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Komunální volby 2018
kde, kdy a koho volit?

Cyklostezka 
Vestec - Jesenice

Nové zastávky 
Obchodní centrum Vestec



v ruce právě držíte zářijové číslo Vesteckých listů. A co vám 
v nich přinášíme?

První říjnový víkend nás čekají komunální volby, kde, jak a kdy 
volit se dozvíte v rubrice Aktuálně. Ve Vestci opět bude 15 
zastupitelů, na výběr máte ze dvou kandidátních listin.

Výstavba cyklostezky, o které jsme vás informovali v minulém 
čísle, zdárně pokračuje, podařilo se také vybudovat nové 
mlhoviště na louce a máme v plánu i další. I o tom se dozvíte 
v rubrice Aktuálně.

Nezapomeňte na sociální program, informace o tom, jak 
požádat najdete v rubrice Z obce. Během prázdnin nastaly 
novinky v systému cestování v Praze a Středočeském kraji, 
proto vám přinášíme obsáhlý článek o tom, co vše se změnilo, 
zlepšilo a jaké jsou ceny.

Jak už jsme avizovali v minulém vydání, obec pro vás 
připravila středověké odpoledne, v neděli 9. 9. vyrazte do 
našeho sportovního areálu, podrobný program je na vedlejší 
stránce. Pro děti je připraveno losování hracích karet 
o atraktivní výhry, kterými jsou jízdní kola Škoda Kid 16. 

Prázdniny jsou za námi, takže přeji všem našim školákům 
úspěšný vstup do nového školního roku a všem občanům 
příjemné prožití zbytku léta.

Tibor Švec, starosta obce
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Vážení čtenáři,
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 minulém vydání jsme vás informovali o tom, že nás opět čekají komunál-Vní volby. Nyní už víme, že ve Vestci jsou podány dvě kandidátní listiny, ze 
kterých si můžete vybrat své favority (bude se volit celkem 15 zastupite-

lů, informace o kandidátech jsou dostupné na www.volby.cz), volební místnost 
bude tradičně v mateřské škole a volit budete moct v pátek 5. 10. 2018 od 14 do 
22 hodin, v sobotu 6. 10. 2018 od 8 do 14 hodin.

V případě, že volič není schopen do volební místnosti přijít, může obecní úřad 
nebo v den voleb přímo okrskovou volební komisi ze závažných zdravotních 
důvodů požádat, aby za ním přišli 2 členové komise s přenosnou volební urnou. 
Tuto možnost ale mohou využít jen ti, kteří se nacházejí na území okrsku, kde 
volí. Komise nemůže za voličem s mobilní urnou jít například do nemocnice, 
která se nachází v jiné obci.

Při komunálních volbách nejsou vydávány voličské průkazy, takže je možné 
hlasovat pouze v obci, kde má občan trvalé bydliště.

Kdo může volit?
V komunálních volbách 2018 může volit každý svéprávný občan České republi-
ky, který dosáhl v době konání voleb věku 18 let. V současné době může volit 
zhruba 8,4 milionu voličů.

Jak se volí zastupitelstvo v komunálních volbách?
V případě komunálních voleb volič obdrží jediný hlasovací lístek. Každý volič 
má tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva, ve Vestci tedy 15. Oprávněný volič 
může ve volební místnosti za zástěnou volit třemi způsoby:

1) Volič označí jednu politickou stranu. V takovém případě dostávají hlasy 
kandidáti voličem označené strany, nejvýše však tolik kandidátů v pořa-
dí dle hlasovacího lístku, kolik činí počet volených členů zastupitelstva.

2) Volič křížkuje kandidáty napříč stranami, přičemž každému kandidáto-
vi připadne jeden hlas.

3) Volič obě metody zkombinuje. Označí jednu stranu a dále vybere 
u ostatních stran jednotlivé kandidáty. V tomto případě je dán hlas 
jednotlivě označeným kandidátům jiných stran. Z označené volební 
strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika 
kandidátům, kolik zbývá do voleného počtu zastupitelů.

