braunerova	mlýna,	komentované	vycházky.		
Více	na	www.muzeum-roztoky.cz	

zahrada	Braunerova	mlýna,		
riegrova	čp.	5

20.	5.	–	18.	10.	 Jan	Antonín	Venuto	–	půvab	krajiny	středních	Čech	na	přelomu		
18.	a	19.	století,	výstava	

Středočeské	muzeum,		
roztoky

18.	7.–	31.	1.	2021 Auta	a	mašiny	–	výstava	 Středočeské	muzeum,		
roztoky

21.	10. Hravé	čtení	s	Adélou.		
Od	16.15	hod. Městská	knihovna

25.	10. Dýňobraní	–	dýňové	hody	a	tvůrčí	dílny.	Výroba	lampionů	na	
Svátek	světel.	Od	11.00	hod.

Vratislavka	café,	Kroupka	38,	
roztoky

29.	10. Hudební	soirée	s	Anežkou	a	Matějem,	Holinky	duo	na	zahrádce.		
Od	19.00	hod.

Vratislavka	café,	Kroupka	38,	
roztoky

31.	10. Workshop	alternativní	přípravy	kávy.		
Od	16.00	hod.

Vratislavka	café,	Kroupka	38,	
roztoky

8.	11. Jak	šel	pejsek	do	školy.	Dětské	představení	Divadélka	romaneto.		
Od	15.00	hodin	 Hotel	Academic

12.	11. Přednáška	existuje	100%	matka?		
Od	17.30	hod. Městská	knihovna

19.	11. Jak	chutná	Francie.	eva	Kriz-Lifková	–	zpěv,		
Milan	Dvořák	–	klavír Hotel	Academic

inzerce

Město Roztoky a SPCCH Roztoky

čtvrtek 19.11.2020 
od 17 hodin

hotel Academic, 
kongresový sál

Pro roztocké a žalovské seniory vstup volný - 
nutná rezervace na tel.: 606 893 282 - pí Drdová, 
vyzvednu vstupenek na podatelně MÚ 

změna termínu 
v důsledku 
epidemiologických 
opatření 
vyhrazena!

pořádají
s podporou grantu města Roztoky

Hotel Academic, Roztoky

Změna termínu kvůli epidemiologickým opatřením vyhrazena.

ROZTOKY
zve na 

představení Divadélka Romaneto

Neděle 8. 11. 2020 od 15 hodin

JAK ŠEL PEJSEK 
DO ŠKOLY

 rezervace na 606 893 292 (pí Drdová) 

Vstupné 80 Kč, prodej vstupenek na místě 
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KULTURA

BeLeTrie

Ashton, J., Žena z čísla 24
Ferrante, E., Prolhaný život dospělých
Harrel, L., Šepot papíru a inkoustu
Hoover, C., Pravda nebo lež 
Chobosky, S., Imaginární přítel
Kleypas, L., Slib
Lamballe, M., Maják na útesech
Macek, M.,  Saturnin zasahuje
Moyes, J., Dívka, již jsi tu zanechal
Pospíšilová, J., … a naposledy konvalinky

DeTeKTiVKY

Barker, J. D., Šesté dítě
Bým, P., Vražda v nemocnici
Cílek, R., Jedenáct smrtelných hříchů
Kavanagh, E., Dokonalá oběť 
Pro děti a mládež
Hunter, E., Oheň na nebi 
Kessler, L., Emily Vichrná a proud času
Miller, M., Zlaté jablko
O’Shea-Meddour, W., Wendy Quillová 
touží po zvířátku
Rezková, M., To je metro, čéče!

nAUČnÁ

Davies, K., Hravá anatomie
Kleon, A.,  Kraď jako umělec
McNab, Ch., Encyklopedie technik přežití 
Müllerová, B.,  Atlas opravdovských příšer
Poydebat, E., Atlas poetické zoologie

Schaab, S., Jde to i bez plastů
Uhlová, S., Hrdinové kapitalistické práce

	
engLiSH

Bathie, H., Seasons and weather
Bunzl, P., Moonlocket
Dickins, R., Computers and coding
Frith, A., 100 things to know about space
Lacey, M., Big book of the body
Pym, Ch., How do I see?

	
PrOgrAM	V	ŘíJnU

n�7. 10. Hravé čtení s Adélou (16.15)
n�21. 10. Hravé čtení s Adélou (16.15)

Až do  listopadu 2020 si mohou děti 
u knihovníků vyzvednout mapu a vydat se 
tak vstříc zábavným úkolům. Po knihovně 
naleznou děti celkem pět zastavení, 
na kterých naleznou různé úkoly spojené 
s  knihovnou a  čtením. Nakladatelství 
CREW připravilo pro úspěšné řešitele slo-
sování o zajímavé ceny, které probíhá kaž-
dých 14 dní. Více informací u výpůjčního 
pultu.

Informace můžete zjistit osobně 
v knihovně, na webu knihovna.roztoky.cz, 
plakátovacích plochách města a  na  face-
book.com/MKRoztoky  l

Za městskou knihovnu  
Tereza�Náhlovská

Městská knihovna informuje
nabízíme	vám	výběr	z	novinek,	zapsaných	do	fondu	městské	
knihovny	během	září	2020.

řádková�inzerce�
n�HODinOVÝ	MAnŽeL	–		
tel.	723	424	701
n�Pronajmu	byt	2+1,	Masarykova	
ulice,	roztoky.	Tel.	602	210	676
n�Přijmeme	řidiče	na	plný	úvazek	
pro	rozvoz	pečiva.	Přijmeme	pe-
kaře/ku	i	na	zaučení	do	pekárny	
(roztoky).	Tel.	602	210	676
n�Hledám	k	dlouhodobému	pro-
nájmu	garáž	nebo	garážové	stání	
v	roztokách.	Možná	i	koupě.		
Tel.	724	076	707
n�nabízím	k	pronajmutí	garážové	
stání	v	Praze	6	–	Břevnově	v	ob-
lasti	modrých	zón.		
Tel.	724	076	707
n�Akademie	doučování	nabízí	
online	doučování	matematiky	
a	fyziky.	Tel.	607	570	747
n�Přímo	od	majitele!	nabízím	
pronájem	nebytového	prostoru	
2+1	+	velká	hala	vhodná	např.	
jako	čekárna.	Výměra	prostoru	
90,8	m2,	1.	patro,	balkon	–	přímo	
na	náměstí	v	roztokách.	nájem	
činí	19	000	Kč/měsíc	+	služby	+	
3	měsíční	kauce.	V	případě	zájmu	
se	písemně	obracejte	na:	real-
Sprom,	s.r.o.,	Lidická	689,	252	63	
roztoky	nebo	na	e-mail:		
info@sprom.cz
n�Pronajmu	zavedený	obchod	
v	roztokách,	nebo	jen	nebytový	
prostor	o	rozloze	budovy		
cca	70	m2.	Volné	od	ledna	2021,		
tel.	724	375	280
n�Pronajmu	byt	ve	finském	domě	
2+1,	60	m2,	zařízený.	Parkování	
na	zahradě,	1.	patro,	zasklený	
balkon.	cena	11	000	Kč	+	poplat-
ky.	Tel.	737	405	533.		 l

inzerce
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Já jsem se oslav vždy zúčastnila a vždy si je 
velice užila. Tento rok je ale specifický 
a  díky covidu si i  já mnohem víc užívám 
pobyt v přírodě v okolí Roztok. A také se 
častěji přívozem vypravuji na druhý břeh. 
Na Wikipedii jsem se dozvěděla, že přívoz 
je na  stejném místě již od  roku 1911. Jak 
stará jsou současná plavidla, nevím, ale 
jsou už jistě také historická. Předpoklá-
dám, že byla vyrobena za účelem přepravo-
vat občany za prací na druhý břeh. Dřevě-
né schůdky a lavičky to naznačují. Dnes je 
ale využívají hlavně cyklisté k rekreaci.

