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Čarodějnice

Vestecká spojka
Do hry se opět dostává Vestecká spojka.

A bylo to velké.

Chodník v Hrnčířích 
směrem do Prahy
Dopravní omezení.

Do mateřské 
školy povinně



v ruce právě držíte květnové číslo Vesteckých 
listů. A co se v něm dočtete?

Na scénu se opět dostává Vestecká spojka. Za 
obec vám mohu slíbit, že proti ní stále 
bojujeme a věřím, že k její realizaci nedojde 
v ideálním případě vůbec. I kdyby se nakonec 
realizovat měla, bude obec bojovat o to, aby 
na nás měla co nejmenší dopad.

Na rybníce nám začíná nová rybářská sezóna, více informací 
najdete v rubrice Z obce. A se zlepšujícím se počasím se nám 
vrátila rubrika Tip na výlet, která vás tentokrát zavede na 
Konopiště.

Naše Jednotka sboru dobrovolných hasičů pro vás chystá 
překvapení, které by se mělo objevit na dětském dni. 
Pozvánku na něj najdete na poslední stránce tohoto čísla. 

Fotbalová sezóna se blíží ke svému závěru, o tom, jak se našim 
fotbalistům daří a jaké zápasy je ještě čekají se dozvíte 
v rubrice Sport. Věřím, že i vy, čtenáři Vesteckých listů, 
přijdete podpořit naše fotbalisty na jejich poslední zápasy.

Tibor Švec, starosta obce

Přeji vám příjemné čtení!

Vážení čtenáři,

editorial
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AKTUÁLNĚ

Dne 27. 4. 2017 totiž přijalo 
zastupitelstvo hlavního 
města Prahy smlouvu, kte-

rou se připojí ke kraji a státu jako 
veřejným zadavatelům stavby Ves-
tecké spojky. Je otázkou, jak to ve 
skutečnosti dopadne, protože se 

objevují různé informace o tom, 
jaké důvody pro výstavbu jsou - pře-
devším je to stavba nového sjezdu 
na 4. km dálnice D1 k nové komerč-
ní zóně. Ze strany obce Vestec stále 
trvá odpor k výstavbě Vestecké spoj-
ky a v případě, že by i přes odpor 
obce mělo k výstavbě nakonec dojít, 
má to i tak několik podmínek, které 
tuto výstavbu posouvají do poměr-
ně daleké doby. Je to dostavba dálni-
ce D3, která má zatím z plánované 
délky 172 km dokončeno 42 km 
a dalších 27 je ve výstavbě, dále 
výstavba okruhu v úseku 511 (Dál-
nice D1 - Běchovice) a dokončení 
těchto dvou staveb se nepředpoklá-
dá dříve, než za 10 let. 

Vestecká spojka
Do hry se opět dostává Vestecká spojka.
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 rámci budování inženýrských sítí v jižní části Vestce směrem k Jesenici Vbyla po dobu cca 2 měsíců mimo provoz cyklostezka, spojující ulici Ve 
Stromkách s Jesenicí. Nyní je cyklostezka opět průjezdná, takže není 

nutné se pěšky nebo na kole vydávat do Jesenice po ulici Na Průhoně, ale je 
možné zvolit bezpečnější trasu.

Cyklostezka do Jesenice
Po dvou měsících opět funkční.
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Možná vás také překvapilo, co se 
děje na začátku Hrnčíř (směrem 
do Prahy). Dopravní omezení se 

objevilo na začátku druhého květnového 
týdne a je spojené s výstavbou chodníku, 
který navazuje na chodník ze Zdiměřic. 
Zhodnocení načasování této akce pone-
cháme na čtenářích, vzhledem k tomu, že 
další dopravní omezení bude navazovat 
na kruhovém objezdu.

Chodník v Hrnčířích 
směrem do Prahy
Dopravní omezení.  sobotu 22. 4. bylo v Motelu U VKrbu přivítáno 25 občánků 

Vestce, kteří se narodili 
v posledním roce. Jsme rádi, že 
každý rok můžeme přivítat nové 
občánky,  kteř í  j sou zároveň 
budoucností naší obce a více vám 
již napoví fotogalerie.

