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v ruce právě držíte červnové číslo Vesteckých listů? A jaké informace 
vám v něm přinášíme?

Cyklostezky v okolí naší obce se konečně dále rozvíjí, sousední 
Jesenice zkolaudovala nové propojení cyklostezkou z Vestce do 
Zdiměřic, pokračuje výstavba cyklostezky do Kunratic a my pro vás 
připravujeme propojení do Hodkovic a novou cyklostezku do 
Jesenice. Více se dozvíte v Aktualitách.

Dokončení nových autobusových zastávek se zpozdilo, takže s jejich 
konečnou podobou vás seznámíme v letním dvojčísle. Jsou už 
osazeny semafory, dokončují se přechody a i samotné zastávky.

Ale pojďme zpět k pozitivním zprávám. Grilovací altány už stojí 
a jsem rád, že se začaly využívat. Přijďte je vyzkoušet i vy, jeden 
najdete u retenční nádrže a druhý na louce u rybníka.

Máme za sebou Den IZS a oslavu Dne dětí, více o těchto dvou 
povedených akcí vám prozradí článek v rubrice Záchranářů a hlavně 
fotky. Jsem hrdý na to, že složky IZS v naší obci fungují na opravdu 
vysoké úrovni a hlavně, že zde máme i mnoho dobrovolníků, kteří 
obětují svůj čas i peníze pro dobro ostatních.

Naši mladí fotbalisté vyrazili na turnaj do Salzburgu a vrátili se 
s medailemi, zlatou a bronzovou. Gratuluji všem, kteří se turnaje 
zúčastnili, k takovému úspěchu, více informací najdete v rubrice 
Sport.

Poznačte si ve svém kalendáři datum 9. 9. 2018. Proč? Připravujeme 
pro vás akci, více informací v rubrice Aktuálně a v letním dvojčísle 
vám přineseme podrobný program.

Přeji vám příjemné čtení!

Tibor Švec, starosta obce
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Vážení čtenáři,
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ź Grilovací altány
ź Změny ve vydávání dokladů
ź Odečty vodoměrů v roce 2018
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ź Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. v roce 2017

MATEŘSKÁ ŠKOLA15

ź Den rodin

SPORT16

ź Viktoria Vestec vyloupila turnaj v Salzburgu!
ź Sportovní den seniorů
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ź Výlet na Křivoklát, do Rakovníka a Krušovického pivovaru

ZÁCHRANÁŘI12

ź Den IZS a Asociace dobrovolných záchranářů

FOTOGALERIE20

ź Dětský den
ź Team Spirit Day - BIOCEV

Jak strávit nedělní odpoledne 
9. září ve Vestci? Návratem 
do středověku, kdy budete 
mít možnost se vrátit do 

starých časů. Čeká vás středově-
ké tržiště, dobové kostýmy, 
muzikál Noc na Karlštejně. 
A také pro vás budou připrave-
n y  u k á z k y  s t ř e d o v ě k ý c h 
řemesel, šermířské souboje, 
předvedou se vám sokolníci 
s ukázkami dravců. Pro děti 
budou připraveny hry a dětská 
stezka,  celým odpolednem 
b u d e  p ro v á z e t  M a h u l e n a 
Bočanová.

Nezapomeňte si tento den 
poznamenat ve svém 

kalendáři, těšíme se na vás.

Středověké odpoledne 

v neděli 9. 9. 2018

V úterý 5. 6. 2018 zkolaudova-
la sousední Jesenice novou 
cyklostezku, která propojuje 

Zdiměřice a Vestec. Díky této nové 
trase tak bude bezpečnější se 
dostat k Průhonickému parku, kdy 
je možnost se vyhnout trase kolem 
vodárny. Při cestě z Vestce odbočí-
te z Vestecké do ulice Na Průhoně, 
kde u areálu AGRO nebudete 
pokračovat doprava směrem na 
Jesenici, ale rovně, ulicí Ke Skále, 
která vás dovede až k nové cyklo-
stezce.

