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v ruce právě držíte březnové číslo Vesteckých listů. Jaké 
informace vám v něm přinášíme?

Naše Pošta Partner už funguje skoro rok v nových prostorách 
a na konci února dostala i zasloužené ocenění. Jaké? To se 
dozvíte v aktualitách. Jsem osobně rád za to, že se nám po 
mnoha letech úsilí podařilo otevřít vlastní pobočku u nás 
v obci a věřím, že i vy, jakožto zákazníci, jste poznali, že 
i pošta může fungovat jinak.

Nezapomeňte na zápis do základní školy, který se koná 4. a 5. 
dubna, informace najdete v rubrice ZŠ Campanus.

Termín zápisu do MŠ Vestec na školní rok 2018/2019 bude 
v pondělí 14.5.2018. Den otevřených dveří se uskuteční 
25.4.2018.

V pondělí 30. dubna nás čekají tradiční Čarodějnice, pozvánku 
najdete na poslední stránce. A poznačte si také datum 26. 5. 
2018, kdy nás čeká oslava Dne dětí spojená se Dnem složek 
integrovaného záchranného systému. Bližší informace 
zveřejníme v dubnovém čísle, ale už teď vám můžeme slíbit, 
že program bude opět nabitý.

V listech najdete také mnoho dalších informací, ať už 
o veřejném osvětlení, ze života našeho spolku seniorů nebo 
RC Baráček a protože začala fotbalová sezóna, tak se v příštím 
čísle vrátí i sportovní rubrika. 

Přeji příjemné čtení.

Tibor Švec, starosta obce
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Vážení čtenáři,
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ź Výstava ”Sedmičky Josefa Lady”
ź Figarova svatba - komická opera

PŘEDSTAVUJEME10

ź Mobilní aplikace PID

PŘÁTELSKÁ POŠTA

Če s k á  p o š t a  p ř i p r a v i l a 
projekt s názvem Přátelská 
p o š t a ,  j e h o ž  v ý s l e d k y 

jednoduše řečeno zpříjemní 
zákazníkům návštěvu pobočky. 
Česká pošta přijala zatím na 
vybraných  pobočkách  řadu 
opatření, aby zvýšila klientský 
standard .  Pobočka ,  která  je 
zařazena do projektu Přátelská 
pošta, nabízí přehledný a příjem-
ný prostor pro zákazníky, kteří si 
zde chtějí vyřídit své záležitosti. 
Samozřejmostí jsou viditelné 
jmenovky zaměstnanců pobočky, 
čisté přepážky,  které nejsou 
zbytečně zahlceny samolepkami 
n e j r ů z n ě j š í h o  d r u h u ,  n e b o 
snadná orientace nejen v nabídce 
produktů a služeb, ale obecně na 
poště. Nezbytnou součástí celého 
konceptu je i zlepšení dostupnos-
ti a celkového přístupu personálu.

Po splnění několika desítek kritérií se pošta 
stává přátelskou, s viditelným označením 
přímo u vchodu. Ty nejlepší obdrží navíc 

certi�kát generálního ředitele.

OBECNÍ POLICIE11

ź Zpráva o činnosti obecní policie
ź Z knihy události

ZŠ CAMPANUS17

ź Zápis do ZŠ Campanus
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V pondělí 26. 2. 2018 byl certi�kát 
udělen právě naší poště. Za účasti 
zástupců České pošty, našich zaměst-

nanců pobočky Pošty partner a starosty byl 
předán certi�kát nejlepší pobočce v oblasti 
Praha a Středočeský kraj.

Poděkování patří především zaměstnan-
kyním naší pobočky, které svou profe-
sionální prací a přátelským přístupem 
k zákazníkům dokazují, že i návštěva 
pošty nemusí být takřka hororovým 
zážitkem, jak jsme byli dlouhá léta 
zvyklí. A abychom dále zpříjemnili 
prostředí naší pobočky, chystáme pro 
vás ještě nějaká další vylepšení. Ale 
o těch zatím nebudeme psát, nechejte 
se překvapit.  