Komunální volby 2018
kde, kdy a koho volit?

září 2018

NOVINKY V HROMADNÉ DOPRAVĚ13

ź Novinky v nákupu jízdného

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU22

ź Nové podzimní přednášky
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Volební lístky
Nejpozději tři dny před začátkem voleb dostane každý volič do schránky ve 
svém trvalém bydlišti obálku s hlasovacími lístky. Spolu s volebními lístky najde 
volič v obálce i instrukce ke správnému vyplnění. Hlasovací lístky si může volič 
vyžádat i v samotné volební místnosti.

Volba ve volební místnosti
Volič podle zákona upraví svůj volební lístek a vloží ho do úřední obálky v pro-
storu za plentou. Samozřejmě ničemu nevadí, pokud má volič už lístek vyplně-
ný z domova, protože za „plentou“ ho nikdo nekontroluje, ale i v takovém přípa-
dě musí do vymezeného prostoru aspoň na chvilku zavítat.

Navíc platí, že do tohoto prostoru musí volič podle zákona vstoupit jen sám  
a nesmí tam za ním přijít ani člen okrskové volební komise. Jedinou výjimku 
mají lidé, kteří nejsou schopni volební lístek upravit kvůli tělesné vadě nebo 
protože nejsou schopni číst a psát. Ti si mohou vzít za plentu jiného voliče, který 
za ně podle jejich pokynů lístek vyplní a vloží do úřední obálky. Takovým 
pomocníkem ale nesmí být člen okrskové volební komise. 

Upravený volební lístek v úřední obálce následně volič vhodí před volební komi-
sí do volební urny.

Cyklostezka 
Vestec - Jesenice

ak jsme vás informovali v minulém vydání listů, byla zahájena výstavby nové Jcyklostezky a stezky pro pěší, která spojí Vestec s Jesenicí podél ulice Na Prů-
honě. Od posledního vydání došlo k dalšímu pokroku ve výstavbě, kdy na 

části plánované trasy jsou již osazeny obrubníky a když půjde vše dobře, tak by 
v září mohla být stavba dokončena, včetně navazujícího chodníku ve Vestci. 

V průběhu srpna bylo zprovoz-
něno mlhoviště na louce, 
které slouží k osvěžení v hor-

kých dnech, kterých letos bylo 
opravdu hodně. Mlhoviště je zatím 
ve zkušebním provozu, zapíná se 
automaticky každých 10 minut a již 
nyní je hojně využíváno. Věříme, že 
při vysokých teplotách poskytne 
příjemné osvěžení všem, kteří se 

pohybují v prostoru louky a cyklos-
tezky. V příštím roce je naplánováno 
další rozšíření vodních prvků, se 
kterým vás seznámíme v některém 
z dalších vydání listů. A také je    
v plánu navýšení počtu míst k seze-
ní na louce. A také bude spuštěna 
bezplatná veřejná Wi-Fi síť, kterou 
můžou návštěvníci využít. 

Mlhoviště na louce

Obec nechala zpracovat fotogra�e 
z Vestce, ze kterých vzniknou pohled-
nice. V průběhu měsíce září budou 

zařazeny do nabídky naší pošty, kde budete 
mít možnost si je zakoupit.

Vestecké pohlednice
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 Z důvodu zvýšení bezpečnosti 
v obci dojde k rozšíření 
kamerového systému, který 

provozuje Obecní policie Vestec 
o dvě nové kamery. První z kamer 

bude umístěna na louce u podia, 
druhá bude určena pro dohled nad 
rybníkem, interaktivním hřištěm 
a areálem sportoviště.

Rozšíření kamerového systému

S nasazením nových jízdních řádů, 
platných od 1. 9. 2018 dojde záro-
veň ke zprovoznění nově vybudo-

vaných zastávek u obchodního centra. 
Věříme, že oceníte jak možnost bezpeč-
ného přechodu díky semaforům, tak 
tabule s aktuálními informaci o příjez-
dech a od-jezdech autobusů nebo mož-
nost schovat se v případě nepřízně 
počasí do čekárny. A kdyby vám zbýval 
delší čas do odjezdu, můžete si skočit 
třeba do nově otevřené Bageterie Boulevard, která na konci srpna doplnila 
nabídku služeb a prodejen v obchodním centru.