Pokračuje také výstavba cyklos-
tezky do Kunratic, která nabídne 

propojení s Prahou kvalitním 
povrchem, místo dosavadní prašné 
polní cesty. Ale to není vše, co se 
v našem okolí děje.
Připravujeme pro vás totiž dvě 
nové cyklostezky, jedna z nich je 
dlouhodobým projektem, který byl 
provázen mnoha komplikacemi 
a věříme, že už jsou snad všechny 
odstraněny.  Jedná se o nové, 
bezpečné napojení pro chodce 
a cyklisty do Jesenice podél ulice 
Na Průhoně. Stavební povolení 
nabylo právní moci, takže proběh-
ne výběrové řízení a během letních 
prázdnin by se mělo začít s realiza-
cí. A druhou novinkou je plánovaná 
cyklostezka do Hodkovic, která 
umožní lepší napojení na další 
trasy v našem okolí.

Cyklostezky
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e začátkem letních prázdnin, Skdy mnozí z vás budou vyrážet 
na dovolenou do zahraničí, 

přichází změny ve vydávání občan-
ských průkazů a cestovních pasů.

V případě, že i vás čeká cesta za hra-
nice České republiky, nezapomeňte 
si zkontrolovat, že máte platné 
doklady pro všechny, kteří s vámi 
pojedou. U zemí mimo EU je obvyk-
le požadována delší platnost dokla-
du (3 měsíce, 6 měsíců) po předpo-
kládaném návratu. V případě, že na 
poslední chvíli zjistíte, že váš pas již 

není platný, máte nově možnost 
požádat o jeho vydání ve lhůtě do 24 
hodin, ale bude vás to stát 2.000 Kč 
za dítě a 6.000 Kč za dospělého. Při 
cestách po EU vám bude stačit i ob-
čanský průkaz, který mohou mít 
vystavený i děti mladší 15 let,     
v tomto případě by vás vydání do 24 
hodin vyšlo na 500 Kč za dítě a 1.000 
Kč za dospělého.

Více informací o tom, kde, jak a za 
kolik lze o vydání dokladů požádat, 
vám přinášíme v letácích minister-
stva vnitra.

Změny ve vydávání dokladů od 1. 7. 2018

V předminulém čís le  jsme vás 
informovali o plánované výstavbě 
altánů, v minulém čísle už byly 

základy a nyní již altány stojí a našly si 
své první návštěvníky. Chcete si také 
přijít s rodinou nebo přáteli posedět, 
udělat si něco dobrého k jídlu a strávit 
čas v příjemném prostředí? Tak neváhej-
te, altány na vás čekají.

Grilovací altány

AKTUÁLNĚ
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Vážení čtenáři, 

echnické služby Dolnobře-Tžanska, s.r.o. (TSDB) za sebou 
mají další rok působení    

v našem regionu. Společnost byla 
ke konci roku 2017 100% vlastněna 
obcemi a to konkrétně obcí Vestec, 
obcí Psáry a obcí Březová-Oleško, 
kdy společnost v převážné většině 
vykonává svoji činnost pro potřeby 
těchto obcí.
Společnost pokračovala ve svém 
rozvoji v souladu se strategií, urče-
nou společníky. V ekonomické ani 
personální základně nedošlo k žád-
ným významným změnám a rok 
2017 byl v rámci společnosti stabili-
zační s přípravou na nové projekty. 
Hlavními předměty činnosti společ-
nosti se stalo provozování vodovod-
ní a kanalizační sítě v obci Vestec, 
komunální odpady a služby. Došlo  
k navýšení obratu o 12 % oproti 
předchozímu období a k tomu         
i mírnému počtu nárůstu pracovní-
ků.
Nastavené vnitro�remní postupy 
a procesy potvrzují, že zvolená 
cesta byla správná. Díky další profe-
sionalizaci je snazší a efektivnější 
nastavené procesy dodržovat a kont-
rolovat.

