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Tibor Švec, starosta obce

editorial

Vážení čtenáři,

Vloni v únoru proběhl ve Vestci 
tradiční masopust, který jsme 
v letošním roce vzhledem 
k aktuální situaci museli zrušit, 
stejně jako další naplánované akce. 
Jsem rád, že alespoň děti ve školce 
si mohly užít vlastní masopust. Ve 
školce se toho ale děje mnohem 
více, informace najdete v rubrice 
MŠ Vestec.

V kronice vám Blanka Pašková 
představí legionáře z naší obce, 
kteří se účastnili 1. světové války. 
Některá jména vám mohou být 
povědomá, jedná se totiž o rodiny, 
které jsou ve Vestci již dlouhá léta 
a jejich potomci jsou stále součástí 
Vestce.

v ruce právě držíte únorové vydání 
Vesteckých listů. A co se v něm 
dozvíte?

Na léto jsou naplánovány 
příměstské tábory, leták najdete 
na vedlejší straně. Registrace jsou 
již spuštěny a nám nezbývá než 
věřit, že v létě proběhne vše tak, 
jak má.

Máme pro vás také aktuální 
informace z RC Baráček, kde bude 

opět v provozu miniškolička 
a připravují se pro vás také další 
akce, jejich přehled najdete 
v článku.

Aktuální informace vám stále 
přinášíme na našem FB profilu 
www.facebook.com/vestecuprahy 
a na webových stránkách 
www.vestec.cz

Přeji vám příjemné čtení a pevné 
zdraví!



Tibor Švec, starosta obce

editorial

Vážení čtenáři,

Vloni v únoru proběhl ve Vestci 
tradiční masopust, který jsme 
v letošním roce vzhledem 
k aktuální situaci museli zrušit, 
stejně jako další naplánované akce. 
Jsem rád, že alespoň děti ve školce 
si mohly užít vlastní masopust. Ve 
školce se toho ale děje mnohem 
více, informace najdete v rubrice 
MŠ Vestec.

V kronice vám Blanka Pašková 
představí legionáře z naší obce, 
kteří se účastnili 1. světové války. 
Některá jména vám mohou být 
povědomá, jedná se totiž o rodiny, 
které jsou ve Vestci již dlouhá léta 
a jejich potomci jsou stále součástí 
Vestce.

v ruce právě držíte únorové vydání 
Vesteckých listů. A co se v něm 
dozvíte?

Na léto jsou naplánovány 
příměstské tábory, leták najdete 
na vedlejší straně. Registrace jsou 
již spuštěny a nám nezbývá než 
věřit, že v létě proběhne vše tak, 
jak má.

Máme pro vás také aktuální 
informace z RC Baráček, kde bude 

opět v provozu miniškolička 
a připravují se pro vás také další 
akce, jejich přehled najdete 
v článku.

Aktuální informace vám stále 
přinášíme na našem FB profilu 
www.facebook.com/vestecuprahy 
a na webových stránkách 
www.vestec.cz

Přeji vám příjemné čtení a pevné 
zdraví!



Vydání únor 2021 vyšlo 21. 2. 2021

tel.: 241 931 732
email: redakce@vestec.cz

šéfredaktor Vesteckých listů
Marek Kowalewski

redaktorka Vesteckých listů
Lenka Kowalewski

tiráž

15

10

12

AKTUÁLNĚ55

ź Sčítání lidu, domů a bytů
ź Rozšíření úředních hodin obecního úřadu
ź Informace ze zasedání zastupitelstva obce vestec

PID8

ź Kupujte jízdenky PID kartou nebo mobilem
ź Aktuální polohy spojů on-line

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA10

ź Jak překonat naprostou ztrátu motivace?