Ocenění pobočky 

 V roce 2017 přibyli do Vestce 
d a l š í  o � c i á l n ě  h l á š e n í 
občané a obec tak měla       

k 1. 1. 2018 2.593 občanů, oproti 
loňskému roku tak došlo k navýše-
ní o 93 občanů. Jsme rádi, že trend 
zvyšování o�ciálně hlášených 
občanů pokraču je  a  zároveň 
apelujeme na ty, kteří se ještě 
nepřihlásili, aby tak udělali. Mají 
poté  možnost  čerpat  mnoho 
výhod ze sociálního programu 
obce.

V obci za loňský rok přibylo 34 
dětí, 28 rodičů si zažádalo o po-

rodné a bylo jim vyplaceno celkově 
84.000 Kč.

Výdaje na vzdělávání
Vzdělávání dětí patří k jednomu 
z důležitých úkolů v každé obci, 
ani ve Vestci tomu není jinak. 

A kolik nás vzdělávání stálo?
Náklady na mateřskou školu činily 
1 .925 .000 Kč ,  základní  škola 
C a m p a n u s  s t á l a  9 2 0 . 0 0 0  K č 
a školní autobusy 1.036.428,22 Kč, 
celkově tedy obec do vzdělávání 
dětí investovala 3.881.428,22 Kč.

Statistika roku 2017

Jak už jsme vás informovali, od 
ledna 2018 provozují  veřejné 
osvětlení v obci Vestec Technické 

služby Dolnobřežanska, s.r.o. Od 
počátku roku se řeší mnohé provozní 
nefunkčnosti ,  kdy sice stav sítě 
veřejného osvětlení je uspokojivý, ale 
některá svítidla jsou již na konci 
svého životního cyklu a tak je třeba je 
vyměnit,  jel ikož oprava už není 
možná. 

V  prvn í  e tapě  bude  provedena 
kompletní výměna svítidel v ulicích 
Rovná a Javorová, k realizaci by mělo 
dojít ještě v průběhu měsíce března. 
Přiložené fotogra�e dobře ilustrují, 
v jakém stavu byla světla předána po 
odborné údržbě v  předchozích 
letech.

Počet obyvatel

Ve vestci Veřejné osvětlení

Hlášení závad na veřejném osvětlení 
je možné těmito způsoby:

– v pracovních dnech (7 - 16hod) 
na tel.: 731 410 419,

– mimo pracovní dobu a o víkendech 
na e-mail: technickesluzby@tsdb.cz

– aplikací Obec Vestec na mobilních 
telefonech (Android a iOS).
 
Při nahlášení závady, prosíme o uve-
dení ulice, čísla sloupu a popisu 
závady.

Příklad:  Vestecká, VS0017, bliká.

mailto:technickesluzby@tsdb.cz
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Obec
Komunální 

odpad, nádoba 
120 litrů, 1 týdně

Bioodpad 
240 litrů, 1 
x za 14 dní

Xhvwhf 3 600 Kč            -   Kč v obci jsou umístěny velkoobjemové kontejnery na odpad
Jesenice 2 000 Kč 1 547 Kč týdenní svoz
Dolní Břežany 2 900 Kč 1 248 Kč cca 1x za měsíc hromadný odvoz
Psáry 2 145 Kč 1 600 Kč
Praha 2 232 Kč 1 248 Kč

AKTUÁLNĚ

8 9

Z OBCE

březen 2018 březen 2018

Naši terénní pracovníci budou obcházet odběratele 
v časech od 8.00 do 16.00. 

Pokud nebudete v tomto termínu přítomní, 
prosíme o nahlášení stavu vodoměru.

buď formou SMS ve tvaru: 
Jméno odběratele_ulice_číslo popisné_číslo vodoměru_stav vodoměru 

příklad SMS: Novak_Vestecka_801_81186_46

nebo telefonicky na číslo zákaznického centra 734 202 577, 
popřípadě emailem na vak@tsdb.cz 

Veškeré informace a novinky je možno sledovat na stránkách
http://www.tsvestec.cz/vodovody-a-kanalizace/

V případě dotazu kontaktujte

Zákaznické centrum:
telefon: 734 202 577

Technické služby 
Dolnobřežanska, s.r.o.
Na Průhoně 159, budova A
252 50 Vestec

Úřední hodiny: 
Po, St – 8.00 – 16.00
e-mail: vak@tsdb.cz

V případě poruchy kontaktujte

Dispečink Vodovody a kanalizace:
telefon: 603 711 374, 734 233 584

Odečty se netýkají bytů v bytových domech, kde je smlouva uzavřena s SVJ nebo správcem.