Jsem samozřejmě ráda, že město Kleca-
ny přívoz provozuje. Nevím, jestli a kolik 
přispívá město Roztoky. Práce převoznické 

firmy a převozníků si velice vážím. Myslím 
si ale, že o pohodlné přepravě už nemůže 
být řeč. Pokud jste se vypravili o víkendu 
s dětmi, kočárkem, více koly nebo s inva-
lidním vozíkem přívozem, asi mi dáte 
za pravdu. Místní kolorit je jedna věc, ale 
využití přívozu se za  léta změnilo. Při mé 
poslední přeplavbě byl přívoz tak plný, že 
jsem si nemohla pomoct pomyslet na to, co 
by se stalo při případném převrácení lodi. 
I když řeka asi není hluboká, množství kol 
na  palubě by jistě mohlo vést ke  zranění 
hlavně malých dětí. 

Proč o tomto píšu do Odrazu, když pří-
voz je provozován městem Klecany? Je to 
proto, že bych moc ráda na příštích Slav-

nostech pravého a  levého břehu uvítala 
více než symbolické a  kulturní propojení 
dvou obcí. Vím, že otázka zlepšení doprav-
ního spojení obou břehů je finančně ná-
kladná, ale jistě stojí za zamyšlení. Jsem si 
jistá, že na obou městských úřadech a v za-
stupitelstvech pracují velice schopní od-
borníci na finanční záležitosti a granty. Ti 
snad vymyslí, jak získat finance na projekt, 
ze kterého by měli prospěch i obyvatelé ji-
ných obcí, zejména cyklisté z Prahy, kteří 
přívoz hojně využívají. 

Bezpečnější a pohodlnější spojení levého 
a pravého břehu, ať už ve formě bezbarié-
rového a kapacitně odpovídajícího přívozu 
nebo ve formě lávky pro pěší, by zajisté při-
spělo k vylepšení propojenosti obou obcí. 
Přineslo by zlepšení ve  veřejné dopravě 
i  propojení cyklistických stezek na  obou 
březích. Rozhodně by je také uvítali maji-
telé restaurací a půjčoven sportovního vy-
bavení na obou březích.

Tento rok se oslavy neuskuteční, ale rea-
lizační tým na svých webových stránkách 
slibuje na  příští rok velkolepou oslavu, 
kterou břehy ještě nezažily. A já věřím, že 
skutečně využijeme čas k  tomu, aby se 
spojení levého a pravého břehu posunulo 
dál.

� l

Kateřina�Souza�de�Joode

Byl jsem před nějakou dobou dole u Vltavy 
na procházce s malým klukem a s pejskem. 
Psa jsem přirozeně měl na vodítku. 

Bylo poměrně brzo ráno, byli jsme tam 
sami, ale pak jsem si všiml, že od Prahy se 
k nám blíží vysokou rychlostí jeden cyklis-
ta. Naštěstí klučina byl plně zaměstnán há-
zením kamínku do Vltavy a pejsek zrovna 
něco intenzivně čenichal v  roští v  protěj-
ším svahu, takže cesta pro cyklistu byla 
volná. 

Když jel kolem nás, tak jsem ho dotázal, 
zda by nebylo rozumné trochu ubrat 
na rychlosti, když vidí malé dítě a pejska. 
Neřekl ani slovo, jenom se na  mě otočil 
a věnoval mi VPP (to je „vražedně pohrda-
vý pohled“) a ještě více šlápl do pedálů.

Jindy jsme zase byli s manželkou a s pej-
skem v  Tichém údolí. Pejsek byl opět 
na  vodítku a  choval se tak, jak se pejsci 
obvykle chovají. Chvílí něco čenichal 
na  levé straně vozovky, pak přeběhl 

na druhou stranu a „ve své práci“ pokra-
čoval tam.

Jenže se stalo, že zrovna když byl na  té 
druhé straně než já, a  tudíž přes vozovku 
bylo natažené vodítko, tak se k nám blížila 
jedna cyklistka. A bylo zle.

Jenže problém byl v tom, že já jsem o ní 
vůbec nevěděl. Jela zezadu, takže jsem ji 
neviděl. Jela potichu, necinkla, zvonku ne-
majíc, takže jsem ji ani neslyšel. Ale svoji 
akustickou nedostatečnost si zřejmě plně 
uvědomovala, protože jen co mě dojela, tak 
spustila nekonečný vodopád nadávek, 
z  nichž nejlaskavější byla asi „Vy nenor-
mální debile“. Všimněte si, vykala mi, to 
znamená, že byla ze slušné rodiny, dobře 
vychovaná.

Já nevím, čím to je, ale připadá mi, že 
když si někteří naši spoluobčané sednou 
na  kolo, tak mají pocit, že se zařadili 
do  elitní společenské skupiny, která páše 
ZMNCD (to je „zcela mimořádné, nepře-

konatelné civilizační dobro“), a podle toho 
se chovají k těm „necyklistům“. Já vím, že 
naprostá většina cyklistů něčemu takové-
mu nepodlehne, ale i výše uvedené dva pří-
pady naznačují, že řada z nich ano. A velmi 
smutné je, že to procento těch „nevhodně 
vyvolených“ je zbytečně vysoké. Mohl bych 
přidat chování mnohých cyklistů a brusla-
řů u Labe v okolí Poděbrad a podobně.

Kdybych se měl vyjádřit hodně komisně, 
tak bych musel říct, že daně platíme všich-
ni, a  tudíž všichni máme stejný nárok 
na používaní cest kolem Vltavy, v Tichém 
údolí i všude jinde.

Jen by to chtělo trochu víc vzájemného 
respektu a  ohleduplnosti. Problém je ov-
šem v tom, že život mě naučil, že ohledupl-
nost se nedá vyžadovat, ta se dá pouze 
uplatňovat.

� l

� Milan�Rosič

O levém a pravém břehu

Cyklisti a zkratky

V	době,	kdy	jsem	se	rozhodla	napsat	tento	článek,	bychom	
se	v	normální	situaci	těšili	na	10.	Slavnosti	pravého	a	levého	
břehu.	Stovky	lidí,	nejen	z	roztok	a	Klecan,	by	se	sešly	
na	obou	březích	Vltavy.	Starostové	by	pronesli	projevy	
o	tom,	jak	nás	řeka	nejen	odděluje,	ale	i	sbližuje.	Užívali	
bychom	si	hudbu,	stánky,	děti	by	se	vyšplhaly	na	požární	
auto	a	vyzkoušely	stříkačku.	Spoustu	lidí	by	zaujala	vědecká	
show	a	pan	starosta	by	vařil	guláš.	Parašutisté	přistávající	
na	řece	by	se	opět	pro	mnohé	stali	zlatým	hřebem	programu.	
Pro	řadu	místních	občanů	by	to	byl	možná	jediný	den	v	roce,	
kdy	by	se	vypravili	navštívit	sousedy	za	vodou.	Přívoz	
by	praskal	ve	švech.	A	mnozí	z	nás	by	si	znovu	s	vděkem	
uvědomili,	v	jak	nádherném	místě	bydlíme.
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Patřím k těm, jejichž parkovací stání v uli-
ci Na Panenské zabrali stavaři, zahrnuli je 
kopci zeminy z výkopů, pak přes ně přejíž-
děly různé stroje, zatímco my jsme denně 
hledali místa, kam auta postavit. Když se 
konečně parkovací stání uvolnila, vypada-
la neutěšeně. Povrch zanesený hlínou se 
měnil podle počasí buď ve žlutavé blátíč-
ko, nebo prach, oboje se úspěšně nosilo 
do  aut, do  domu a  odtud dál do  našich 

bytů. Škrtit radní jsme nezamýšleli, jak se 
obával místostarosta Hadraba, ale o  po-
moc jsme požádali právě jeho. K  našim 
výtkám se postavil čelem, zorganizoval 
schůzku bydlících se stavaři přímo na mís-
tě činu, trpělivě nás vyposlechl a za pár dní 
byla stání s  opravenou dlažbou čistá 
a  v  naprostém pořádku. Upřímně, ani 
jsme nedoufali, že to půjde hladce. Stavaři 
odvedli dobrou práci. Teď už jen čekáme 

na  upevnění parkovacích zábran, které si 
odvezli k  opravě, snad se brzo dočkáme. 
Chci Ing.  Hadrabovi za  všechny sousedy 
poděkovat za jeho přístup, za rychlou ná-
pravu. 