Nové zastávky 
Obchodní centrum Vestec

ízdní řády linky 326 ve směru na Opatov a z Opatova přinášíme níže. Linky, Jkteré zajíždějí až k ZŠ Campanus mají ze zastávky Vestec, Obecní úřad 
odjezd v 6.56 a v 7.06 a jsou doplněny školními busy pro děti z 1. a 2. tříd, 

které odjíždí ze zastávek Obecní úřad (bus 1)  a Nezvalova (bus 2) v 6.58, ze 
zastávek Na Spojce (bus 1) a Vestecká (bus 2) v 7.00. 

Jízdní řád linky 326 
a školní autobusy

Zpět od školy mají všechny děti možnost využít linku 326 s odjezdem ve 13.29, 
14.14, 14.44 a 15.44, doplněnou o školní linku s odjezdem v 16.35, která zasta-
vuje na zastávkách U Vodárny, U Klimešů, Obecní úřad a Sa�na.

AKTUÁLNĚ

září 2018 září 2018
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Z OBCE

Nová parková plocha 

v Javorové

ětské hřiště, které je umístěno Dv ulici Javorová u domu č. p. 
312 bude v průběhu září uza-

vřeno a nahrazeno novou parkovou 
plochou, která bude sloužit k relaxaci. 
Bude vybaveno prostorem k sezení, 
jak je patrné z vizualizace úpravy. Dět-
ské hřiště, které je umístěno u domu 
č. p. 303 zůstane i nadále zachováno.

AKTUÁLNĚ

d roku 2012 má obec sociální program, který přináší mnoho výhod Opřihlášeným občanům. I v roce 2018 budou vypláceny částky ze 
sociálního programu všem přihlášeným občanům, kteří si o výplatu ze 

sociálního programu požádají.
Pro vyplacení je nutné, aby občané států EU byli přihlášení k trvalému pobytu ve 
Vestci nejpozději do 31. 8. 2018 a aby podali písemnou žádost na obecním 
úřadě.
Formuláře na žádosti o sociální příspěvek je možno vyzvednout na obecním 
úřadě nebo stáhnout z webových stránek v sekci Formuláře, kde je také 
interaktivní formulář, který je možné vyplnit, vytisknout a poté doručit na 
obecní úřad.
Vyplněné formuláře je nutné odevzdat na obecním úřadě nejpozději do 31. 10. 
2018. Upozorňujeme žadatele, že formuláře je potřeba odevzdat vyplněné, 
v silách zaměstnanců úřadu není vyplňování formulářů za žadatele.

 A jaké výhody náš sociální program přináší?
Program pro děti:

· Obecní úřad vyplácí každému narozenému dítěti přihlášenému ve 
Vestci porodné 3.000 Kč

· rodiče s trvalým pobytem ve Vestci mají přednostní právo pro přijetí do 
Mateřské školy Vestec

· na každé dítě (do 18 let) hlášené ve Vestci je vyplácen příspěvek na 
bydlení v částce 1.500 Kč ročně

Program pro spoluobčany nad 18 let: 
· na každého vesteckého občana nad 18 let věku je vyplácen příspěvek na 

bydlení v částce 1.300 Kč ročně
· každý vestecký občan má zvýhodněné ceny ve Sportovním centru TJ 

Viktoria Vestec (až 30 %)
· každý vestecký občan má zvýhodněné ceny pro Sportovní rybolov na 

Vesteckém rybníku (až 66 %)
· zajištění bezplatného odvozu velkoobjemového odpadu na zavolání 

(například: skříně, sedačky)
· zdarma likvidace velkoobjemového odpadu ve sběrném dvoře