I. Q termín 31. 03. – 01. 04. 2018 
II. Q termín 30. 06. – 01. 07. 2018
III. Q termín 29. 09. – 30. 09. 2018
IV. Q termín 29. 12. – 30. 12. 2018

Odečty vodoměrů v roce 2018

 V minulém vydání listů jsme vám slíbili porovnání poplatků za odpad. 
Z tabulky vyplývá, že náklady na odvoz a likvidaci odpadu jsou po 
zahrnutí nákladů na likvidaci bioodpadu ve všech uvedených obcích 

velmi podobné, nejvyšší poplatky jsou v Dolních Břežanech, kde je i přesto ještě 
nejvyšší dotace na jednoho obyvatele. Dotace ve Vestci na jednoho občana činí 
327,43 Kč, v Dolních Břežanech je to částka ve výši 1.090,92 Kč.

Poplatky za odpad

Projektu knihoven 
na autobusových 
zastávkách se i 

přes určité počáteční 
obavy o jeho fungování 
daří a jsme rádi za to, že 
máte možnost si kdykoliv 
knihu půjčit, bez ohledu 
na čas. A také nás těší, že 
knihy nemizí, naopak 
přibývají. Děkujeme všem 
jak za zodpovědné vracení 
zapůjčených knih, tak 
všem, kteří do knihoven 
přispívají.

Knihovny na zastávkách

Obec

mailto:vak@tsdb.cz
mailto:vak@tsdb.cz
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mailto:vak@tsdb.cz
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S mobilní aplikací PID 
info si vždy najdete tu 
správnou cestu

Mapa zastávek

S aplikací PID info vždy víte, kde 
jste. Kromě vyhledávání spoje-
ní z bodu A do bodu B apli-

kace obsahuje též přehlednou 
mapu zastávek, kterou naleznete 

v dolní nabídce jako druhou polož-
ku zleva. Na této mapě si můžete 
najít nejbližší zastávky a všechny 
linky, které touto zastávkou projíž-
dějí. Při přiblížení, nebo zobrazení 
detailu se můžete podívat i na jed-
notlivé zastávkové sloupky a vstupy 
do metra.

Aktuální odjezdy
Praktické může být také zobrazení 
všech odjezdů ze zastávky. Na 
seznam odjezdů se dostanete buď 
z mapy kliknutím na DETAIL 
zastávky, nebo přímo ze spodní 
nabídky aplikace. V tomto druhém 
případě aplikace automaticky vybe-
re nejbližší zastávku a tu zobrazí, 
kliknutím na název zastávky lze 
případně vybrat jinou. Na mapě 
uvidíte všechny vstupy do metra 
a zastávkové sloupky označené 
písmeny. V druhé části se nacházejí 
odjezdy z jednotlivých zastávek 
tříděné podle písmenného kódu 
stanoviště. Kliknutím do mapy na 
některé ze stanovišť se zobrazí 
odjezdy pouze z tohoto stanoviště, 
opětovným kliknutím do mapy se 
zobrazí znovu všechny odjezdy.

Zpoždění a zrušené spoje
U spojů, jejichž dopravci sdílí polo-
hy vozidel, se na záložce odjezdy 
zobrazuje i aktuální zpoždění. Na 
rozdíl od vyhledávače spojení se zde 
započítávají i oběhy vozidel, takže 
pokud je vůz zpožděný natolik, že 
nestíhá obrat na konečné, predikuje 
se zpoždění i do opačného směru. 
Zároveň tento modul umí rozlišit 
neodjeté spoje, které zadá koordi-
nační dispečink PID nebo dispečink 
dopravce.