Vítání občánků
Děti narozené v posledním roce

Z OBCEAKTUÁLNĚ

U nás v hospodě na hřišti se nezasta-
víme. Provoz je v plném proudu, 
fandili jsme našim hokejistům na 

mistrovství světa a připravujeme pro vás 
i další akce.

Přijďte k nám na oběd, večeři nebo si jen 
tak posedět v příjemném prostředí jak 
uvnitř hospody, tak na zastřešené zahrád-
ce.

Více informací o nás najdete 
na www.nahristivestec.cz 
nebo na našem FB pro�lu.

Hospoda „Na Hřišti”
Provoz v plném proudu. 

6

http://www.nahristivestec.cz
http://www.nahristivestec.cz
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Z OBCEZ OBCE

radiční pálení čarodějnic se Tletos odehrálo na louce u pó-
dia. A bylo to velké. Opravdu 

velké. Během odpoledne a večera 
byl připraven program jak pro děti, 
tak pro dospělé a této akce se 
zúčastnilo odhadem 300 dětí a 700 
dospělých. 

Děti měly připravené úkoly, hodno-
tila se nejlepší maska, vystoupil kou-
zelník Richard Nedvěd, skupiny 
Medůza a A-team.  Věříme, že jste se 
všichni pobavili a těšíme se na vás 
na dalších akcích, tou nejbližší je 
dětský den, pozvánku na něj najde-
te v tomto čísle. 

Více o atmosféře napoví fotogalerie.

Čarodějnice
A bylo to velké.
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Nová rybářská sezóna 

Z OBCEZ OBCE

Nová rybářská sezóna na 

rybníku „Vestecký“ již začala.

Zdravím všechny milovníky 

přírody a „Petrův zdar“.

Mrzlo, mrzlo, ledu bylo dost

etošní zima byla pro nás   Li ryby dost dlouhá a hlavně 
mrazivá. V průběhu zimy 

jsme se snažili o časté prosekávání 
ledu z důvodu okysličení vody 
a možnosti úniku bahenních ply-
nů. Lze konstatovat, že se nám 
touto činností podařilo zamezit 
většímu úhynu ryb. Z vody bylo 
doposud vyloveno cca 12 ks uhynu-

lého kapra což je v porovnání s okol-
ními lokalitami dobrý výsledek. 
Dva uhynulí kapři měřili 80 a 84 
cm. Každé uhynulé ryby je škoda, 
natož matečných kaprů, kteří se 
mohou dál rozmnožovat. Z důvodu 
bezpečnosti prosím rodiče, aby pro 
následující roky seznámili své děti 
s touto činností a vysvětlili jim pří-
padná nebezpečí. Děkuji za pomoc 
s prosekáváním ledu.

Komu se nelení, tomu se zelení

ále děkuji všem, kteří se Dzúčastnili podzimní brigá-
dy na rybníku. Brigády se 

zúčastnili jak rybáři, tak i nerybáři, 
což mě příjemně překvapilo. Přišli 
i rodiče s dětmi a nasbírali dva 

pytle odpadků. Byly prořezány 
suché a poškozené větve stromů 
v okolí rybníka a byla opravena 
pochozí lávka, včetně úklidu okolí. 
Dále se vysadily vodní rostliny         
a vyčistila se kaverna rybníka. Napo-
sled jsem vysadil do rybníka cca 20 
sazenic vzrostlých leknínů. Rostli-

ny byly omotány pletivem, zatíže-
ny kameny a zasypány zeminou. 
Pokud se tyto sazenice nezakoření, 
je pěstování leknínů na volné ploše 
rybníka nemožné (amuři a vodní 
ptactvo to prostě nedovolí). Místní 

obyvatelé mají okolí rybníka rádi 
a snaží se ho zvelebit výsadbou 
skalniček a jiných zahradních rost-
lin. Tímto bych chtěl poděkovat 
paní Dostálové, která se o tato 
místa stará.