KRONIKA18

ź Vestečtí legionáři

5únor 2021

AKTUÁLNĚ

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ 
Zastupitelstva obce Vestec

Dne 20. 1. 2021 se uskutečnilo v pořadí čtrnácté zasedání našeho Zastupitelstva 
v tomto volebním období. Zastupitelstvo obce Vestec na tomto zasedání mimo 
jiné: 

ź schválilo nákupy pozemků do vlastnictví obce Vestec. Jedná se o např. 
o pozemek, který zahrnuje stávající neudržovaný lesík mezi rybníkem 
a MŠ, který bude do budoucna součástí tzv. Zelené páteře. Nákup pozemku 

2o výměře 1 918 m  za celkovou cenu 959 000 Kč bude hrazen z úvěru. Dále 
2se jedná o pozemek o výměře 1 706 m , který se nachází mezi stávající 

cyklostezkou a MŠ. Nákup tohoto pozemku za cenu 853 000 Kč bude také 
hrazen z úvěru. Zastupitelstvo také schválilo tzv. příklep v dražbě, čímž 
potvrdilo výsledek dražby, a tedy nabytí podílu 1/10 u několika pozemků 
v katastru obce Vestec do vlastnictví obce, a to na základě nejvyššího 
podání ve výši cca 104 000 Kč. Na závěr tohoto bodu schválilo 

2zastupitelstvo také nákup dvou pozemků o výměře 1 380 a 174 m  na ulici 
Vídeňská (mezi ulicí Vídeňská a zástavbou v ulici Chmelová), v celkové ceně 
4 000 000 Kč, a to za účelem budoucího zhodnocení daných pozemků,

ź projednalo revize některých stávajících obecně závazných vyhlášek. Jde 
zejména o vyhlášku o regulaci používání zábavné pyrotechniky na veřejných 
prostranstvích, u které zastupitelstvo nově schválilo omezení času pouze na 
období od 31. prosince (od 20.00 hod.) do 1. ledna (do 02.00 hod.), a také 
schválilo její používání pouze na jednom vyhrazeném místě, které se 
nachází v ulici K Jahodárně, poblíž objektu mrazíren. Dále projednalo 
žádost spol. CI – Logistika Vestec s.r.o. o doplnění vyhlášky týkající se 
regulování hazardních her v obci o pozemek nacházející se podél ulice 
Vídeňská, vedle stávající prodejny JYSK. Jelikož tato žádost nesplňuje 
kritéria, která obec stanovila pro vymezení lokality za účelem regulace 
hazardních her v obci, byl ze strany zastupitelstva vyjádřen nesouhlas 
s požadovanou změnou vyhlášky. Na závěr tohoto bodu byla projednána 
nutnost budoucí změny vyhlášky o odpadech, a to z důvodu změny zákona 
541/2020 Sb. o odpadech, který byl Poslaneckou sněmovnou schválen na 
závěr roku 2020. Nová vyhláška bude připravena v 1. pololetí roku 2021 
a účinná bude od roku 2022. Nově bude tedy odpad pravděpodobně 
zpoplatněn podle množství produkovaného odpadu. Zastupitelstvo vzalo 
tuto skutečnost na vědomí,

ź schválilo rozpočtové opatření, kterým se zvyšují rozpočtové příjmy o částku 
cca 1 000 000 Kč a rozpočtové výdaje se zvyšují o částku cca 9 400 000 Kč.

MATEŘSKÁ ŠKOLA12

ź Únor v naší mateřské škole

BARÁČEK15

ź RC Baráček je s vámi!
ź Miniškolka
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U kapitálových výdajů jde 
především o již dříve schválené 
nákupy pozemků, které však 
nebyly v roce 2020 uhrazeny, 
stejně jako o nákupy pozemků 
schválené na tomto zasedání 
zastupitelstva. Obec dále 
investovala např. částku 550 000 
Kč na nákup stroje pro údržbu 
stávajících i budoucích květnatých 
luk.

V rámci bodu diskuse byl ze strany 
přítomného občana vznesen dotaz 
na rovnost hospodářské soutěže 
v obci, a to v reakci na výše 
uvedený nesouhlas zastupitelstva 
o rozšíření lokality umožňující 
hazardní hry v obci. Starosta 

vysvětlil tazateli postoj obce, který 
vychází z nutnosti minimalizace 
nežádoucích jevů, které se mohu 
objevit v souvislosti s využíváním 
hazardních her. Stávající kritéria 
stanovená obcí, stejně jako 
stávající vyhláška o regulaci 
hazardních her rizika těchto jevů 
minimalizují a současně nevylučují 
hospodářskou soutěž v této 
oblasti.