Více informací o nové mobilní apli-
kaci včetně odkazů na její stažení 
zdarma:
 https://pid.cz/mobilni-aplikace

OBECNÍ POLICIE

Z knihy událostí

OBECNÍ POLICIE 
Vestec

V období od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018 řešila Obecní policie Vestec 532 
událostí. Zjištěno bylo 151 přestupků, z toho 94 přestupků bylo 
projednáno dle nově platné legislativy tzv. „příkazem na místě“, ostatní 

přestupky jsou v řešení příslušných správních orgánů.

Obecní policie Vestec vyjížděla na žádost střediska IZS k osmi mimořádným 
událostem.

Falešní montéři okapů
Dne 6. 2. 2018 v 11:49 hodin bylo hlídce obecní policie telefonicky oznámeno, 
že muž rumunské národnosti nabízel montáž okapů, přičemž oznamovatel 
pojal podezření, že se jedná o podvod. Dále uvedl, že tento muž nasedl do tmavé 
dodávky Mercedes s polskou registrační značkou. Hlídka tuto dodávku nalezla 
a následně zastavila v ulici Vestecká. V dodávce se nalézali 4 muži rumunské 
národnosti. Hlídka si vyžádala od řidiče doklady ke kontrole. Dále provedena 
lustrace přes Policii ČR s negativním výsledkem. Na místo byla přivolána hlídka 
PČR Jesenice, které byla celá věc pro podezření z trestného činu předána. 

 

Zpráva o činnosti Obecní policie Vestec

Požár
Dne 11. 2. 2018 ve 23:20 hodin 
vyjížděla hlídka k požáru ve 
Vraném nad Vltavou, požár 
způsob i l  pouze  škody  na 
majetku, bez zranění nebo újmy 
na životech.
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SENIOŘIOBECNÍ POLICIE

Dopravní nehoda
Dne 14. 2. 2018 byla v 16: 49 hodin nahlášena 
dopravní nehoda s vyproštěním osoby. Po 
příjezdu se na místě nacházela již hlídka 
Policie ČR. Bylo zjištěno vozidlo mimo 
komunikaci a řidič se nacházel již mimo 
vozidlo. Řidič k nehodě uvedl, že usnul za 
volantem a z tohoto důvodu sjel ze silnice do 
protisměru, kde následně s vozidlem 
naboural do oplocení a lampy veřejného 
osvětlení. 

Žena uvězněna na balkoně
Dne 24. 2. 2018 v 10:44 hodin telefonátem na tísňovou linku oznámila žena, že 
její dceru zamkla vnučka na balkoně bytu ve 3. patře v domě v Dolních 
Břežanech. Do bytu nebylo možné se dostat, protože oznamovatelka 
disponovala pouze klíčem od hlavního zámku, ale neměla klíč k přídavnému 
zámku. Dcera, zamčená na balkoně, měla vizuální kontakt s vnučkou uvnitř 
bytu, která situaci zvládala poměrně dobře. Hlídka obecní policie vyjela na 
místo a přivolala také jednotku hasičů. Po příjezdu hasičů na místo byl zajištěn 
prostřednictvím strážníků přístup do bytu ve 4. podlaží, odkud se hasiči slanili 
a následně vyřízli otvor do skleněné výplně balkonových dveří, které následně 
otevřeli.

Volně pobíhající pes
Dne 10. 3. 2018 v 15:51 hodin byl telefonicky oznámen volně pobíhající černý 
rotvajler, na začátku cyklostezky asi 100 metrů před začátkem obce Popovičky, 
ve směru od obce Herink. Hlídka obecní policie na místě psa nalezla a podařilo 
se jí psa zajistit přivázáním ke značce. Poté co na místo dorazila i druhá hlídka, 
byl při pokusu o odvázání a připravení k odvozu pokousán strážník, konkrétně 
do levého předloktí. Na místo byla přivolána záchranná služba, která strážníka 
následně odvezla k ošetření do nemocnice v Krči. Pes byl převezen do kotce.