Program pro seniory: 
· každý vestecký senior (poživatel starobního, sirotčího a plného 

invalidního důchodu) má nárok na příspěvek pro seniory ve výši 1.000 
Kč (navíc k příspěvku pro občany nad 18 let)

· každý vestecký senior při dosažení významného jubilea obdrží 
příspěvek 1.000 Kč 

· v rámci klubu seniorů má každý vestecký senior dotované kulturní akce 
(až 50 %)

· v rámci pečovatelské služby má každý vestecký senior dotované ceny 
veškerých služeb včetně dovážených jídel

· v rámci Spolku vesteckých seniorů pravidelná setkání se zastupiteli na 
večeři, včetně diskuzí na obecní témata

· zajištění bezplatného odvozu velkoobjemového odpadu na zavolání 
(například: skříně, sedačky)

· zdarma likvidace velkoobjemového odpadu ve sběrném dvoře

Sociální program 2018
Z OBCE

září 2018 září 2018
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NOVINKY V HROMADNÉ DOPRAVĚZ OBCE

Finanční výsledky obce 
a Technických služeb Dolnobřežanska, s.r.o. 
v letech 2015-2017

Finanční zdraví obce je jedním z důležitých faktorů, a tak vám přinášíme 
základní přehled o tom, jak obec v minulých letech hospodařila. A protože obec 
má významný podíl i v Technických službách Dolnobřežanska, s.r.o., najdete zde 
přehled i o výsledcích této korporace.

(částky jsou uvedeny v tisících Kč)

(částky jsou uvedeny v tisících Kč)

Z tabulky vidíme, že obec hospodaří s kladným výsledkem po celé období, 
snižuje dlouhodobého závazky (investiční úvěry) a dochází k růstu aktiv 
(majetku) obce. Obdobnou situaci můžeme sledovat i u Technických služeb 
Dolnobřežanska, s.r.o., kdy dochází k nárůstu obratu a také zisku po zdanění.

Novinky v nákupu jízdného 
a nové celostátní slevy od září 2018

 průběhu srpna 2018 dojde Vke změně způsobu odbavová-
ní cestujících v systému Praž-

ské integrované dopravy. Hlavní 
novinkou je možnost koupit si před-
platní kupóny PID k In Kartě Čes-
kých drah nebo k bezkontaktní pla-
tební kartě. Po nákupu jízdného 
přes internet na e-shopu Lítačky 
nebo Dopravního podniku hl. m. 
Prahy už nebude nutné chodit   
k validátoru. Zároveň se výrazně 
rozšíří možnosti pořízení jízdenek 
pro jednotlivou jízdu prostřednic-
tvím nové mobilní aplikace PID 
Lítačka. Od září 2018 budou také 
zavedeny výrazné celostátní slevy 
v příměstské dopravě pro děti, stu-
denty a seniory. Za čtvrtinu ceny 
obyčejné jednotlivé jízdenky nebo 
předplatného kuponu budou moci 
cestovat mladí do 18 let, studenti 
do 26 let a senioři nad 65 let. Změny 
doznají také jednodenní jízdenky 
pro příměstské cestování. 
S PID lítačkou nakoupíte jízdenky 
mobilem, k In Kartě i k platební 
kartě
Díky nové mobilní aplikaci „PID 
Lítačka“ bude možné nakoupit jíz-
denky PID pro jednotlivou jízdu 
jednoduše přes mobilní telefon, a to 
nejen pro cestování po Praze, ale      
i v mimopražských tarifních pás-
mech PID, tedy i ve vlacích a pří-
městských autobusech. K dispozici 