Ing. Roman Fritschka
člen Zastupitelstva obce

U rozpočtových příjmů jde 
zejména o navýšení o částku 
1 000 000 Kč, kterou tvoří daň 
z nemovitých věcí dle skutečnosti 
roku 2020. Pro letošní rok tedy 
obec očekává stejnou výši příjmu 
z této daně.

Pokud máte zájem o podrobné 
informace ze zasedání 
Zastupitelstva obce Vestec, tak 
kompletní zápisy, audiozáznamy, 
usnesení, nebo detailní rozpočet 
(vč. rozpočtových opatření) 
naleznete na internetových 
stránkách obce, stejně jako 
všechny podepsané smlouvy.

S platností od 16. 2. 2021 došlo k rozšíření úředních hodin obecního úřadu, 
nově tedy můžete úřad navštívit následovně:

pondělí 7.30 až 12.00 a 13.00 až 17.00
středa  8.00 až 12.00 a 13.00 až 18.00

V úterý a ve čtvrtek je možné úřad navštívit od 13.00 do 16.00, je potřeba si 
dohodnout návštěvu telefonicky na čísle 313 035 501.

Platby za komunální odpad a za psy jsou v hotovosti přijímány pouze 
v pondělí a ve středu odpoledne.

ROZŠÍŘENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN OBECNÍHO ÚŘADU
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MAPA SPOJŮ UKAZUJE AKTUÁLNÍ 
POLOHU AUTOBUSŮ I TRAMVAJÍ

Zobrazit si můžete jak všechny 
spoje, tak jen vybranou linku nebo 
dokonce vybraný vůz na lince 
(pořadí). Jednotlivá vozidla se 

zobrazují barevně – zeleně značí 
spoje, které jedou podle jízdního 
řádu, čím víc červené, tím víc 
zpožděné. Po kliknutí na 
konkrétní vozidlo si můžete 
zobrazit celý jízdní řád 
konkrétního spoje a u vozů mimo 
DPP též detaily o vozidle.

Informace o zpoždění autobusů 
i tramvají jsou cestujícím 
k dispozici také v aplikacích IDOS 
a PID Lítačka, ale i v mapách 
Google nebo v mapách Seznam 
(www.mapy.cz).

ktuální pozice všech Aautobusů a tramvají Pražské 
integrované dopravy jako na 

dlani – to nabízí nová webová 
aplikace mapa.pid.cz. Na mapovém 
podkladu zde naleznete najednou 
tisíce aktivních spojů městské 
i příměstské dopravy společně 
s informacemi o jejich trase, 
zpoždění, bezbariérovosti 
a dalších parametrech.

PIDPID

KUPUJTE JÍZDENKY PID 
KARTOU NEBO MOBILEM

ěděli jste, že jízdenku PID Vmůžete zaplatit platební 
kartou přímo u řidiče nebo 

si jí koupit dopředu pomocí 
mobilní aplikace PID Lítačka? Plný 
sortiment přestupních jízdenek 
PID pořídíte pohodlně v mobilní 
aplikaci PID Lítačka. Při nástupu 
do autobusu stačí přiložit QR kód 
ke čtečce (obrázek). Stahujte na 
http://app.pidlitacka.cz. Platbu 
kartou, prosíme, hlaste řidiči 
předem.

Nejvýhodnější jsou však předplatní 
časové kupony na měsíc, čtvrtletí 
či rok, se kterými můžete jezdit 
v rámci daného časového období 

a tarifních pásem, jak často 
chcete. I ty pořídíte z pohodlí 
domova přes www.pidlitacka.cz.

Cestujte ještě výhodněji s předplatními kupony PID

ź na bezkontaktní platební bankovní kartu,
ź nebo rovnou do mobilní aplikace PID Lítačka.

ź na kartu Lítačka,
ź na IN Kartu Českých drah,

Nahrát si je můžete:
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JAK PŘEKONAT NAPROSTOU 
ZTRÁTU MOTIVACE? 