Stavba s sebou nese hluk a spoustu pra-
chu. Bohužel ke  zhoršenému životnímu 
prostředí přispívají i  řidiči aut v  Přemys-
lovské ulici. Nedodržují nyní omezenou 
rychlost, ostatně většina z  nich tady pře-
kračovala a překračuje i běžnou padesátku. 
Čím vyšší rychlostí se řítí, o to hustší mra-
ky prachu zvedají. Chtělo by to více ohle-
duplnosti. Tím spíš, že například kanaliza-
ce se dělá právě pro mnohé z těch, kteří si 
tuto silnici pletou se závodní dráhou. 

l

Daniela�Kupsová�

Přestřižení pásky panem starostou jsme 
sice prošvihli, ale pan místostarosta No-
votný nám to vynahradil. Provedl nás 
po vile i s menším výkladem. Mohli jsme 
obdivovat krásné průčelí domu, lodžie, 
novorenesanční štít a historické štukové 
výzdoby fasády. A interiér? Pečlivě vypra-
cované štukové obložky dveří či rozety 
stropních svítidel, krásná kachlová kamna 
– má srdcová záležitost, leptaná skla oken 
i  původní podlahová dlažba dotvářejí 
a podtrhují krásu celého díla. Neodmysli-
telnou součástí vily je pak krásně uprave-
ná zahrada se starými stromy obehnaná 
kamennými zdmi s kovaným plotem, za-
hrada školky za budovou vybavená herní-

mi prvky a  dlážděná příjezdová cesta. 
Celý tento objekt má nádech malého zá-
mečku. 

Přiznám se, že když se před více než tře-
mi roky rozhodovalo o tom, jak naložit se 
zanedbanou historickou vilou v  majetku 
města, byla jsem toho názoru, že by se 
měla prodat. Záměr města vilu rekonstru-
ovat a  v  jejích prostorách zřídit školku 
a komunitní centrum za více než 50 milio-
nů korun byl z mého pohledu megaloman-
ský a  finančně neefektivní. Stále mám 
na  paměti, že nakládáme s  penězi daňo-
vých poplatníků, a proto bychom měli vá-
žit každý výdaj. Po prohlídce vily však mu-
sím přiznat, že náklady na  rekonstrukci, 

které zachránily tento skvost, nebyly mar-
né. Je sice pravda, že školka o dvaceti dě-
tech bude nejdražší školkou v Česku a ko-
munitní centrum bude trochu z  ruky, ale 
na druhou stranu je nutné chránit historii 
a  její dary a tato překrásná budova si po-
zornost opravdu zasloužila. Prodejem by-
chom riskovali, že soukromý majitel nechá 
vilu chátrat tak, jak to často vidíme v Praze 
a v mnoha jiných městech naší republiky. 
Proto děkuji za záchranu vily rodiny Hau-
rowitzových všem, kteří se na ni podíleli, 
a  doufám, že budoucí uživatelé budou 
k  tomuto skvostu přistupovat šetrně, 
s úctou a respektem.

� l

Podle § 57 odst. 1 zákona o  silničním 
provozu:„Je-li zřízen jízdní pruh pro 

cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyk-
listy, stezka pro cyklisty nebo je-li na kři-

žovatce s řízeným provozem zřízen pruh 
pro cyklisty a vymezený prostor pro cyk-
listy, je cyklista povinen jich užít.“ (Zně-
ní, které cituje autor žádosti, není aktu-
ální.)

Ale v Sedlci není stezka pro cyklisty. Je 
tam stezka pro chodce a  cyklisty. 

Spolehlivou pomocí je rovné jednání

Zámeček v Tichém údolí?

Stezka pro chodce a cyklisty

Jedním	z	témat	zářijového	vydání	Odrazu	byl	stavební	
ruch	na	Žalově.	Výstavba	školy	a	kanalizace	přináší	
zdejším	obyvatelům	nemalé	útrapy.	Výstižně	je	popsala	
eva	Sodomová,	zastupitelka,	a	ing.	Michal	Hadraba,	
místostarosta,	dokonce	vyjádřil	údiv,	že	někteří	místní	je	
kvůli	nesnázím	nepřišli	na	radnici	škrtit.	

začátkem	léta,	kdy	byl	pořádán	den	otevřených	dveří	v	nově	
zrekonstruované	vile	čp.	125	v	Tichém	údolí,	jsem	byla	
zrovna	na	dovolené,	a	tak	jsem	musela	počkat	na	září,	kdy	se	
konalo	slavnostní	otevření.	O	prohlídku	projevil	zájem	i	můj	
manžel,	a	tak	jsme	po	jeho	pracovních	povinnostech	v	Kolíně	
spěchali	do	roztok.	

na	internetu	jsem	četl	„důraznou	žádost“,	aby	cyklisté	
v	Sedlci	využívali	cyklostezku,	že	se	jízdou	po	silnici	
dopouštějí	dopravního	přestupku.

eva�Sodomová
zastupitelka,		
cesta	pro	město
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

A pro tu zákon nestanoví, že cyklista je po-
vinen ji užít.

Všimli jste si, jak je nebezpečné (a proti-
právní), když cyklisté jedoucí od  Roztok 
odbočují na  stezku? Měli by sesednout, 
přejít po přechodu a opět nasednout...

Něco k zamyšlení... V ulici Roztocká/Pod-
babská směrem do  centra je v  určenou 
dobu vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, 
cyklisty, MP, IZS a  taxi. Je to vyhrazený 
jízdní pruh pro cyklisty? Musejí ho cyklis-
té jedoucí do centra užít?

Nevím, co si mám představit, když autor 
žádosti píše: „Pro ty, co mají místo mozku 
ventilek ...“

l

Jiří�Štochel

Českým vojákům se totiž podařilo najít 
v Mali školu, jejíž zakladatelkou je Češka, 
paní Dana Bartáková, která se v roce 1963 
odstěhovala se svým mužem, kterého po-
tkala v  Čechách při studiu, do  Bamaka, 
hlavního města Mali. Zde 27 let učila 
na gymnáziu a to je dost na založení ma-
teřské školky v  roce 2002. Tu ze začátku 
navštěvovalo 17 dětí, dnes jich je až 150. 
Po dvou letech od otevření ji rodiče míst-
ních dětí požádali, zda by nemohla otevřít 
i školu, kde by děti pokračovaly ve studiu. 
Píše se rok 2004 a vzniká škola s názvem La 
Fontaine, jejíhož vedení se ujal syn, vysoký, 
urostlý s česko-malijským jménem Moha-
med Ludvik Touré. V  roce 2013 založili 
i gymnázium. Do základní školy denně do-
chází 367 dětí a na gymnázium 185. 

Úryvky�z�deníku�z�Mali�
nadporučíka�Josefa�Mikláše:
První větou příběhu z Afriky bych rád po-
zdravil všechny přátele „Stonožky“, děti, 
paní učitelky a každého, kdo má velké srd-
ce pro pomoc potřebným.