Divize Vodovody a kanalizace
V rámci divize jsme se stali v roce 
2016 provozovatelem vodovodního 
řadu obce Vestec, kdy objem dodá-
vané vody má stále rostoucí tenden-
ci a potvrzuje tak správnost rozhod-
nutí obce Vestec provozovat vodo-
vodní řad samostatně. V souvislosti 
s rozvojem obytných zón a napoje-
ním komerčních objektů lze před-
pokládat další růst dodávek pitné 
vody v naší obci. Nárůst fakturace 
oproti roku 2016 byl o 16 %. V divizi 
se pracovalo na projektech pro další 
zefektivnění provozování sítě    
v obci, klíčovým projektem v roce 
2017 bylo přepojení mrazíren 
AGRO na vodovodní řad. Ztrátovost 
vody se podařilo snížit o 68 % na 
rekordní hranici 6 %. Zároveň spo-
lečnost provozuje i kanalizační síť 
a čistírnu odpadních vod, kdy nově 
zajišťuje i odvoz splaškových vod 
vlastní technikou. Také se pracovalo 
na přípravách provozování vodo-
vodní a kanalizační sítě pro obec 
Vrané na Vltavou. V divizi Vodovody 
a kanalizace jsme dosáhli navýšení 
obratu o 15 %.
Divize Odpadového hospodářství
V rámci této divize zajišťuje společ-

nost svozy pro obec Vestec, Psáry 
a Březová-Oleško. Společnost zača-
la využívat subdodávek v této oblas-
ti a uzavřela strategické partnerství. 
V divizi odpadového hospodářství 
jsme dosáhli navýšení obratu o 27 %.

Divize Provoz a údržba
V rámci divize se podařilo navýšit 
objem zakázek v údržbě zeleně. 
Společnost pracovala nejen pro 
Vestec, ale i pro obec Psáry a další 
významné zákazníky, jako např. 
1. Želivská a.s., obrat narostl o 2 %.

I nadále je hlavní prioritou TSDB 
zajišťovat kvalitní služby pro komu-
nální sféru za ekonomicky výhod-
ných podmínek. Chceme být ekono-
micky stabilní, profesionální společ-
ností a seriózním obchodním part-
nerem.
Všem našim společníkům, zástup-
cům obcí a zaměstnancům děkuji 
za vynikající spolupráci a vzájem-
nou podporu.

Václav Drahoš
jednatel

Technické služby 
Dolnobřežanska, s.r.o. 
v roce 2017

Hned v úvodu bych chtěla 
konstatovat, že navštívit 
pivovar, jako cíl výletu, 

není vůbec špatný nápad. A pokud si 
tento záměr zahrneme do příštích 
akcí, určitě se nenajde nikdo, kdo by 
byl proti.

Ale začněme od začátku. Datum 23. 
5. si senioři stanovili jako den, kdy 
navštíví hrad Křivoklát, město 
Rakovník jako zastávku na oběd a na 
závěr se podívají do nedalekého pivo-
varu v Krušovicích.

Nejprve Křivoklát - hrad leží upro-
střed lesů v srdci CHKO Křivoklát-
sko a je jedním z nejstarších králov-
ských hradů českého středověku. 
Svého času byl dokonce považován 

Výlet na Křivoklát, do Rakovníka 
a Krušovického pivovaru

SENIOŘI
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v roce 2017

Hned v úvodu bych chtěla 
konstatovat, že navštívit 
pivovar, jako cíl výletu, 

není vůbec špatný nápad. A pokud si 
tento záměr zahrneme do příštích 
akcí, určitě se nenajde nikdo, kdo by 
byl proti.

Ale začněme od začátku. Datum 23. 
5. si senioři stanovili jako den, kdy 
navštíví hrad Křivoklát, město 
Rakovník jako zastávku na oběd a na 
závěr se podívají do nedalekého pivo-
varu v Krušovicích.