bude celý sortiment plnocenných    
i zlevněných jízdenek dle pásmové   
i časové platnosti (od základní dvou-
pásmové jízdenky za 12 Kč až po 
jedenáctipásmovou jízdenku za 84 
Kč). Koupit bude možné i jednoden-
ní nebo třídenní jízdenky pro Prahu 
nebo všepásmové jednodenní jíz-
denky PID za 240 Kč.
Výrazné zjednodušení a rozšíření 
možnosti nákupu jízdného se týká 
také pravidelných cestujících, kteří 
používají předplatní kupóny . 
Kromě zachování současných papí-
rových kupónů bude výrazně rozší-
řena možnost nákupu elektronic-
kých kupónů jak pro Prahu, tak pro 
příměstské cestování ve Středočes-
kém kraji. Elektronické kupóny PID 
bude nově možné si koupit kromě 
Lítačky také k In Kartě Českých 
drah nebo k bezkontaktní plateb-
ní kartě Visa nebo Mastercard, a to 
na e-shopu Lítačky (www.pidlitac-
ka.cz), nově bez nutnosti použití 
validátoru. Zároveň bude ukončena 
možnost nahrávání kupónů na 
Opencard (cca od října 2018), při-
čemž již zakoupené kupony na 
Opencard budou platit až do konce 
své platnosti.

září 2018 září 2018
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Jízdné za čtvrtinu pro děti, studenty 
a seniory v příměstské dopravě

d 1. září 2018 dojde k zave-Odení celostátních slev na 
jízdném pro děti, studenty 

a seniory v příměstské dopravě. Pro 
děti a juniory do 6 do 18 let, pro stu-
denty od 18 do 26 let a pro seniory 
od 65 do 70 let bude nově poskyto-
vána ve vlacích i příměstských auto-
busech PID 75% sleva z plnocenné-
ho jízdného. Sleva bude poskytová-
na na jednotlivém i předplatném 
jízdném, a to ve vnějších (mimo-
pražských) pásmech a také v dojez-
dových pražských pásmech 0 a B.

K prokázání nároku na tuto celo-
státní slevu bude postačovat proká-
zat věk (například průkazkou PID, 
žákovským průkazem, občanským 
průkazem nebo cestovním pasem), 
ke slevě pro studenty od 18 do 26 let 
bude nutné se prokázat ještě potvr-
zením o studiu (např. platným 

žákovským průkazem nebo kartou 
ISIC). Tyto slevy nově nahrazují 
žákovské jízdné v příměstské dopra-
vě. Pro cestování po Praze se posou-
vá věková hranice mezi kategoriemi 
Junior a Student z 19 na 18 let, což 
fakticky znamená nově nutnost 
doložit potvrzení o studiu i pro osm-
náctileté, pokud chtějí cestovat za 
zlevněné předplatní jízdné.

Kvůli nutné změně softwaru prodej-
ních zařízení pro prodej jízdních 
dokladů PID zahájí Dopravní podnik 
hl. m. Prahy, a. s. a České dráhy, a. s. 
prodej zvýhodněných kuponů pro 
vnější pásma s cenou platnou od 
1. 9. 2018 takto:

a) elektronické kupony (e-shop, 
Lítačka/Opencard) cca od 27. 8. 
2018

b) kupony klouzavé papírové z jíz-
denkového programu (DPP) a z UNI-
POK (ČD) od 1. 9. 2018

Jízdné za čtvrtinu 
pro děti, studenty a seniory v příměstské dopravě

Tyto jízdenky nelze použít v pásmu P (MHD Praha) ani pro vnitroměstské cesty po Praze!

Ceny zlevněných jízdenek pro jednotlivou jízdu pro příměstské cestování (75% sleva)

Ceny zlevněných předplatných jízdenek pro příměstské cestování (75% sleva)

Nové síťové jednodenní jízdenky
Od 1. září 2018 dojde také ke změně cen a struktury jednodenních 
(24hodinových) jízdenek pro příměstské cestování:

Další rozšiřování Pražské integrované dopravy – nová tarifní pásma 8 a 9.
Pravděpodobně v průběhu podzimu 2018 dojde k dalšímu rozšíření systému 
PID o tarifní pásma 8 a 9. Tím by mělo dojít k integraci zbylých železničních 
tratí na celém území Středočeského kraje a k otevření možnosti postupného 
integrování středočeských autobusových linek. Zároveň se s tímto rozšíře-
ním připravuje zavedení ročních kuponů pro vnější tarifní pásma.