Jmenuji se Josef Mikláš a s Armádou České 
republiky jsem služebně odcestoval do Mali, 
které se nachází v západní části Afriky. Celá 
mise jednotky ochrany bude po dobu téměř 
7 měsíců především v  hlavním městě Ba-
mako a blízkém okolí. 

Nejednou jsem se zmínil, že svět je malý. 
A je to opravdu tak. Poprvé v historii velí 
česká jednotka celé zahraniční misi. A veli-
telem této mezinárodní výcvikové mise je 
brigádní generál František Ridzák. Když 
jsem panu generálovi říkal o Češích v Ba-
maku a o našich plánech s humanitárními 
balíčky z Roztok pro školu s českými koře-
ny, tak mi odvětil: „Já jsem také z Roztok 
u Prahy.“ A v Základní škole Zdenky Brau-
nerové pana generála také znají.

29.�července�2020
Vše je připraveno a my konečně můžeme 
vyrazit za  paní Bartákovou. Nenápadná 
škola uprostřed spletitých uliček bez cedulí 
s názvem ulice.

Celá návštěva a předání se musely rychle 
a  pečlivě naplánovat, jelikož informace 

o  budoucích demonstracích nebyly vůbec 
pozitivní. Veškeré plánování šlo velmi 
hladce, i když to nebylo jednoduché. Do-
mluvit tolik významných lidí na jeden čas 
a místo dalo zabrat. Vše klaplo a my seděli 
v  autě směr škola La Fontaine. Jediné, co 
jsme ovšem naplánovat nemohli, bylo po-
časí. Od rána pršelo. I v čase našeho příjez-
du. Přivítal nás pan Ludvik v dobré náladě 
a klidně pronesl: „Jen to počasí mohlo být 
lepší, i když mám déšť radši namísto ved-
ra.“ Paní Dana nás očekávala v  ředitelně 
s  nejstarší dcerou Mariam, jednou z  šesti 
dcer a dvou synů rodiny Touré. Po několi-
ka minutách dorazili pan generál a pan vel-
vyslanec. A v tu chvíli se nad námi počasí 
smilovalo. Vyšlo slunce a celé shledání bylo 
o dost veselejší. U  takto mimořádné udá-
losti se slušelo navzájem se představit a po-
povídat si v ředitelně. Na dlouhé rozhovory 
ovšem nebyl čas, a tak jsme se všichni spo-
lečně přesunuli na dvůr školy, kde nás již 
očekávaly i děti. Ty byly očividně překva-
peny, co dělá 40 krabic s českými vlajkami 
a obrázky stonožky uprostřed dvora, kde je 
povětšinu času jen zelený strom. Tyto kra-
bice byly plné školních pomůcek (sešity, 
tužky, propisky, pravítka, ořezávátka a vše, 
na co si ze školních lavic vzpomenete). Pan 
generál popřál dětem vše nejlepší do jejich 
života a úspěšné studium, protože ony jsou 
budoucností této země. Na  závěr jsme se 
museli, jak se říká, zvěčnit. Společné focení 
byl nezapomenutelný zážitek. Pan Ludvik 
ani nemusel zvyšovat hlas, aby ho všichni 
slyšeli, a  zorganizoval děti na  společnou 
fotku. I z toho bylo vidět, že děti mají k ře-
diteli velkou úctu. Na  závěr focení místní 
děti jednohlasně zvolaly česky AHÓÓÓJ! 
a  my pomalu odešli k  autům. Díky paní 
Běle Jensen, Stonožce, Čarodějnicím 
z Roztok, dětem a rodičům ze ZŠ Zdenky 
Braunerové a  dalších stonožkových škol 
a  vůbec všem, kteří se podíleli na  sbírce 
školních pomůcek, je na světě o něco více 
radosti. A my, vojáci v Mali, máme něco, co 
nám nikdo nevezme – úžasný prožitek 
a pocit naplnění.

  l

Petra�laštovková

Roztocký zázrak pokračuje – II. díl
Dle	našeho	slibu	z	minulého	čísla	Odrazu	vám	s	paní	Bělou	
Jensen,	prezidentkou	Hnutí	„na	vlastních	nohou“	–	Stonožka,	
a	Armádou	České	republiky	přinášíme	další	část	příběhu	
o	roztockém	zázraku,	protože	ten	pokračuje.	

▲
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Vážení rodiče,
první měsíc školy je za námi a i přes ome-
zený režim výuky a různá hygienická opat-
ření se zatím učíme ve škole, což je pro nás 
směrodatné, a  online výuku si většinou 
zkoušíme jen nanečisto. 

Všem je však jasné, že letošní školní rok 
bude zcela specifický a především i mno-
hem náročnější ve  všech směrech a  pro 
všechny zúčastněné.

Tak jako moje generace nezapomene 
na uhelné prázdniny v roce 1979 kvůli sil-
ným mrazům, dnešní školáci si jistě budou 
připomínat několikaměsíční distanční vý-
uku a nošení roušek při výuce. Je jisté, že 
letošní rok 2020 vstoupí do historie nejen 
školní, ale i světové. 

Poměrně poklidný začátek školy nyní 
nabral kvůli zhoršení druhé vlny epide-
mie na obrátkách a v době, kdy píšu tyto 
řádky, se ze všech médií dozvídáme o vy-
hlášení nouzového stavu, který bude platit 
od 5. října, zatím na 14 dní. Pro základní 
školu to znamená další omezení v  před-
mětech HV, TV a  některých kroužcích, 
pro střední školy je to přechod na distanč-
ní vzdělávání. 

Přejme si proto, aby základní školy nadá-
le fungovaly pokud možno „normálně“ 
a pomocí zavedených, i když ne moc oblí-
bených, hygienických opatření se podařilo 
situaci opět dostat pod kontrolu. My musí-
me udělat vše pro to, aby školy nadále fun-
govaly. Snad se nám to všem vespolek na-
konec podaří!
Na čtenou příště se těší 

Věra�Zelenková

Projekt�Sportuj�ve�škole
Naše škola se zapojila do projektu Sportuj 
ve  škole, který je zdarma určen pro žáky 
v  družině. Jde o  jednu hodinu TV navíc 
v odpoledních hodinách a vede ji náš zku-
šený tělocvikář Mgr.  Ladislav Roučka. 
Díky hrám a zábavným sportovním cviče-
ním rozvíjejí žáci své všestranné pohybové 
dovednosti. Nezáleží na  talentu ani vý-
konnosti – nejdůležitější je chtít se bavit 
pohybem se spolužáky a  kamarády. Při-
hlásit se může každý žák navštěvující dru-
žinu.

V případě zájmu kontaktujte svoji vycho-
vatelku nebo přímo pana učitele L. Roučku.
(e-mail: ladislav.roucka@zszb.cz)

Mgr.�Olga�Janoušková
ředitelka�školy

Pěšky�do�školy
Naše škola se zaregistrovala do akce Pěšky 
do  školy, která začala v  roce 2017. Tento 
rok akce probíhá od 21. 9. do 26. 10. 2020. 
Rádi jsme se jako škola do této akce za-
pojili. 

Děti do  školy chodí pěšky, některé děti 
samozřejmě jezdí i  na  koloběžce, skate-
boardu nebo na kole. Pravidelná procház-
ka cestou do školy je dobrá pro zdraví, po-
siluje imunitu organismu, zlepšuje náladu, 
rozvíjí samostatnost, podporuje přátelství 
a  prospívá místu, kde žijeme. Pro zdraví 
nás i dětí je to rozhodně dobrá volba. 

Nedostanete se ke škole jinak než autem? 
Zaparkujte 5 až 10 minut od školy a pro-
cházka je tu. Čím méně aut přijede až před 

školu, tím bezpečněji a  příjemněji tam 
bude i pro děti.