Nejprve Křivoklát - hrad leží upro-
střed lesů v srdci CHKO Křivoklát-
sko a je jedním z nejstarších králov-
ských hradů českého středověku. 
Svého času byl dokonce považován 

Výlet na Křivoklát, do Rakovníka 
a Krušovického pivovaru

SENIOŘI



12 13

SENIOŘI

červen 2018 červen 2018

za jednu z nejvýznamnějších panov-
nických rezidencí v srdci Evropy. 
Výklad hradní průvodkyně byl skvě-
lý, ale mučidla jsme si vyzkoušet 
nemohli a do panovnického křesla 
jsme unavené tělo také složit nemoh-
li. V hladomorně bylo sice dost místa 

(42 metrů vysoká a v průměru měří 
dvanáct metrů), ale nic k jídlu. To 
pivovar v Krušovicích jsme si užili 
dostatečně a všemi smysly. Ve varně 
nám sice bylo dosti teplo, nicméně 
obklopeni vůní sladu, obohacenou 
jemnou hořkostí českého chmelu 
a pivovarských kvasnic, jsme zvolna 
procházeli exkurzní trasou a sledo-
vali skvělý výklad provozu znalého 
průvodce. Ten nás nakonec dovedl až 
k degustační fázi exkurze, která se 
nacházela v pivovarské restauraci. 
Tam jsme ochutnali poctivě uvařené 
pivo, které bylo čepované jen pro 
nás. Byla to vynikající hořko-zlatá 
tečka na konci výletu.

Na 26. 5. 2018 padl termín 
výroční oslav naší asociace. 
Již deset let jezdíme za vámi 

s cílem ukázat náročnou práci 
záchranářů a se snahou o edukaci 
v oblasti poskytování první pomoci. 
Za deset let jsme ušli opravdu 
obrovský kus cesty a zájem o naši 
činnost nás i nadále nabíjí a motivu-
je k pokračování.

Ve spolupráci s naší domovskou 
malebnou vískou Vestec, místní 
obecní policií a jednotkou dobrovol-
ných hasičů, jsme přichystali pre-
ventivně bezpečnostní akci, jejímž 
cílem bylo seznámit veřejnost     
s aktuálními trendy bezpečnosti 
státu, ukázat náročnou práci všech 
složek integrovaného záchranného 
systému a dát nahlédnou pod 
pokličku činnosti všem zájemcům. 
Abychom se odlišili od tradičních 
akcí tohoto typu, naplnili jsme pro-
gram o zajímavé statické a dynamic-
ké ukázky, na kterých se představila 
netradiční technika při netradič-
ních zásazích.
Za nás pak nemohl chybět tradiční 
vzdělávací program na téma první 

pomoci a naše technika. Ta se měla 
možnost prezentovat při nejedné 
ukázce v dynamické zóně při simu-
lacích zásahů. Podpořit naše výročí 
přijeli členové pořádkové jednotky 
Policie ČR, Taktická operativní sku-
pina, Celní správa, odtahový speciál 
Autotyp H+S a jednotky hasičů HZS 
Správy železniční dopravní cesty, 
HZS Středočeského kraje a jednotky 
dobrovolných hasičů Polepy, Kytín, 
Pyšely, Zvole, Libuš, Osnice a Vestec. 
Technika byla opravdu pestrá a bylo 
na co koukat. Preventivní program 
doplnil BESIP se svými simulátory 
nárazu a přetočení vozidla a zajíma-
vostí byl i kouřový stan hasičů Ves-
tec, kde si zájemci mohli vyzkoušet 
pohyb v zakouřeném objektu s vyu-
žitím dýchací techniky.