Řídil i přes zákaz
Dne 11. 3. 2018 ve 20:57 hodin byl při hlídkové činnosti na čerpací stanici Gulf 
zjištěn podezřelý muž s vozidlem Audi bez registračních značek, který se poté 
rozjel. Po spatření hlídky zvýšil rychlost, ale poté sám zastavil v ulici Pramenná. 
Po vystoupení muž uvedl, že má vysloven zákaz řízení motorových vozidel, 
proto byla na místo přivolána hlídka PČR Jesenice, která si celou věc převzala 
k dalšímu šetření.

Výstava ”Sedmičky 
Josefa Lady”

Na první pohled to vypadá, že 
se vesteckým seniorům  
v Galerii Tančící dům na 

Rašínově nábřeží natolik zalíbilo, že 
se tam za krátkou dobu vypravili 
znovu. Důvod byl zcela prostý. Od 
15. 11. 2017 do 30. 3. letošního roku 
nabízí prostory galerie rozsáhlou 
retrospektivní výstavu díla Josefa 
Lady. Připomíná tím výročí 130 let 
od narození významného českého 
malíře a 60 let od jeho úmrtí. Expo-
zice ”Sedmičky Josefa Lady ” se 
nachází ve čtyřech podlažích zmí-
něného architektonického fenomé-
nu .  Neby lo  t řeba  odk ládání             
a v pátek 9. 2. se senioři vypravili 
opět cestou MHD k pravému břehu 
Vltavy. 

Proč právě v Tančícím domě se 
koná Ladova výstava? 
Proč nebyly vybrány větší prostory 
pro prezentaci tak rozsáhlé tvorby? 
Protože právě tento kout Prahy je 
s jeho životem úzce spjat. V Ditt-
richově ulici č. 6 bydlel se svým 
občasným podnájemníkem Jarosla-

vem Haškem. V nedaleké ulici 
V Ohradách 1 (nyní Ladově) žil léta 
se svojí rodinou. A život se s ním 
nemazlil. Životní příběh a osud malí-
ře a spisovatele rozhodně idylický 
nebyl. Jako dítě přišel o oko. V úno-
ru roku 1945 mu zahynula při letec-
kém bombardování Prahy jeho 17 
letá dcera Eva. Jeho malířskému 
vidění světa chyběla prostorová 
hloubka. Jednoduše kreslené posta-
vičky a předměty jsou plošné, 
barevné, ohraničené výraznými 
konturami. Právě proto jsou pro 
vnímání dětských i dospělých 
návštěvníků tolik přitažlivé.

Počasí účastníkům exkurze přálo. 
Následující dny už tak příznivé neby-
ly. Bohužel účast seniorů na výstavě 
byla slabá. Škoda - Ladovy obrázky 
umí potěšit a pohladit. Nejen obra-
zy, v přízemí Tančícího domu jsme 
si prohlédli rodokmen, nahlédli 
jsme do malířovy pracovny, kde 
jsme se s umělcem nechali vyfotit. 
Na židli totiž sedí jeho dokonalá 
vosková �gurína, která z dálky 
vypadá jako živá. 
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Další akce SVS byla napláno-
vaná na 16. 2. 2018 do Sta-
vovského divadla.

Připomeňme si, o čem vlastně tento 
příběh je. Původně to byla divadelní 

hra od francouzského básníka Beau-
marchaise s podtitulem verze 
„Bláznivý den“. V době svého vzniku 
byla krajně provokativní, a proto 
byla zakázaná. Útočila na tehdejší 
platný společenský řád, který nebyl 
už daleko od svého pádu. Vstup na 
divadelní scénu jí nedovolovaly 
výsměšnost a myšlenková průboj-
nost. Svého výrazného a skutečné-
ho triumfu se dočkala až jako opera 
v roce své premiéry 1786 jako 
”Figarova svatba”, a to především 
v Praze, kde slavný autor W. A. 
Mozart nějaký čas působil. Operu 
zde sám dirigoval. 

Letos byla opera opět nastudována. 
1. 2. 2018 byla jako premiéra v ital-
ském originále uvedena režisérkou 
Magdalenou Švecovou na scénu 
Stavovského divadla. Ta se nenecha-
la strhnout módními trendy, satiře, 
ani posměšnému napodobování 
a snažila se zachovat, naštěstí pro 
nás, konzervativní diváky, charak-
ter i kostýmy 18. století.