Po studiu, ať už jakémkoliv se 
zapojíte do pracovního procesu. 
A zde nad vámi začne opět viset 
přízrak mizející motivace. Proč? 
Jednoduše proto, že práci snů má 
jen málo vyvolených. Většinou, 
zejména kvůli potřebě platit účty, 
se spokojíte s prací, která není 

z vašeho pohledu až tak dokonalá. 
Třeba ji jen v první chvíli berete 
jako z nouze ctnost, a poohlížíte se 
po něčem jiném, něčem, co by vás 
opravdu bavilo. Jenže pracovní trh 
je neúprosný, a tak den co den 
chodíte do zaměstnání, které 
vnímáte  jen jako nutné zlo. Míra 
motivace? Nulová! Ale nemyslete 
si, ani ti s dokonalou prací nejsou 
před ztrátou motivace v bezpečí. 
I oni se mohou jednoho dne 
vzbudit naprosto bez energie, bez 
zápalu. Z ničeho nic nejsou 
schopni odvádět svou práci dobře, 
nestíhají termíny, stále častěji do 
práce zaspí… 

e ztrátou motivace se Smůžete setkat kdykoliv 
v průběhu života. Poprvé při 

studiu, zejména na VŠ, kdy velmi 
rychle vystřízlivíte z představy 
nevázaného studentského užívání 
si. Namísto večírků se na studenta 
kupí hromada učiva, nedostatek 
času a spánku. Počáteční nadšení 
přechází do melancholie, 
a neustálý nátlak a stereotyp 
mohou vést k naprosté ztrátě 
motivace ke studiu. 

Kromě ztráty studijní a pracovní 
motivace nás může potkat ještě 
něco horšího. A to ztráta motivace 
k životu obecně. Své dny 

neprožíváte, ale pouze přežíváte. 
Nejste schopni se pro cokoli 
nadchnout, jste bez energie, 
každodenní potřeby, jako starost 
o děti, vedení domácnosti, úklid 
apod. děláte mechanicky, jako 
stroje. Anebo jste již dospěli do 
takové fáze, že je neděláte vůbec. 
Spoléháte na to, že to udělají 
ostatní členové rodiny, a i kdyby 
ne, nemáte elán a chuť to začít 
řešit. Nejspíš je vám to úplně 
jedno. A to je špatně. Je potřeba 
začít situaci řešit, protože ztráta 
motivace je jednou z příčin 
syndromu vyhoření v osobní 
i pracovní rovině. 

A rozhodně nesmíte zapomínat na 
odpočinek. Když jednou naleznete 
svou ztracenou motivaci, 
neznamená to, že budete 
motivováni až do smrti. Proto 
myslete na to, že i v momentě, kdy 
nevíte, kde vám hlava stojí, 
a povinnosti vám padají na hlavu, 
je potřeba si oddechnout. Možná 
vám to připadá nelogické, 
odpočívat v momentě, kdy máte 
hromadu práce. Ale paradoxně 
pokud si dopřejete čas na kvalitní 
odpočinek, budete mít více 
energie a vaše výkonnost se 
o mnoho zvýší. A to, že vám jde 
práce dobře od ruky, vás bude 
motivovat. 

Pokud si potřebujete odpočinout, 
nemusíte vyloženě „jen“ spát. 
Někomu pomůže protažení, krátká 
procházka na čerstvém vzduchu, 
jinému relaxační dýchání, cviky na 
udržení rovnováhy, představa sebe 
sama na příjemném místě. Zkuste 
ze sebe také setřást stres, 
protřepávat jednotlivé části těla, 
nebo se klidně vykřičte. Každý 
člověk je jiný, a tak každému 
zabírají jiné relaxační techniky. 
Pokud nevíte, kterou si vybrat, 
zkuste se inspirovat na internetu. 

V první řadě musíte najít smysl, 
proč s demotivací bojovat. Sepište 
si seznam toho, co jste bez 
motivace ztratili, jak se změnil váš 
život. Zamyslete se také nad tím, 
co je pro vás důležité, proč děláte 
to, co děláte. A jestliže vás 
dosavadní uspořádání vašeho 
života činí nešťastnými? Tak to je 
nejvyšší čas na změnu! Stanovte si 
nové cíle, kterých chcete 
dosáhnout. Ale pozor, abyste to 
nepřehnali, velké úkoly mohou 
opět vést jen a jen k demotivaci. 
Proto postupujte pomalu, po 
dílčích úkolech, vše si naplánujte 
a rovnoměrně rozvrhněte. A za 
každou splněnou práci se odměňte 
něčím malým (nákupy, sladké, 
procházka). Nic nedokáže 
motivovat lépe než vidina zisku 
a odměny. 