Dynamické ukázky, kterých za celý 
den proběhlo celkem třináct, ukáza-
ly každou složku IZS při jejich čin-
nosti. Celní správa předvedla použi-
tí služebního psa na vyhledávání 
drog a zadržení pachatele, pořádko-
vá jednotka zasáhla proti davu rozlí-
cených dětí, vrhajících PET lahve. 
Taktická operativní skupina pak 
předvedla zásah na pachatele v uta-
jení a jednotka hasičů z Vestce před-
vedla, jak nehasit hořící olej doma 
na plotně. V rámci ukázky činnosti 
vestecké jednotky proběhl ještě 
požár vozidla a jeho hašení klasic-

kou cestou a za využití systému puls-
ního hašení IFEX.
Naši záchranáři doplňovali program 
ukázkou výcviku a práce našich pát-
racích psů, předvedli jsme práci při 
záchraně zraněného stromolezce 
a ve spolupráci s Obecní policií Ves-
tec ukázali záchranu člověka se 
zástavou oběhu. S přihlédnutím 
k historickým hodnotám předvedli 
naši kamarádi z SDH Kytín zásah na 
h o ř í c í  b u d o v u  n á d h e r n o u 
koněspřežnou stříkačkou, oblečeni 
do dobových uniforem.

Den IZS 
a Asociace dobrovolných záchranářů 
Česká republika

ZÁCHRANÁŘI

ZÁCHRANÁŘI
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Hlavním hřebem programu byla 
ukázka zadržení pachatele. Ten 
prchajíc před rukou zákona způso-
buje dopravní nehodu a s rukojmím 
zůstává za troskami vozidel. Na 
místo dojíždí Obecní policie Vestec 
a okamžitě zahajuje vyjednávání 
s pachatelem. Vzhledem k tomu, že 
v havarovaných vozidlech zůstávají 
dva zranění, je na místo povolána 
jednotka hasičů a záchranná služba. 
Na místo se dostavuje i zásahová 
jednotka, která velmi záhy pachatele 
zpaci�kuje a může začít boj o život 
zraněných cestujících ve vozidlech. 
Diváci tak mohli vidět vyproštění 
pacientů pomocí hydraulické techni-
ky hasičů a jejich ošetření a předání 
záchranné službě.

V rámci dne bylo předáno Čestné člen-
ství, které převzal Tibor Švec, starosta 
obce Vestec a Zdeněk Vočka, velitel 
Obecní policie Vestec, jako důkaz 
našeho vděku za jejich podporu.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na 
tomto nádherném dni a pomohli 
nám vstoupit do dalších deseti let 
touto povedenou akcí.

Fotogra�e: Petr Šedivý Photography

MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁCHRANÁŘI

Tak, jako v minulých letech, 
jsme i letos společně strávili 
příjemné odpoledne na naší 

školní zahradě, kde jsme si pro děti 
i rodiče připravili několik stanovišť, 
abychom společně oslavili Den 
rodin. Je to báječná příležitost se 
nejen sejít a popovídat si, ale také 
aby si rodiče s dětmi užili spoustu 
zábavy a sportu. Na začátku si s ná-
mi trošku zašprýmovalo počasí a už 
to vypadalo, že budeme muset zvo-
lit náhradní program uvnitř školky, 
ale nakonec nám počasí přálo a tak 
jsme si celou akci mohli užít na čers-
tvém vzduchu.

Na zahradě se tak soutěžilo v hodu 
na kuželky, jezdilo s kolečkem, háze-
lo se na cíl. Rodičům se také před-
stavil nový vodní prvek, kde se chy-

taly rybičky a děti i rodiče se mohli 
příjemně osvěžit a vyzkoušet si 
také, jak vodní prvek funguje.

Celou akci podpořil a zpestřil také 
místní sbor dobrovolných hasičů. 
Díky němu si tak děti vyzkoušely 
stříkat z hasičské stříkačky, což se 
setkalo velkým zájmem a děti si to 
moc užily. 

Po splnění všech úkolů následovala 
drobná odměna, která děti potěšila.
Jsme moc rádi za velký zájem o tuto 
akci a také za velkou účast rodičů. 
Všem, kdo se zúčastnili, děkujeme 
za příjemnou atmosféru, a ti, kdo se 
zúčastnit nemohli, snad přijdou 
příští rok. 