Otázky a odpovědi k novým slevám od 1. 9. 2018
Kde budou nové slevy platit?
Zlevněné jízdenky PID za čtvrtinovou cenu budou platit ve všech příměst-
ských autobusech PID v celé jejich trase (tedy až do dojezdového pásma 
0 v Praze) a také ve všech vlacích zařazených do PID vyjma pásma P (cent-
rum Prahy). V MHD v Praze tyto nové slevy neplatí!

Jak budou nové slevy velké?
Sleva bude poskytována ve výši 75 % z plnocenného jízdného PID, a to jak 
u jízdenek pro jednotlivou jízdu, tak pro předplatní kupóny (měsíční, 
čtvrtletní, výhledově i roční). Zlevněné budou i jednodenní jízdenky pro cesty 
pouze po regionu. Zaplatíte tedy pouze čtvrtinu běžné ceny.
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Čím se potřebuji prokázat, abych mohl/a jezdit levněji?
Dětem, juniorům do 18 let a seniorům nad 65 let bude stačit prokázat věk 
ověřeným průkazem, kde je uvedeno jméno, příjmení, datum narození 
a fotogra�e (například žákovský průkaz, průkazka PID, školní průkaz, 
občanský průkaz nebo cestovní pas). U studentů od 18 do 26 let bude nutné 
doložit průkazku PID s papírovým potvrzením o studiu, žákovským průka-
zem potvrzeným školou a dopravcem nebo platnou ISIC kartou. Pro případ 
eventuální kontroly zaměstnanci Ministerstva dopravy ČR je potřeba se 
prokázat také platným občanským průkazem.

Odkdy a kde se budou zlevněné jízdenky a kupóny prodávat?
Předplatní kupóny: Ve formě elektronického záznamu k Lítačce, Opencard, 
In Kartě Českých drah nebo k bezkontaktní bankovní kartě od termínu 
spuštění nového elektronického systému na kontaktních místech DPP, 
Lítačky nebo v e-shopu DPP a PID Lítačky cca od 27. 8. 2018, v papírové 
podobě na kontaktních místech DPP, Lítačky nebo Českých drah od 1. 9. 
2018.

Jízdenky pro jednotlivou jízdu: Všude (v jízdenkových automatech, u řidičů 
příměstských autobusů nebo na pokladnách ČD) od 1. 9. 2018.

Jak uplatnit slevu při cestě mezi Prahou a regionem?
Pokud je vaše cesta pouze v rámci vnějších pásem a dojezdových pásem        
0 a B v Praze, platíte za celou cestu pouze čtvrtinu ceny. Pokud pokračujete 
dále po Praze MHD nebo vlakem až do centra, je nutné čtvrtinovou slevu pro 
příměstské cestování zkombinovat s jízdným v rámci Prahy. Na území Prahy 
totiž platí jiné slevy než v regionu a celostátní sleva se bohužel na MHD 
v Praze nevztahuje. Při pravidelném dojíždění mezi Prahou a regionem stačí 
vhodně zkombinovat předplatní kupon pro Prahu a pro vnější pásma, při 
občasných cestách je potřeba mít zvlášť jízdenku pro MHD Praha a zvlášť 
pro mimopražskou, resp. příměstskou cestu. Stejně jako dosud lze kombino-
vat i jednorázové jízdenky pro vnější pásma s předplatnými kupóny pro 
Prahu. Velká část dětí, juniorů, studentů i seniorů má již dosud poměrně 
výrazné slevy pro cestování po Praze, takže různé jízdenky kombinují už 
nyní.

Jak to bude ve vlacích?
Ve vlacích platí souběžně s tarifem PID i tarif železničního dopravce, který 
celostátní slevy poskytuje také. Můžete si tak vybrat, co bude pro Vás výhod-
nější. I ve vlacích platí zlevněné jednorázové jízdenky i předplatní kupóny 
PID, avšak pouze pro příměstské cesty, nikoli v pásmu P v centru Prahy. 
V případě, že budete chtít uplatnit celostátní slevu ve vlaku i v pásmu P, je 
potřeba si na takovou cestu koupit jízdné podle tarifu dopravce.