PSYCHOLOGICKÁ PORADNAPSYCHOLOGICKÁ PORADNA
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ÚNOR V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

MATEŘSKÁ ŠKOLAMATEŘSKÁ ŠKOLA

čkoliv současná situace Aznemožňuje spoustu 
aktivit, na které jsme 

zvyklí, stále hledáme cestu co pro 

děti udělat a jak jim pobyt v naší 
mateřské škole zpestřit, a to 
samozřejmě za dodržení 
nařízených hygienických opatření.

Uspořádali jsme si tedy alespoň 
karneval. Sice bez společného 
setkání a tancování všech dětí 
v hale, jak bývá naší tradicí. 
Karneval letos proběhl 
v jednotlivých třídách. I tak byly 
děti nadšené a tancování, soutěže 

s karnevalovou promenádou si 
užily ve svých kolektivech se svými 
kamarády a paní učitelkami. 
Školka alespoň na jeden den ožila 
opět rytíři, princeznami, zvířecími 
kostýmy, policisty a jinými 
zajímavými postavičkami. 

Karneval

Vzhledem k tomu, že jsme 
zakoupili nový konvektomat do 
naší školní kuchyně, proběhlo 
speciální školení našich paní 
kuchařek přímo šéfkuchařem. Paní 
kuchařky načerpaly novou 
inspiraci pro přípravu speciálních 

a neokoukaných jídel, nových 
postupů a také se dozvěděly, jak 
efektivněji využívat přednosti 
našeho nového pomocníka 
v kuchyni. Můžeme se tedy těšit 
na nějaké novinky v našem 
školkovém jídelníčku.

Školení šéfkuchařem

Celé školství se díky koronaviru 
přesouvá na komunikaci on-line, 
distanční vzdělávání a vlastně 
přechází na aktivnější využívání 
digitálních technologií, a tak ani 
my u nás ve školce nechceme 
zůstat pozadu. Naopak, chceme 
školku modernizovat a posouvat 
kupředu. Proto jsme pro naše děti, 
především pro předškoláky, ale 
i pro ty menší zakoupily tablety 
Microsoft Surface Go 2, určené pro 

vzdělávání dětí. Inspirovali jsme se 
od jiných škol, kde děti tyto 
tablety již využívají a velmi se na 
tento způsob obohacení výuky 
těšíme. Děti se tak budou moci 
zlepšovat v grafomotorice, 
předčtenářské a předmatematické 
dovednosti, pravo-levé orientaci 
a jiných oblastech školní zralosti. 
Co je skvělé, že prostřednictvím 
těchto zařízení lze rozvíjet řečové 
dovednosti u dětí s logopedickými 

Tablety
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obtížemi, ale i u dětí s odlišným 
mateřským jazykem rozvíjet slovní 
zásobu a správnou výslovnost. 
I v tomto případě využíváme 
odborníky z Microsoft Pro školy, 
kteří nás proškolí v rámci 
systematického vzdělávání 
pedagogických pracovníků pro 
práci s těmito zařízeními. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ani naší mateřské škole se 
v posledních dnech Covid-19 
nevyhýbá a musíme se s touto 
situací vypořádat, proto všem již 
obligátně přejeme pevné zdraví.

Mgr. Dita Klímová
ředitelka MŠ Vestec

RC BARÁČEK

RODINNÉ CENTRUM 
BARÁČEK JE S VÁMI!

o odmlce vás všechny zdravíme a rády bychom se podělily o náš Poptimistický pohled na současnou složitou situaci.

Jsme připraveny pro Vás opět 
otevřít Miniškoličku pro děti od 
22 měsíců bez doprovodu rodičů. 
Podmínkou je bezpečné setkávání 
6 osob uvnitř budov. Aktuální 
informace k otevření najdete na 
našich stránkách a Facebooku.

Naše Miniškolička dává rodičům 
a dětem možnost vyzkoušet si 
většinou úplně první vzájemné 
odloučení. Děti si zvykají na nové 
dospěláky, na komunikaci 
v kolektivu dalších dětí a 
postupně i na režim „velké“ školky. 
Malému kolektivu dětí se věnují 
dvě zkušené lektorky 

s pedagogickým nebo 
zdravotnickým vzděláním. 
Program celého dopoledne se vždy 
přizpůsobuje individuálním 
potřebám dětí a naším cílem je 
ulehčit dětem přechod od rodičů 
do velké školky. Během dopoledne 
v Miniškoličce si pohrají, vytvoří 
vlastními silami nejrůznější 
výrobky, zacvičí si, zazpívají 
a poznají nové kamarády. 