Mgr. Dita Klímová

Den rodin
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Viktoria Vestec 
vyloupila turnaj 
v Salzburgu!

Obec investuje do mládežnic-
kého sportu a investice se jí 
vyplácí. Nejen, že již teď ve 

Vestci hraje 180 dětí, které tak mají 
sportovní vyžití ale počet hrajících 
dětí se bude v budoucnu ještě zvyšo-
vat. A protože obec chce i nadále 

podporovat rozvoj mládežnického 
sportu, je v plánu rozšíření trénin-
kových ploch a také zázemí.

V květnu děti obci investované pro-
středky vrátily skvělou reprezentací 
na mezinárodním turnaji v Salzbur-
gu.

Účastníci turnaje v Salzburgu duma-
li nad tím, kde že je v Čechách na 
mapě Vestec a co za zkratku je ten 
FAJN. Klukům ročníků 2009 a 2010 
se podařil parádní výsledek, když ti 
starší celý turnaj vyhráli a o rok 
mladší parťáci si odvezli bronzové 
medaile. Rádi bychom poděkovali 

všem rodičům a fanouškům za pod-
poru, která pomohla našim týmům 
při hře.

Když jsme se před rokem přihlašo-
vali na fotbalový turnaj v rakouském 
Salzburgu a řada rodičů se rozhodla 
jet děti na turnaj podpořit, netušili 
jsme, jak silným zážitkem pro nás 
rodiče i děti tento výlet bude.

Co nás na turnaji čekalo? Především 
nám tento výlet pomohl stmelit 
kolektiv dětí i rodičů. Cesta autobu-
sem do Salzburgu a zpět byla poho-
dová, naplněná nekonečným poví-
dáním s kamarády, vytrvalou konzu-
mací řízků z domova, rozhovory 
malých hráčů o pocitech z hřiště na 
mikrofon a neposlední řadě týmo-
vým pokřikem. Spaní dětí bez rodi-
čů v místní škole přispělo ke zvýšení 
samostatnosti dětí a přidalo jim do 
slovníku i pár nových německých 
slovíček.

Oba dva dny byly spanilou jízdou 
dětí na hřišti, okořeněnou neskuteč-
ným nasazením a bojovností. Při-
cházela obrovská radost ze všech 
výher, jednou i došlo na slzy při jedi-

né prohře. Srdce beroucí vzájemná 
podpora dětí z obou týmů při utká-
ních, sdílení společných úspěchů, 
radostná objetí, to vše jsme měli 
možnost zažít. Týmový duch byl 
opravdu silný. A abychom nezapadli 
po zvukové stránce, tak došlo i na 
bubínek, řehtačky, trubky, cingrlát-
ka a v neposlední řadě i na vykřičené 
hlasivky. 

Víkend, z kterého budeme všichni 
čerpat ještě hodně dlouho, včetně 
hrdých rodičů.

Poděkování

Poděkování patří v první řadě trené-
rům Jirkovi Zemanovi, Radkovi 
Urbanovi, Jirkovi Vackovi, kteří-
předvedli skvělou práci, maximální 
nasazení a empatii. Dále velké díky 

Týně, Katce, Mirkovi a Jendovi       
z  péči o malé borce při přespávání 
v místní škole. Lence a Radkovi 
Urbanovým za organizaci ubytování 
pro fandící rodiče obou týmů. Hon-
zovi Merunkovi za zajištění úžasné-
ho zázemí pro naše malé borce   
v podobě týmového stánku přímo 
na hřišti. Lence Votavové za zajiště-
ní nadmíru povedených týmových 

fanouškovských triček Viktoria Ves-
tec, díky nimž byla Viktorka nepře-
hlédnutelná. A v neposlední řadě 
díky všem rodičům, kteří fandili 
opravdu „na  krev“ !  Melodie 
„Viktoooorka Vestec!“, která zněla 
prakticky neustále, se vryla do pamě-
ti hráčů z týmů cizích zemí tak, že 
někteří si cestou do šaten náš ves-
tecký pokřik pobrukovali.