Velice děkujeme za podporu.
Mgr.�Olga�Janoušková

ředitelka	školy

Adaptační�kurzy�6.�tříd
Ve dnech 7. 9. a 9. 9. v naší škole proběhl 
adaptační kurz 6. tříd. Počasí nám přálo, 
a  tak celý program probíhal na  zahradě 
školy. Tématem programu byli Námořníci.

Třídy prošly námořním výcvikem, kdy 
musely prokázat nejen zdatnost a odvahu, 
ale hlavně schopnost spolupracovat a vzá-

Školní okénko

V současné době již probíhá online výuka 
orientovaná na domácí přípravu, kde pod-
klady k doplnění učiva mohou nalézt i ne-
mocní či nepřítomní žáci.

Každá třída naší ZŠ má založené 
classroomy – učebny podle předmětů 
v  rozvrhu. Žáci jsou pravidelně školeni 
v práci v učebnách (classroomech). Zamě-
řili jsme se hlavně na  1. stupeň ZŠ nebo 
na  žáky 2. stupně, kteří měli problémy 
s vypracováváním úkolů během distanční 
výuky v minulém školním roce. Jak bylo 
zmíněno výše, i  během prezenční výuky 

jsou žákům zadávány domácí úkoly 
v učebnách (classroomech), a to 1x měsíč-
ně z  každého předmětu. Žáci 2. stupně 
mohou také využít školní knihovnu s po-
čítači během dohledů před odpoledním 
vyučováním a  pracovat v  classroomu 
i tam. 

 Školením spojeným s distanční výukou 
procházejí i jednotliví vyučující.

Zjišťujeme předem zájem o  zapůjčení 
tabletů pro žáky, kteří potřebují technicky 
dovybavit či doplnit internetové připoje-
ní. V  této otázce úzce spolupracujeme 

s MÚ Roztoky. Ve škole také probíhá vý-
běrové řízení na  zakoupení notebooků, 
které budou poskytnuty pedagogickým 
pracovníkům, kteří budou zajišťovat dis-
tanční výuku.

Mimo jiné škola obnovuje licence pro 
distanční výuku, například u  nakladatel-
ství Fraus, Taktik atd.

Hlavním komunikačním kanálem školy 
s rodiči zůstává „bakalář“, učebny (classro-
omy) jsou zaměřeny na výuku a práci žáků. 

Základní informace pravidelně aktuali-
zujeme na našich stránkách www.zszb.cz.

� l

Mgr.�Olga�Janoušková
ředitelka	školy

Jak to vypadá v současné době v naší škole? 
V	souvislosti	s	epidemiologickými	opatřeními	se	naše	škola	
preventivně,	ale	o	to	intenzivněji,	připravuje	na	distanční	
výuku.	
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Naše základní škola dostala nabídku 
na  spolupráci od  společnosti Young Hi-
ppocampus. Jedná se o možnost bilingvní 
výuky na  prvním stupni základní školy. 
Škola o této možnosti uvažuje jako o jed-
né z možných cest zvyšování kvality a na-
bídky vzdělávání v našem městě, která by 
probíhala současně se zvyšováním a pro-
hlubováním kvality výuky na naší škole – 
např. prohlubování IT gramotnosti a me-
zipředmětových vztahů. Rozhodnutí, zda 
se tento projekt uskuteční, budou před-
cházet veřejné prezentace a diskuse, prů-
zkum zájmu především rodičů.

V  následujících týdnech uspořádáme 
pro rodiče předškoláků několik osobních 

prezentací, na nichž se budou moci s pro-
gramem více seznámit. O  termínech se-
tkání vás budeme informovat prostřednic-
tvím Odrazu, webových stránek školy 
a obce a také na obecních vývěskách.
Na  úvod jsme požádali přímo společnost 
Young Hippocampus, aby nám prozatím, 
alespoň prostřednictvím stránek Odrazu 
tento program nastínila a představila.

BIlINGVNí�ANGlIcKá�VýuKA
Česká republika se dlouhodobě pohybuje 
pod evropským průměrem ve schopnosti 
využití anglického jazyka. Před námi jsou 
země jako Rumunsko, Srbsko, Maďarsko 
nebo Řecko. Nasnadě je vždy vinit školy 

nebo učitele, ale se 3 hodinami týdně 
od 3. ročníku se toho nedá provést mno-
ho. Především se nepodaří žáky zbavit 
ostychu a  rozmluvit je. Přetrvává v  nich 
strach z chyb.

Řada základních škol po celé České re-
publice a především v Praze nabízí v něja-
ké podobě rozšířenou formu výuky anglic-
kého jazyka. Často se pod názvem bilingvní 
výuka skrývají například 2 hodiny angličti-
ny a hudební výchova v anglickém jazyce 
týdně. Opačným extrémem je výuka každý 
den do 16. hodiny, při níž dochází ke znač-
nému přetěžování žáků.

Bilingvní program Young Hippocam-
pus představuje ucelený program výuky 
pro 1. stupeň ZŠ včetně zajištění aprobo-
vaných učitelů, rodilých mluvčích. Dopo-
lední výuka probíhá v některých předmě-
tech (výtvarná, tělesná a  hudební 

jemně si pomoci. Výcvik se jim v  druhé 
části programu hodil při záchraně třídního 
kapitána (třídního učitele). Kapitán byl za-
jat a zachránit ho mohla pouze celá třída.

Všichni aktivně spolupracovali a plnili za-
dané úkoly a řešili šifry. Všichni třídní uči-
telé byli zachráněni, a tak můžeme vyplout 
na  oceán druhého stupně. Přeji nám pří-

jemnou a co možná nejklidnější plavbu.
Za prevenci školy

Pavlína�Mudrochová
l

Bilingvní výuka na naší škole?
Jelikož	narůstá	kuloární	šepot	a	množí	se	spekulace	
o	plánovaném	anglickém	bilingvním	programu	na	základní	
škole	v	roztokách,	rádi	bychom	předešli	nedorozumění.

Mateřské školy v Roztokách

ledají

DÍLENÉHO

na plný úvazek

nástup možný od ledna 2021

Hana Novotná

 ŠKOLNÍ ROK  2021/2022

1. ročník bilingvní třídy

•  ucelený vzdělávací 
    program pro 1.stupeň ZŠ

•  vyučují aprobovaní 
    učitelé, rodilí mluvčí

•  týdně 11 hodin 
    v anglickém jazyce

•  neučíme se anglicky, 
    učíme se v angličtině

  info@young-hippocampus.cz 
  www.young-hippocampus.cz  

YH inzerce 90x129mm.indd   1 9/30/20   9:40 PM
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výchova a samotný anglický jazyk) úplně 
či částečně v  angličtině.  Výuka probíhá 
dle platného školního vzdělávacího pro-
gramu. 