Původní vyzývavou a protifeudální 
myšlenku jsme my, jako diváci 
nevnímali. Pro nás to byla spíš zpě-
vohra s bohatým a zamotaným 
dějem a melodiemi, které byly ve 
své době tak populární, že téměř 
zlidověly. V představení, které trva-
lo včetně přestávky déle než tři hodi-
ny, nechyběly zápletky, převleky, 
situační komika, ale i skvělý výkon 
interpretů. 

Figarova svatba - komická opera

První únorový týden začal 
školákům z Prahy 1 - 5 jarní-
mi prázdninami. Spousta 

dětí odjela lyžovat na hory. V naší 
školce jarní prázdniny děti nemají, 
ale díky projektu „Hravé lyžování“ 
se několik dětí pravidelně celý 
týden vydávalo lyžovat do blízkého 
lyžařského střediska Chotouň. Vždy 
po obědě je vyzvedl autobus, který 
děti zavezl přímo pod sjezdovku, 
kde si je převzali instruktoři a roz-
dělili do několika skupin. Počasí 

lyžování opravdu přálo, připadl 
nový sníh a byly tak skvělé lyžařské 
podmínky. Kdo stál na lyžích popr-
vé, získal základy a skvělou průpra-
vu pro další rozvoj lyžařských 
dovedností a kdo již lyžovat uměl, 
ve svém stylu se určitě zdokonalil. 
Celý týden byl pak v pátek koruno-
ván závěrečnými závody. Děti se tak 
mohly radovat ze získaných cen-
ných kovů a odnesly si spoustu 
úžasných zážitků.

Hravé lyžování
Zdroj: https://commons.wikimedia.org

Zdroj: https://commons.wikimedia.org
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Již druhým rokem se na zahradě naší 
mateřské školy konala dětská zimní 
olympiáda. Děti se sportovně naladily 

a vyrazily zdolávat různé sportovní disciplí-
ny. Proběhlo slavnostní zahájení, kde nechy-
bělo zapálení olympijského ohně a vztyčení 
vlajky s olympijskými kruhy. V průběhu koná-
ní her se děti setkaly například s biatlonem, 
krasobruslením, slalomem s hokejkou     
a střelbou na branku či během do vrchu a po boulích zpět. Atmosféra byla úžas-
ná. Závodníci předvedli výborné výkony a ostatní se ukázali jako fantastičtí 
fanoušci a povzbuzovali závodníky jako o život. Ukončení sportovního klání 
proběhlo formou závěrečného ceremoniálu a předáním diplomů a medailí. 
Všichni malý závodníci byly spokojení a nadšení ze získaných medailí.  A pro-
tože nás i děti tato akce moc baví, těšíme se na další ročník zase za rok. 

Zimní olympiáda 
Termín zápisu:
4. a 5. dubna 2018 od 14.00 do 17.30 hodin

K zápisu jsou povinny se dostavit tyto děti:
Děti, které dovrší do 31. 8. 2018 šest let věku.
Děti po odkladu školní docházky.
Děti narozené 1. 9. 2012 – 31. 6. 2013 pokud splní zákonem stanovená kritéria 
(„nešestileté děti“).

Průběh zápisu:
K zápisu je možné si předem zarezervovat konkrétní čas, rezervační čísla je 
nutné si vyzvednout osobně v kancelářích ZŠ od 26. do 28. března od 8 do 16 
hod., rezervace není nutná, počítejte však s delší dobou čekání.

Při samotném zápisu zákonný zástupce předloží žádost o přijetí k základnímu 
vzdělávání (dostupná na www.capmanus.cz), prokáže svoji totožnost 
občanským průkazem a přinese s sebou rodný list dítěte.

Dítě pod vedením pedagoga projde přijímacím řízením, při kterém prokáže 
školní zralost. Samotný zápis trvá cca 60 min.

Kritéria přijetí do ZŠ Campanus:
Vzhledem k velkému počtu zájemců o přijetí byla škola nucena stanovit kritéria, 
podle kterých bude přijímání do 1. ročníku v ZŠ Campanus probíhat. 