Co stávající žákovské jízdné?
Nové celostátní slevy jsou vyšší než dosavadní systém žákovského jízdného, 
které se tímto ruší. Žákovské průkazy je možné i nadále použít pro doložení 
věku a jako potvrzení o studiu při potvrzení školou.

Jak se nové slevy dotknout seniorů nad 70 let?
Senioři nad 70 let mohou cestovat i nadále v rámci příměstských autobuso-
vých linek PID zdarma. Ve vlacích mohou cestovat zdarma jen se speciálním 
průkazem na území Prahy, mimo území Prahy mohou využít novou celostát-
ní čtvrtinovou slevu pouze u jízdenek pro jednotlivou jízdu.

Mění se slevy při cestách pouze po Praze?
Výše slev ani rozsah bezplatných přeprav na území Prahy se nemění. Jediná 
změna se týká hranice mezi kategoriemi Junior a Student, která se posouvá 
z 19 na 18 let a tím se sjednocuje s novými celostátními slevami. Nově tak 
budou dokládat potvrzení o studiu už i osmnáctiletí. Při cestách mezi 
Prahou a Středočeským krajem je nutné si vždy spočítat, co je pro Vás 
výhodnější a jaká kombinace nebo typ jízdného se Vám pro konkrétní 
cestování vyplatí.

Kde mohu získat další informace?
K dispozici je Vám naše kontaktní telefonická infolinka PID 234 704 560 
(denně od 8:00 do 18:00). 
Využít můžete také kontaktní formulář PID na www.pid.cz/podnety. 

Doporučujeme sledovat také Facebook PID na adrese: 
www.facebook.com/prazskaintegrovanadoprava.

Kdo má na nové slevy nárok?
Všechny děti a junioři od 6 do 18 let, dále studenti od 18 do 26 let a také 
všichni senioři od 65 do 70 let. U věkové hranice platí sleva vždy ode dne 
příslušných narozenin (např. 65. u seniorů) a do dne předcházejícího dni 
příslušných narozenin (např. 26. u studentů).
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Proč by měly děti trénovat Krav Magu?
Krav Maga je unikátní spojením fyzického tréninku, teorie a zábavy. V Krav 
Maze procvičí studenti celé tělo, naučí se mnoho důležitých teoretických věcí, 
tzn. jak se chovat a bránit v nejrůznějších situacích. Vše se snažíme dělat 
zábavnou formou, aby to studenty bavilo. Do rozcviček dáváme různé hry, 
stejně tak ke konci tréninku. Studenti si tak, aniž by si to uvědomovali, často 
pěkně „máknou“. 

Je to nebezpečné, jsou na tréninku častá zranění?
Většinu věcí trénujeme na úderové lapy či bagy – všechny základní údery 
a kopy. Studenti také cvičí ve dvojicích a trénují tak, aby nácvik byl bezpečný 
pro oba. Za tři roky se nestalo žádné vážné zranění. Nepočítám občas odřené 
koleno, když někdo při nějaké hře na rozehřátí v rychlosti spadne na zem. To se 
však děje v každém sportu. Naše tréninky jsou tedy velmi bezpečné. Je důležité 
říci, že děti se na tréninku netlučou. Není to sparring, je to nácvik sebeobrany.

Kdo k Vám chodí?
Na Krav Magu chodí různí studenti. Často chodí sportovci, kteří dělají jako 
hlavní sport například fotbal, �orbal a Krav Magu berou jako doplňkovou 
aktivitu. Často jim to dokonce trenéři těchto sportů doporučují – právě díky 
tomu, že zde procvičí celé tělo. Ačkoliv se to nezdá, díky obrovskému množství 
různých technik je Krav Maga poměrně koordinačně náročná. Z toho důvodu se 
na Krav Magu přihlašují také děti, které nejsou tolik zdatné při hře s míčem 
a tyto sporty je nebaví. Krav Maga není soutěžní sport, odpadá stres z neúspě-
chu a tyto děti to baví. Poslední skupinou jsou děti, které již mají nějaký 
problém nebo špatnou zkušenost a u nás hledají odpovědi, jak se naučit bránit. 