Miniškolička funguje v herně RC 
Baráček každé  od úterý a čtvrtek
8.30 do 12.30. Vstupné je možné 
platit jednorázově nebo formou 
předplacené permanentky na 
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Ve spolupráci s Lindou 
Malenovskou, lektorkou v oblasti 
emoční inteligence 
a akreditovanou terapeutkou 
metody Cesta, jsme vám 
v polovině února nabídli on-line 
přednášku Blízký vztah s dítětem 
– klíčový princip v rodičovství. 
Důvěrný a blízký vztah s dítětem 
je jediným skutečným vlivem, 
kterým ve výchově jako rodiče 
disponujeme a je zásadním 
důvodem, proč s námi dítě bude 
CHTÍT spolupracovat. 

Prozatím je vám stále k dispozici 
on-line burza a swap na našem 
facebooku – vyhledejte 
„Baráčkovský bazárek a SWAP“ 
a přidejte se k nám.

Tým RC Baráček

Přejeme vám hodně zdraví 
a optimismu!

Máte-li zájem přihlásit své dítko 
do Miniškoličky, napište nám na 
email: miniskolickavestec@email.cz. 
Další informace a přihlášku 
najdete na www.rcbaracek.cz 
v záložce Informace o kurzech.

Přestože se zatím nemůžeme 
potkávat v naší herničce, 
nezapomínejte, že jsme tady pro 
vás. Máme odhodlání obnovit 
pravidelný program hned, jak to 
situace dovolí a bude to pro 
všechny bezpečné.

Uvítali byste více přednášek na 
téma výchovy dětí? Zveme vás na 
další on-line přednášku na téma 
Empatie a hranice – vítězný 
tandem 26. 4. od 19 , v pondělí 
hodin, v pohodlí vašeho domova. 
Dozvíte se, že nemusíte dělat věci 
jen „po dobrém“ nebo „po zlém“, 
existuje totiž ještě jedna cesta, 
která bere ohledy na emoční 
zdraví dítěte. Vstupné na on-line 
přednášku je 250 Kč, přihlášky 

naleznete na webových stránkách 
www.lindamalenovska.cz/empatie-
a-hranice-online/ a na 
www.rcbaracek.cz . Jako dárek 
v této nelehké době můžete na 
tuto přednášku věnovat jeden 
vstup zdarma svému známému. 
Více na výše uvedených stránkách 
lektorky Lindy Malenovské.  

Věříme, že se epidemická situace 
bude zlepšovat a v dubnu bychom 
vám rády nabídly také naší tradiční 
víkendovou Burzu dětského 
oblečení a doplňků v kryté 
sportovní hale ve Vestci. 
Upřesňující informace a pokyny 
pro prodejce zveřejníme na našich 
webových stránkách 
a v Aktualitách. 

5 vstupů (s platností 5 týdnů). 
Cena při předplatném je nově 300 
Kč/dopoledne, jednorázové 
vstupné pak 350 Kč/dopoledne. 
Při zaplnění kapacity 6 míst mají 
přednost předplatitelé.

RC BARÁČEK RC BARÁČEK
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DĚJINY OBCE VESTEC
Vestečtí legionáři a další události
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Legionáři, byť bojovali na ruské, 
italské nebo západní frontě, 
významnou měrou přispěli ke 
vzniku samostatného 
Československa. Naši vojáci 
v zahraničí, kteří se rozhodli 
bojovat na straně Dohody 
a bojovat byli v Rakousku-
Uhersku, byli považováni za 
vlastizrádce. Po válce byli přivítáni 
jako hrdinové. Návrat z ruské 
fronty, jak jsem už minule uvedla, 
byl nejnáročnější a nejdelší. 
Jednotky dobrovolnického 
zahraničního vojenského odboje 
Čechů a Slováků, tedy 