1) Děti po odkladu školní docházky s místem trvalého pobytu ve školském 
obvodu ZŠ Campanus stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

2) Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Campanus stanoveném 
obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

3) Děti po odkladu školní docházky s místem trvalého pobytu v obci Vestec. 
4) Děti s místem trvalého pobytu v obci Vestec. 
5) Děti s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11, jejichž starší 

sourozenec je žákem ZŠ Campanus.
6) Děti s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11.
7) Děti s místem trvalého pobytu mimo území Městské části Praha 11, jejichž 

starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus.
8) Ostatní zájemci.

Zápis do ZŠ Campanus pro školní rok 2018/2019
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RC BARÁČEKRC BARÁČEK

JARNÍ BURZA v Baráčku   pá 6. 4. 11.30 - 17.30 / so 7. 4. 9.00 - 13.00  

Prodej dětského oblečení, hraček a potřeb pro děti. Burza bude probíhat ve 
venkovní zastřešené hale u fotbalového hřiště ve Vestci.

Pokud chcete nabídnout věci k prodeji, rezervujte si včas své prodejní místo.

Rezervace:
Katka Haladová 
tel.: 777 129 542 nebo na e-mail: rcbaracek@gmail.com

K prodeji přijímáme oblečení od velikosti 80 až po velmi POPTÁVANÉ 
VELIKOSTI 152. Prodávat můžete osobně za poplatek 100 Kč/oba dva dny nebo 
prostřednictvím členů RC Baráček (poplatek 2 Kč/každý kus + 10 % z tržby). 

Tentokrát bude součástí naší burzy i DĚTSKÁ PRODEJNA a to v pátek od 16.00 
do 17.00 hod. V této dětské prodejně budou mít děti možnost vyzkoušet si 
prodat své hračky a knížky a udělat si tak místo třeba na něco nového. Své 
místo si, prosím, rezervujte předem na výše uvedených kontaktech.

EMOCE v rodině út 10. 4. 18.30 - 21.00

Emoce hrají v našich životech velkou roli. Stojí v pozadí 
každého našeho jednání. Je jen na nás, jestli je budeme 
potlačovat nebo se naučíme jim rozumět a přijímat je 
pozitivně. 

"Přijďte se společně se mnou ponořit do tohoto zajímavého tématu, sdílet 
a načerpat inspiraci. Seznámím vás s jednoduchými, praktickými technikami 
pro práci s emocemi, které se mi v každodenním životě a s dětmi osvědčují 
nejvíce. Podělím se o své zkušenosti v roli ženy, mámy i terapeutky."  

Linda Malenovská, lektorka a terapeutka, maminka Davida a Sáry.

Program v RC Baráček

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
ve Vestci 

s Vámi budou  i  v roce  2018

Letos vám nabízíme 6 turnusů v následujících termínech:

I. turnus 16. 07. - 20. 07.   
II. turnus 23. 07. - 27. 07.   

III. turnus 30. 07. - 03. 08.   
IV. turnus 06. 08. - 10. 08. 
V. turnus 13. 08. - 17. 08. 

VI. turnus 20. 08. - 24. 08.

Milí rodiče, milé děti,

i v letošním roce pro Vás připravuje-
me bohatý prázdninový program na 
příměstských táborech ve Vestci. 
Budeme se těšit na všechny šikovné 
holky a kluky ve věku 4 – 10 let, 
kteří se s námi vydají vstříc letnímu 
dobrodružství! Program probíhá 

v okolí sportoviště obce Vestec od 
pondělí do pátku od 8 hod do 17 
hod, z toho jednou vyrážíme tradič-
ně na celodenní výlet. Letos plánuje-
me např .  návštěvu plzeňské 
Techmanie nebo Tvrze Hummer. 
V případě volné kapacity autobusu 
vezmeme na výlet také děti, které 
zrovna na tábor nechodí!

O spuštění registrace budete informováni v dalším čísle Vesteckých listů a na 
stránkách www.tjviktoriavestec.cz, kde budou také postupně upřesněna 

témata a vedoucí jednotlivých turnusů. Budeme se těšit na vaše děti!