Na tuto výuku navazuje odpolední blok 
v rozsahu 6 vyučovacích hodin týdně opět 
s rodilým mluvčím, aprobovaným pedago-
gem. Tato část výuky je hrazená rodiči. 
Odpolední výuka je rozdělena do  dvou 
částí, mezipředmětová projektová výuka 
v  angličtině a  příprava na  zkoušky Cam-

bridge English. Mezioborové projekty jsou 
velkým vzdělávacím trendem zejména 
v  anglofonních zemích. Účastník tohoto 
programu má tak týdně v součtu, dle jed-
notlivých ročníků, 10 hodin angličtiny či 
předmětů v angličtině. 
V  obou dvou pilířích přitom klademe 
značný důraz na  využití informačních 
technologií a  podporu čtenářské gramot-
nosti. Kvalifikovaný pedagog, rodilý mluv-
čí navíc přináší do výuky jinou zkušenost, 

kulturu a přístup s minimem frontální vý-
uky, dává důraz na individuální prezentaci 
žáka, spolupráci ve skupinách, vlastní řeše-
ní úkolů a jejich obhajobu.
Team Young Hippocampus� l

Kurzy�pro�děti�i�dospělé
Jazykové: Od  září máme otevřeny kurzy 
angličtiny a  ruštiny (pro děti i  pro do-
spělé), němčiny a francouzštiny pro do-
spělé, do kterých stále lze přistoupit. Na-
bízíme lekce španělštiny a  italštiny. 
Hitem letošního školního roku je přípra-
va na  FCE s  Caroline, rodilou mluvčí, 
která hovoří stejně dobře česky jako ang-
licky. Pokročilým angličtinářům jsou kro-
mě konverzačních lekcí s  Julií, určeny 
nové kurzy General and Public Speaking 
(kurz pomůže zdokonalit konverzační 
dovednost se skupinou lidí, nebo i veřej-
ný projev před publikem), General Eng-
lish Writing (pro studenty, kteří si chtějí 
vylepšit svůj styl psaní pro obecné nebo 
specifické využití), nebo Academic Jour-
nalist Writing (kurz užitečný hlavně pro 
univerzitní studenty, techniky argumen-
tačního textu), a  též příprava na TOEFL 
či IELTS s Katrin.

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky: Žá-
kům 5. tříd nabízíme tradiční přípravku 
na  osmiletá gymnázia ve  čtvrtek nebo 
v pátek odpoledne s Ivanou, žákům 9. tříd 
pak přípravku na  přijímačky na  střední 
školy v pondělí (s Kateřinou) a v úterý od-
poledne (s Natálií).

Pro menší děti máme na pátek odpoled-
ne připravený relaxační kroužek po dobře 
odvedené týdenní práci: Arteterapie se 
Simonou Jetmarovou. Arteterapie přispí-
vá k rozvoji osobnosti dítěte, uvolňuje na-
pětí, zdokonaluje komunikaci s ostatními, 
vyjadřování vlastních myšlenek, názorů 
a pocitů.

Máte doma předškoláka? Připravíme 
se společně do školy s Martinou Bürgero-
vou – logopedie každé úterý odpoledne 
(je nutné se předem objednat), na kterou 
navazují středeční kroužky Grafomoto-
riky a Logopovídání.

cyklus�pro�ženy�může�
být�i�hezký�dárek�
Od  poloviny října otevíráme, pokud tomu 
bude situace ve  společnosti příznivá, další 
Cyklus pro ženy, aneb Jak si uklidit život – 
opět nebudou chybět tematické bloky: sebe-
vědomí, motivace, autokoučink, umění rela-
xovat. Na všechny námi nabízené aktivity je 
možno vystavit dárkový poukaz.

No�Stress�cycle:�well�
Being�under�Pressure
Nový kurz v  Lexiku je pro všechny, kdo 
chtějí zdokonalit své schopnosti odolávat 
stresu. Kurz je pro rodilé mluvčí i pokroči-
lé angličtináře (bude připraven i speciální 
slovníček pojmů k  tématu), bude vedený 
v  angličtině, lektorka Fosca Di Gabriele 
hovoří i česky. Ochutnávka kurzu zdarma 
již 26. 11.

We will work with coaching and facilita-
ting techniques bringing us to see issues 
from different point of views and be done 
with procrastinating changes.Come to 
have a taste of the content and techniques 
and commit to do something together so 
that we can meet after Xmas for a cycle of 
6 workshops. FREE 1-hour long introduc-

První setkání naší rodičovské kavárny, ur-
čené pro rodiče dětí, které potřebují ve ško-
le či školce individuální přístup, proběhlo 
v příjemné komorní atmosféře. Bylo hlav-
ně o  sdílení příběhů a  možných očekává-
ních, proč chceme tato setkávání realizo-
vat. Výsledek našeho prvního setkání? 
Ujištění, že v tom nejsme sami a že se to dá 
zvládnout.

Další setkání bude v  úterý 20. 10. 2020 
od 18 hodin v kavárně Koroze (Nerudova ul.)

Plánovaná témata:
n��jak podpořit děti při domácí přípravě, 

případně při vzdělávání na dálku
n�jak postupovat, když se nedaří
n�co se naopak osvědčilo
n�jak si navzájem můžeme pomoci
Přivítáme mezi sebou i  odborníky, kteří 
nám poradí, jak na to.
Kontakt: rodicovska.kavarna@gmail.com
Ing. Andrea Pištěková, tel. 605 252 328
Vlaďka Drdová, tel. 606 892 392  l

Potkáme se osobně, nebo online?

Rodičovská kavárna

Kurzy	v	Lexiku	se	nám	rozjíždejí,	je	však	znát	
všudypřítomná	nejistota.	Jak	to	bude	v	případě,	že	se	
zopakuje	situace	z	jara?	Především	bych	chtěla	naše	
klienty	uklidnit.	Jsme	zkušenější,	než	jsme	byli	v	březnu.	
naši	lektoři	jsou	připraveni	–	tam,	kde	to	bude	možné	–	
poskytovat	výuku	online.	

Vladimíra�Drdová
radní	pro	školství		
a	sociální	věci
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Pro nás, jako pro organizaci a skupinu lidí 
usilující především o propojování lidí na-
vzájem pomocí umění, je nutnost dělat to 
do  velké míry bez vzájemného setkávání 
a sdílení… poměrně výzvou. A byť se učí-
me být spolu různými způsoby (techniky 
se nebojíme), je jasné, že společné bytí, do-
tyk a hlas nahradit nelze. 

Rádi bychom vás tedy pozvali na společ-
ná setkání, rozptýlená v čase i prostoru tak, 
abychom byli k sobě navzájem dostatečně 
ohleduplní v  situaci, která je, a  současně 
nezapomněli prožívat a být spolu.

Drakiádu pořádá turistický klub Draci, 
s námi spřízněný a různě propletený. Koná 
se 17. října a spočívá ve společném vyrábě-
ní draků a jejich pouštění, jak už to u dra-
kiád bývá.

Akvarelovou dílnu pro mládež a  starší 
děti vede Kamila Havlíková 20. října odpo-
ledne. 

Svátek světel, každoroční pouť světelný-
mi a  hudebními obrazy, se uskuteční  
25. října. Zveme vás do  světa tajemných 
a podivných bytostí, tak podivných, jako je 
letošní rok a  jako je možná každý z  nás, 

kdesi hluboko uvnitř. Akce bude vhodná 
i pro děti a terén nebude sjízdný pro kočár-
ky. Přesné místo, způsob a čas (vid zásadně 
nedokonavý a  osoba jste vy) dáme ještě 
znát na webu a bude dost vycházet z aktu-
álních omezení. 

A  7. listopadu bychom rádi zopakovali 
taneční workshop s tanečnicí a performer-
kou (a naší lektorkou francouzštiny) Cécile 
da Costa, pokud tomu budou hvězdy a epi-
demiologická data nakloněny.

Tímto vám přejeme do nového školního 
roku mnoho odolnosti a vynalézavosti, bu-
deme obojí všichni potřebovat až až.� l

Za Sdružení Roztoč
Zuzana�Šrůmová

tions will be Nov 26th (7 – 8 pm) and Dec 
12th (9:30 – 10:30 am). Fosca Di Gabriele is 
an experienced life coach that is speaking 
English and Czech.

Rekvalifikační�a�další�
vzdělávací�kurzy�
Poslední přípravný kurz Chůva jako pro-
fese Expres v tomto roce otevíráme 21. 11. 

Navazující státní zkoušku mají studenti 
přípravných kurzů zarezervovánu.

Online kurz Asistent pedagoga Inten-
ziv jsme otevřeli 26. 9. Stále je možnost 
do kurzu přistoupit.