Budete trénovat ve Vestci i další rok?
Ano, díky zájmu všech kategorií dětí a juniorů a díky podpoře úřadu již třetím 
rokem otevíráme celkem 3 třídy – studenti jsou rozděleni dle věku od nejmlad-
ších až po nejstarší juniory a teenagery. Jsem velmi potěšen hlavně nejstarší 
skupinou teenagerů, kterých chodí ve Vestci hodně, což není obvyklé, je vidět, 
že je cvičení baví. Vlastně je to nejpokročilejší skupina v celém našem klubu. 
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ších až po nejstarší juniory a teenagery. Jsem velmi potěšen hlavně nejstarší 
skupinou teenagerů, kterých chodí ve Vestci hodně, což není obvyklé, je vidět, 
že je cvičení baví. Vlastně je to nejpokročilejší skupina v celém našem klubu. 
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VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Ohlédnutí

Univerzita ve Vestci působí od roku 2011 a proběhlo již 14 semestrů             
a 19 studentů absolvovalo v předepsaném rozsahu studijní program (šest 
semestrů) a při promoci obdrželi „Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího 
věku“ při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. 

Pro jarní semestr 2018/2019 jsme si vybrali téma:

České dějiny a jejich souvislosti II.
Volné pokračování kurzu České dějiny a jejich souvislosti, věnující se dalším 
historickým etapám.

Lektor
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, Csc.

Osnova a termíny
  9. 10.  Krize jako počátek nového
23. 10.  Zlatý věk
  6. 10.  Temno a jeho světla

Zúčastnit se mohou občané České republiky důchodového věku (osoba, která 
dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo 
invalidní důchodci.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů
Cena kurzu ČR: 300 Kč/student/semestr
Přednášky se budou konat od 14:00 hod. opět v budově BIOCEV, Průmyslová 
595, Vestec.

Na www.e-senior.czu.cz se můžete podívat na další informace o studiu.
Pokud má někdo zájem o studium, může se ještě přihlásit a studovat s námi.  
Studium probíhá ve formě virtuálních přednášek na internetu.

Zájemci se mohou přihlásit na:
OÚ Vestec tel.: 313 035 501 nebo na tel. čísle: 724 211 721, 
případně napsat na e-mail: jarolimkova@gmail.com

Libuše Jarolímková

Virtuální univerzita třetího věku 
(VU3V) ve Vestci pro seniory - PODZIM 2018

20. 11.  Osvícenství a jeho stíny
  4. 12.  Národní obrození
18. 12.  Zrození občana

Co jsme pro vás v obci udělali?
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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

Botanický ústav AV ČR přijme vrátného/vrátnou 
(zatím zástup za dlouhodobou nemoc) do Průhonického parku. 

Pracovní režim: ranní a odpolední směna. 

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: 
eva.vasnovska@ibot.cas.cz 

nebo volejte na tel.: 271 015 288, 603 175 767.
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Firma hubergroup CZ, sídlící ve Vestci, Nad Jezerem 568, hledá pracovníky na volné pozice. 

FAKTURANT/ASISTENT OBCHODU (m/ž) 
Na dobu určitou 2 roky. Zástup během mateřské dovolené. 

 
PRACOVNÍK  MÍCHÁRNY  BAREV (m/ž) 
Na dobu neurčitou. 

Podrobný popis na www.hubergroup.cz/cz/spolecnost/prace / 

Nabízíme: 
· zázemí stabilní mezinárodně působící společnosti s 250. letou historií 
· příjemné pracovní prostředí 
· zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, stravenky) 
· odpovídající ohodnocení 
· zaškolení a další vzdělávání 
· nástup možný ihned 

 
Kontakt: tomas.bakule@hubergroup.com 
Tel.: 725 537 097 
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