Za pořadatele TJ Viktoria Vestec 
a Sportoviště obce Vestec

Katka Haladová

Více informací naleznete na www.rcbaracek.cz.

Za tým RC Baráček
Petra Vovsová

www.rcbaracek.cz

Vstupné: 150 Kč, 
rezervace míst nutná předem na 
e-mailu: rcbaracek@gmail.com do zaplnění kapacity.

19
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stránkách www.tjviktoriavestec.cz, kde budou také postupně upřesněna 

témata a vedoucí jednotlivých turnusů. Budeme se těšit na vaše děti!

Za pořadatele TJ Viktoria Vestec 
a Sportoviště obce Vestec

Katka Haladová

Více informací naleznete na www.rcbaracek.cz.

Za tým RC Baráček
Petra Vovsová

www.rcbaracek.cz

Vstupné: 150 Kč, 
rezervace míst nutná předem na 
e-mailu: rcbaracek@gmail.com do zaplnění kapacity.
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KVALITNÍ PODZIM ŽIVOTA

Kvalitní podzim života přivítal kvalitní posilu

Terénní pečovatelská služba Kvalitní podzim života přivítala ve svém stře-
du novou sociální pracovnici Jaroslavu Cibulkovou, protože náš dosavad-
ní sociální pracovník Matouš Zemek otvírá novou kapitolu života v 

novém zaměstnání. Za jeho skvělou práci mu děkujeme a přejeme hodně štěstí.

Matoušova nástupkyně je energická dáma a má letité zkušenosti nejen se sociál-
ní prací, ale i v oblasti vzdělávání lidí pracujících v sociálních službách. Proto se 
v KPŽ stane také školitelkou. Posílí tak terénní pečovatelskou službu hned na 
dvou frontách.

Pro klienty bude poskytovat pomoc hlavně v těchto oblastech:

- provádění sociálního šetření (ve spolupráci se zastoupením vedoucích pečovatelek)
- vedení sociální agendy
- sociálně právní poradenství
- řešení sociálních problémů v zařízeních/službách sociální péče

Více informací získají zájemci o služby Kvalitní podzim života na stránkách: 
http://www.kvalitnipodzimzivota.cz/cs/

Dobrá sociální práce se seniory je součástí kvalitní pečovatelské péče, protože 
pomoc seniorům právě se sociálními problémy jim také pomáhá prožít kvalitní 
podzim života. 

20 březen 2018Více informací naleznete na www.rcbaracek.cz.

Srdečně vás zveme na Den 
špičkové francouzské kosme-
tiky Biologique Recherche, 

kde si můžete nechat zpracovat 
exkluzivní detailní diagnostiku 
p let i  za  pomoci  př í s tro je  na 
lékařské úrovni Skin Instant Lab.

Vaší pleti se bude věnovat paní Eva 
Mikesková, odborná poradkyně 
p r o  k o s m e t i k u  B i o l o g i q u e 
Recherche a  kosmetička salonu 
Spokojená pleť  Eva Hejlová.

Získáte individuální doporučení 
přímo pro váš typ pleti, dozvíte se 
výhody této špičkové kosmetiky 
a užijete si relaxaci  prostředí  
kosmetického salonu.

 A navíc, zde pro Vás milé klientky 
bude zdarma líčení dekorativní 

kosmetikou značky KORFF s vizá-
žistou Pavlem Kortanem.

Rezervujte si  svých 30 minut 
přímo na tel. 777656336 našeho 
salonu, nebo pomocí e-mailu na 
info@spokojenaplet.cz a využijte 
této nevšední příležitosti.

Těšíme se na vás.

Vestecká 63
Vestec u Prahy 252 50

mobil:+420 777 656 336

info@spokojenaplet.cz www.spokojenaplet.cz

4. 4.  2018  JARNÍ DEN 
S BIOLOGIQUE RECHERCHE

ZCELA ZDARMA

od 10 hod do 16 hod.

Akce se koná v salónu 
Spokojená pleť

INZERCE

http://www.kvalitnipodzimzivota.cz/cs/
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Autodoprava Novák
Odvoz odpadních vod

Přijmeme řidiče skupiny C

Více informací na telefonu: 602 504 174�
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