Podzimní termín nového online kurzu 
Péče o seniory máme připraven na posled-
ní sobotu v říjnu (31. 10.), hlásit se můžete 
již nyní.

Za celý kolektiv Lexik i Insignis vám přeje-
me příjemný vstup do  nového školního 
roku! 

 l

Blanka�Pekárková�
koordinátorka	

Říjnová pozvání
roztáčíme	další	školní	rok	a	asi	je	úplně	zbytečné	psát,	že	je	
a	bude	dosti	podivný.	

inzerce

PILATES
s Míšou

...i malé svaly potřebují péči.
Více informací a rezervace: Míša Tučková, tel. 724 880 826

Roztoky
Studio Šaldova
• úterý, pátek 8:00

Ateliér Jungmannova 
• čtvrtek 19:30
• neděle 18:00

Velké PřílePy
San Cai
• středa 19:30

Horoměřice
Horocvična

• neděle 19:30

ÚHoličky
Obecní úřad

• čtvrtek 18:00

LysoLaje
Hasičárna

• úterý 19:00

Inzerce_A6.indd   1 30.09.20   15:30

Prodloužená ukázková hodina kurzu Akvarel pro starší děti

Úterý 20. října 2020
15.00 – 17.30

AKVARELOVÁ DÍLNA 
PRO DĚTI OD 12 LET

Ateliér Puchmajerova 1555, Roztoky
Lektorka: Kamila Havlíková
Více informací na www.roztoc.cz  

Rezervace místa do neděle 18. října 
na roztoc@roztoc.cz.

Vyzkoušíte si hravé způsoby použití kouzelné techniky 
akvarelu, jako je prolínání barev, vytváření přírodních 
struktur, práce s náhodou aj. 
Z vyzkoušených technik si vytvoříte vlastní leporelo. 
Veškeré pomůcky budou k zapůjčení.

Dílna je určena pro děti cca od 12 let, které se nebojí
experimentovat a chtěly by se akvarelu věnovat 
v následném pravidelném kurzu každé úterý od 16 do 
17.45 hod.



HLEDÁME ÚČETNÍ

Hlavní pracovní poměr,
zkrácený úvazek, nebo práce na IČO.

Nástup možný ihned.
Pracoviště Roztoky, Lidická ul. 1348

Úprava vody pro průmysl a domácnosti

Tel: +420 224 811 900
Email: euroclean@euroclean.cz
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Díky neutuchajícím snahám a optimis-
mu pořadatelů byl nakonec pro turnaj 
mistrovství ČR mladších žákyň nalezen 
náhradní termín v září. Hned první ví-
kend po prázdninách se konalo kvalifi-
kační kolo. Zkusit vybojovat postup 
vyrazilo z  Roztok družstvo ve  složení: 
Lucie Bohdanecká (B), Andrea Cízová 
(B), Michaela Jakabová (U, S), Helena 
Králová (S), Kateřina Lipovová (S), 
Adéla Rambousková (U), Kristýna Stei-
nerová (N), Barbora Šolínová (B), do-
provázené Evou Juranovou na  pozici 
trenéra a  dalšími členy realizačního 
týmu z řad rodičů.

Pořadatelé z  Volejbalového klubu 
Červený Kostelec nás přivítali v  pro-
storné hale s  příjemným zázemím. 
K prvnímu zápasu, ve kterém nás čeka-
lo družstvo domácích, nastupovaly naše 
hráčky se značnou nervozitou. To se pak 
projevilo i ve hře, která byla poznamenaná 
zbytečnými chybami a nesouladem na hři-
šti, takže jsme nakonec místnímu týmu 
podlehli. I přes neutuchající hlasitou pod-
porou fanoušků se během celého prvního 
dne turnaje nepovedlo přimět hráčky k vý-
konům, na které jsme u nich všichni zvyklí. 
V dalších nervózních zápasech se nám po-

dařilo udolat družstvo Pardubic, podlehli 
jsme vynikajícímu volejbalu pražské Mi-
kulovky a nakonec jsme urvali povinné ví-
tězství nad týmem z Nymburka.

Další hrací den byl v plánu poslední zá-
pas, a  stále bylo vše otevřené. Čekal nás 
přímý souboj o  postup do  republikového 
finále se silným soupeřem, týmem praž-
ského Olympu. Naštěstí k  rozhodujícímu 
zápasu nastoupilo roztocké družstvo jako 

vyměněné. Děvčata byla odhodlána se 
o postup poprat do posledního dechu a ne-
chat na kurtu všechny zbytky sil. Oporou 
bylo vynikající podání našich hráček, kte-
rým se často podařilo zatlačit soupeře 
do defenzivy. Skvěle fungovala i spoluprá-
ce nahrávačky a  smečařek na  síti a  bylo 
k vidění mnoho pohledných akcí. Blokařky 

zase svým důrazem notně potrápily 
útočící soupeřky. Úžasná kulisa vytvo-
řená díky skvělým výkonům roztockých 
fanoušků hnala naše hráčky kupředu. 
Výsledkem byla strhující volejbalová bi-
tva, ze které se zrodil obrovský úspěch 
roztockého volejbalu – získání možnos-
ti porovnat síly s elitními družstvy ve fi-
nálovém turnaji mistrovství ČR mlad-
ších žákyň!

Dovětek: Finále mistrovství ČR se usku-
tečnilo i v nastalé nejisté koronavirové 
situaci, za přísných hygienických opat-
ření. Naše družstvo z  Roztok vyrazilo 
posíleno o další hráčku Kateřinu Fleko-
vou. Atmosféra turnaje vyburcovala 
naše děvčata k  famóznímu výkonu 
a  nakonec se jim podařilo vybojovat 
v  konkurenci 23 nejsilnějších českých 

družstev 10. příčku! Je vidět, že s nadšením 
a  odhodláním lze obstát i  v  té nejsilnější 
konkurenci. Velký dík patří celému roztoc-
kému trenérskému týmu, který se o přípra-
vu hráček stará, a také obětavým rodičům, 
bez jejichž podpory by to nešlo.
� l

eva�Juranová
trenérka	volejbalu	TJ	Sokol	roztoky

Tak jako je červen vrcholem individuál-
ních soutěží v atletice, tak je září měsícem 
týmových soutěží. V  letošním roce nám 
udělala největší radost družstva dospělých, 
mladších žáků a  přípravek. Družstvo žen 
pod vedením Vlaďky Hanouskové získalo 
titul přeborníka kraje, družstvo mužů 
skončilo těsně druhé za  týmem Kolína. 
Mladšímu žactvu se podařil mistrovský 
kousek a obě družstva se probojovala do fi-
nále A krajského přeboru. Naši nejmladší, 
přípravka, pak vybojovali v  konkurenci  
20 finalistů soutěže přípravek skvělé  
11. místo. Nejlepších výkonů dosáhli – 
Adéla Obstová (3. místo v  běhu na  50 m 
časem 7,57), Matěj Matas (14. místo v hodu 
raketkou výkonem 36,34 m) a Markéta Ku-
bánková (skok daleký 4,30 m). 

POŘADí	V	SOUTěŽi	DrUŽSTeV		
DOSPěLÝcH:

Muži (družstvo, počet bodů)
1. TJ Sokol Kolín – atletika B 195,00
2. Sokol Roztoky u Prahy  154,00
3. TJ Kavalier Sázava  61,50
4. TJ Slavoj Český Brod, z. s. 20,50
5. Atletika Líbeznice, z. s.  14,00
6. TJ Neratovice   13,00
7. Atletika Stará Boleslav, z. s.  8,00

Ženy (družstvo, počet bodů)
1. Sokol Roztoky u Prahy  93,00
2. TJ Neratovice   69,00
3. TJ Slavoj Český Brod, z. s. 45,00
4. Atletika Stará Boleslav, z. s. 25,00
5. Atletika Líbeznice, z. s.  18,00

Nejlepší bodující atleti TJ Sokol Roztoky 
ve finále ml. žactva (body)
1. Aneta Hanousková  16,00
2. Tomáš Bečka   10,00
3. Michaela Jakabová  9,00
4. Jáchym Kubánek  5,00
5. Adam Píka   4,00
6. Dita Antošová   3,00
7. Vojtěch Czadera  1,00

Velké poděkování atletkám a  atletům 
za vzornou reprezentaci oddílu. Díky i ro-
dičům našich mladých atletů za  podporu 
naší činnosti.