Chcete být také součástí našich úspěchů? 

Podílet se na práci s dětmi? 

Fotbalová akademie Jiřího Novotného 
hledá trenéry pro nejmladší ročníky. 

V případě zájmu kontaktujte Jiřího Zemana, 
tel.: 602 603 668, e-mail: zemanscv@seznam.cz
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Nejen mládež v naší obci spor-
tuje, najdou se i senioři, kteří 
se aktivně účastní sportov-

ních akcí. 

Ve středu 30. 5. se na Stadiónu mlá-
deže Na Kotlářce opět sešlo mnoho 
sportovně naladěných seniorů   
z Prahy a blízkého okolí. Od časné-
ho rána probíhala registrace zájem-
ců a přidělení čísel. 

Počasí přálo sportu, teploty sice 
byly poněkud vyšší, ale na stadionu 
pod postavenými přístřešky bylo 
příjemně.

Organizátor David Huf zahájil sou-
těž a všechny zúčastněné, společně 
se zastupiteli Prahy 6, přivítal. Celou 
akci slovem opět provázel Jakub 
Bažant.

Po úvodu jsme si dali rozcvičku se 
známou cvičitelkou Helenou Jarkov-
skou a poté už došlo na samotné 
soutěže, které probíhaly až do odpo-
ledních hodin. Ženy i muži byli roz-
děleni do čtyř věkových kategorií, 
pro jednotlivce bylo připraveno pět 
disciplín, pro družstva dvě.

A jak jsem dopadla jako jediná 
reprezentantka obce? V kategorii 
70 – 75 let jsem získala 1. místo ve 
skoku do dálky, 2. místo za nordic-
walking a 4. místo (po penalizaci za 
údajné dotyky s tyčí) ve slalomu.

Každým rokem, jsou přizváni na 
tuto akci známí sportovci, se který-
mi se na závěr koná beseda. Letos 
opět nechyběl maskot tohoto klání, 
Imra Bugár. Dále byla přítomna oště-

pařka Bára Špotáková, kajakář 
Jakub Rozrazil, hokejista Milan Hni-
lička a další.

Program byl obohacen í o kulturní 
zážitek, vystoupení žen s originál-
ním břišním tancem.

Pozitivní je, že na těchto závodech 
se neplatí žádné startovné, při regis-
traci je zdarma pojištění, balíček s 
potravinovými doplňky, něco na 
zub a kosmetika, místo dřívějších 
poukázek na občerstvení. A ještě 
jedna novinka - každý zaregistrova-
ný dostal číslo do tomboly, která se 
konala ještě před vyhlášením vítězů. 
Cen od magistrátu a sponzorů bylo 
asi 20, včetně několika hodnotných. 
Nejstarší účastník (92 let) obdržel 
broušenou vázu a dárkový koš. 

Jako každým rokem přijeli spolky 
seniorů autobusy z blízkého i vzdá-
lenějšího okolí, ale i jednotlivci   
z jižních Čech. 

Škoda jen, že naši senioři o tuto akci 
nemají zájem, ani jako diváci nebo 
fanoušci. To je docela smutné i pro 
mě, jako sportovního referenta       
v spolku seniorů Vestce. 

SPORTOVNÍ DEN SENIORŮ 
30. 5. 2018

Akce je součástí projektu 

Českého olympijského výboru - Česko sportuje.

SPORTSPORT

Alena Dostálová
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Vestecká 63
Vestec u Prahy 252 50

mobil:+420 777 656 336
info@spokojenaplet.cz
www.spokojenaplet.cz

Jsme autorizovaným salonem kosmetiky.
BIOLOGIQUE RECHERCHE

INZERCE

TEAM SPIRIT DAY 2018
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