českoslovenští legionáři, byly 
rozmístěny po celé délce 
transsibiřské magistrály. Na 
bojištích evropského Ruska, 
v sibiřské tajze či stepích kolem 
magistrály se museli vojáci dlouho 
a těžce probojovávat až, do 
Vladivostoku. Přístav na dálném 
východě byl na mapě bodem, 
odkud byli vojáci evakuováni 
zpátky do Evropy. Směr plavby 
vojenských transportů byl dvojí. 
Buď kolem Číny směrem do 
Indického oceánu, dále do Suezu 
a pak do přístavů v Itálii, Francii 
nebo Německu. Cesta opačným 
směrem přes Panamský průplav 
trvala asi měsíc. Ne všichni se však 
vrátili domů. Celkem bylo 
vypraveno 36 transportů. Od 
prosince 1919 se z Vladivostoku 
do podzimu 1920 vrátilo asi 
sedmdesát tisíc legionářů.  

Pan Klimeš a pan Klouček z Vestce 
byli ti, kteří prožili sibiřskou 
anabázi. Pan Klimeš se přes Suez 
vrátil domů. Pan Klouček zůstal 
jako zajatec v Rusku a o dalším 
jeho osudu nejsou zmínky.

 roce 2001 vydal Okresní Vúřad a Státní okresní archiv 
Prahy – západ publikaci 

„Českoslovenští legionáři okresu 
Praha – západ 1914-1921”. Kniha 
přibližuje pohnuté osudy našich 
spoluobčanů, československých 
legionářů, zveřejnuje údaje 1 167 
bývalých vojáků československé 
zahraniční armády a nabízí jejich 
ucelený soupis. V abecedním 
seznamu legionářů figurují i jména 
čtyř vesteckých hrdinů.  

Klimeš Bohumil, nar. 1895, Vestec č. 9, ruská legie
Povoláním řezník, hostinský. V c. a k. armádě sloužil od roku 1915 
u 8. zeměbraneckého pluku. Do čs. vojska byl zařazen 27. prosince 1817 
k 3. Čs. střeleckému pluku Jana Žižky z Trocnova. V létě roku 1918 byl raněn 
a od 24. listopadu 1918 do 26. prosince 1919 byl v nemocnici v Čeljabinsku.  
Do občanského života se vrátil 23. září 1920. Dosáhl hodnosti desátníka.

Kalina Josef, nar. 1887, francouzská legie
Pracoval jako tovární dělník v Běchovicích u Prahy. Ve válce nastoupil 
vojenskou službu v c. a k. armádě 16. ledna 1915 k 28. pěšímu pluku. Do čs. 
vojska ve Francii byl zařazen v roce 1917. Vyznamenán byl Československým 
válečným křížem. 

Svoboda Josef, nar. 1897, italská legie
Povoláním dělník. Do  c. a k. armády byl povolán 15. června 1915   
k 8. pěšímu pluku. Na italské frontě byl zajat 20. srpna 1917 v Canale. 
Převezen do zajateckého tábora v Padule. Do čs. vojska v Itálii se přihlásil 
17. dubna 1918 a byl zařazen k 33. Střeleckému pluku. Demobilizován byl 
17. ledna 1921

Škorpa Jaromír, nar. 1882, italská legie
Povoláním galvanizér. V c. a k. armádě sloužil od 15. srpna 1915 u 8. 
zeměbraneckého pluku a u 28. pěšího pluku. Do českého vojska v Itálii byl 
zařazen 10. října 1918. Povýšen byl do hodnosti desátníka. Demobilizován 
byl 4. srpna 1919.
Zdálo se, že hrozná velká válka, které se později začalo říkat první světová, 
skončila a všichni se těšili nadějí, že brzy bude lépe. Jenže v březnu se 
objevila hrozba, která měla mnohem horší následky než celá světová válka. 
Výsledkem byla smrtící choroba spočívající ve válkou vyčerpaném 
kontinentu, chřipce, která dostala později jméno španělská padlo za oběť víc 
lidí než ve všech bitvách velké války dohromady.

A nakonec pozitivní událost.
Dne 1. března 1920 vyjely z Prahy do Jesenice přes Šatalku a dále do 
Kamenice dva autobusy. Tak byla za účasti ministra pošt a telegrafů Staňka 
zahájena autobusová doprava mezi Prahou a Kamenicí, kde působil továrník 
Ringhoffer.

Blanka Pašková
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