� l

Mgr.�Martin�Matas
Oddíl	atletiky	TJ	Sokol	roztoky

Roztocké volejbalové hvězdy září

Roztocká atletika uspěla

Loňskou	volejbalovou	sezonu	mělo	družstvo	mladších	
žákyň	TJ	Sokol	roztoky	skvěle	rozjetou.	Bohužel	zcela	
neočekávaně	zasáhla	pandemie	koronaviru	a	naše	činnost	
musela	být	přerušena.	nekonalo	se	ani	jarní	mistrovství	Čr	
mladších	žákyň,	kam	jsme	se	chystali	s	ambicí	probojovat		
se	do	finálového	kola.

▲
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Na  závěr letní sezony uspořádal tenisový 
klub LTC Roztoky dne 27. září 2020 teniso-
vý turnaj ve  čtyřhrách. Hráče přivítalo 
sychravé počasí, ale jak se turnaj rozehrál, 
hráči se zahřáli hrou a výborným zvěřino-
vým gulášem, který připravila restaurace 
La Stella.

Turnaj se nalosoval do dvou skupin a teni-
sové páry podávaly výborné výkony, takže 
o napětí a zábavu nebyla nouze.

Turnaj nakonec skončil velkým překva-
pením, když vítězný pohár vybojovala 
dvojice J. Šnajdr a F. Tomášek nad stříbr-
ným párem M. Pastyřík a L. Staněk. Bron-

zové medaile vybojovala dvojice M. Uva-
rov a L. Valda. Po vyhlášení vítězů členové 
klubu zhodnotili letošní sezonu jako 
úspěšnou.
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Za LTC Roztoky
M.�uvarov

V neděli 13. září se uskutečnil první ročník 
memoriálu bratří Jungwirthů. Tato akce 
přivedla do  Roztok hvězdy české atletiky 
na tratích 800 m a 1500 m. Startující repre-
zentant oddílu Dukly Praha Jan Sýkora, 
jehož osobní rekord v  běhu na  1500 m 
3:46,97 vzbuzuje velký respekt, patřil k jas-
ným favoritům v hlavním závodě. V žen-
ské části závodu, v běhu na 800 m, se zase 

blýskly Zdenka Seidlová a Markéta Podpě-
rová (obě Dukla Praha) nejen výkonem 
na  úrovni finále mistrovství ČR, ale také 
dramatickým doběhem až do  posledních 
metrů. Celkovou atmosféru závodu vy-
šperkoval nestor komentování Štěpán 
Škorpil.

V závodě se rozhodně neztratili ani roz-
točtí atleti. Natálka Narguet a  Max Ram-

dan bojovali ve svých bězích o medailová 
umístění. Všichni si pochvalovali přátel-
skou sportovní atmosféru našeho oddílu 
a  popřáli do  dalších let spousty úspěchů 
a štěstí této nové tradici. Velké poděkování 
rodině Jungwirthových za  pomoc a  pod-
poru v  organizaci závodů a  Atletickému 
středisku Emila Zátopka za finanční pod-
poru projektu.

VÝSLeDKY	MeMOriÁLU:

1500 m – muži
1. Jan Sýkora (Dukla Praha)
2. Jiří Šmíd (TJ Neratovice)
3. Jan Šedina (Sokol Kolín)
4. Max Ramdan (Sokol Roztoky)
11. Lukáš Bernášek (Sokol Roztoky)
800 m – ženy 
1. Zdeňka Seidlová (Dukla Praha)
2. Markéta Podpěrová (Dukla Praha)
3. Kateřina Čokrtová (Sokol Roztoky)
4. Natálie Narguet (Sokol Roztoky)
6. Karolína Tůmová (Sokol Roztoky)

� l

Mgr.�Martin�Matas
Oddíl	atletiky	TJ	Sokol	roztoky

Tenisový turnaj

Memoriál bratří Jungwirthů – top atletické hvězdy v Roztokách
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Vítěz Memoriálu bratří Jungwirthů Jan Sýkora (úplně vpravo), rodina Jungwirthových a pořadatelé závodu
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VYBAVENÍ DĚTSKÉ LYŽE 
110 – 130 cm

DOSPĚLÉ LYŽE
A SNOWBOARD BĚŽKYDĚTSKÉ LYŽE 

70 – 100 cm

KOMPLETNÍ SET* 750,- 1090,- 1250,-

SAMOSTATNÉ LYŽE 600,- 900,- 1150,-

HELMA 100,- 100,- –

KAUCE 500,- 1000,-

1250,-

1000,-

100,-

1000,- 1000,-

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

Internacionální 1231/8, Praha 6 165  00, Tel.: 220 920 014 - infolinka, 775 085 151 - obchod a půjčovna

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

Cena platí při zapůjčení od 19.10. do 14.11. 2020

VYBAVENÍ DĚTSKÉ LYŽE 
110 – 130 cm

DOSPĚLÉ LYŽE
A SNOWBOARD BĚŽKYDĚTSKÉ LYŽE 

70 – 100 cm

KOMPLETNÍ SET* 999,- 1290,- 1490,-

SAMOSTATNÉ LYŽE 800,- 1200,- 1350,-

HELMA 100,- 100,- –

KAUCE 500,- 1000,-

1490,-

1300,-

100,-

1000,- 1000,-

Cena platí při zapůjčení od 16.11. do 12.12. 2020

VYBAVENÍ DĚTSKÉ LYŽE 
110 – 130 cm

DOSPĚLÉ LYŽE
A SNOWBOARD BĚŽKYDĚTSKÉ LYŽE 

70 – 100 cm

KOMPLETNÍ SET* 1699,- 1699,- 1899,-

SAMOSTATNÉ LYŽE 1550,- 1550,- 1750,-

HELMA 100,- 100,- –

KAUCE 500,- 1000,-

1899,-

1750,-

100,-

1000,- 1000,-

Cena platí při zapůjčení od 14.12. do 31.12. 2020

NEKUPUJTE LYŽE!!!

FULL
SERVICE

VYPŮJČTE SI JE NA CELOU SEZÓNU!!!

VRACÍTE AŽ 30. 4. 2021
POZOR!

ZAČÍNÁME
19. 10. 2020

3000
PÁRŮ

LYŽÍ



LETNÍ PNEU

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

Economic PROGRAM
  Výběr nejlepších pneu za cenu nejlevnějších

Nabídka letních pneu premiové značky PIRELLI 
ve vybraných rozměrech za cenu pneumatik BARUM  
(např. 195 / 65 R 15, 205 / 55 R 16, 225 / 45 R 17)

VYBERE SI KAŽDÝ

Garance PROGRAM
  100 % pojištění pneu 

V případě nákupu pneumatik PIRELLI - 15” a větší 
získáváte bonusový program TYRELIFE  
(bezplatná výměna poškozených pneu).
více informací na: www.pzeroclub.cz    

Bonus PROGRAM
  4 x pneu 17” a větší včetně montáže 
  změření GEOMETRIE - ZDARMA  

Nakupte 4 ks pneumatik PIRELLI 17” a větší včetně 
montáže a získáte  ZDARMA - změření vašeho vozu 
na laserové 3D geometrii.  Více informací na servisních 
místech AUTO HOUSER .s.r.o.    
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