Ryby, ryby, rybičky

nažili jsme se vyhovět žádosti Srybářů o možnost rozšíření 
lovných míst. Rybník za láv-

kou je místo, kde mají ryby největší 
klid a dochází tam k přirozenému 
výtěru. Navíc je zde vyšší vrstva 
sedimentu a malá hloubka vodního 
sloupce. Proto je toto místo pro 
rybolov nevhodné. Druhá strana 
rybníka vlevo od hráze je též pro 
rybolov nevhodná, protože je 
obehnaná pletivem s velkým výsky-
tem vázek a je zde též malá hloub-
ka. Jediné nové lovné místo cca pro 
dva rybáře je vytvořeno hned vlevo 
od hráze vedle dřevěných mol. 
Konec lovného místa je ohraničen 
tabulí a je zde nutné dodržovat 

lovnou vzdálenost tak, aby nedošlo 
k omezení lovícího z hráze (lovná 
vzdálenost je max. 2 až 5 m za tabu-
lí, cca 15 m od břehu). Tabule je 
umístěna na hraně v místě, kde 
končí hráz s drátěným pletivem. 
Pozor na vázky. Jinak je místo vhod-
né pro lov amurů.

V listopadu 2016 bylo do rybníka 
dosazeno 1.200 kg rybí osádky. 
Jednalo se o kapra a amura, 500 kg 
kaprů o váze cca 3 až 4 kg, 300 kg 
o váze 1,2 až 2 kg, 200 kg amura 
o váze 3 kg a 200 kg o váze 1 kg až 
1,5 kg. Přeji příjemný lov. Ryb je 
dost. V letošním roce budou kon-
troly zaměřeny hlavně na slušné 
zacházení s chycenou rybou s vy-
užitím chytací podložky pod ryby.

Změny v rybářském řádu

 letošním roce došlo k pod-Vstatným změnám v rybář-
ském řádu z důvodu zatrak-

tivnění lovu dravých ryb. Štiky nám 
dorostly do takových rozměrů, že 
nám likvidují násadu menšího kap-
ra, a proto není omezena lovná 
míra této ryby. Dále nás zlobí 
sumec albín „Tonda“. Pořád platí 
soutěž „Kdo sumce uloví, obdrží 

poukaz na 1000 Kč na nákup nové 
povolenky“. Čas ukázal, že nasaze-
ní této obludy nebyl dobrý nápad. 
Jednoznačně ulovení této obludy 
bude patřit k velkému sportovní-
mu zážitku, a proto žádám rybáře, 
aby více využívali nástrahy, které 
sumci rádi požírají (žížaly, rousnice 
a halibut pelety). Dále je povolen 
lov na živou a mrtvou rybu od 16. 
června.



květen 2017 květen 201710 11

Nová rybářská sezóna 

Z OBCEZ OBCE

Nová rybářská sezóna na 

rybníku „Vestecký“ již začala.

Zdravím všechny milovníky 

přírody a „Petrův zdar“.

Mrzlo, mrzlo, ledu bylo dost

etošní zima byla pro nás   Li ryby dost dlouhá a hlavně 
mrazivá. V průběhu zimy 

jsme se snažili o časté prosekávání 
ledu z důvodu okysličení vody 
a možnosti úniku bahenních ply-
nů. Lze konstatovat, že se nám 
touto činností podařilo zamezit 
většímu úhynu ryb. Z vody bylo 
doposud vyloveno cca 12 ks uhynu-

lého kapra což je v porovnání s okol-
ními lokalitami dobrý výsledek. 
Dva uhynulí kapři měřili 80 a 84 
cm. Každé uhynulé ryby je škoda, 
natož matečných kaprů, kteří se 
mohou dál rozmnožovat. Z důvodu 
bezpečnosti prosím rodiče, aby pro 
následující roky seznámili své děti 
s touto činností a vysvětlili jim pří-
padná nebezpečí. Děkuji za pomoc 
s prosekáváním ledu.

Komu se nelení, tomu se zelení

ále děkuji všem, kteří se Dzúčastnili podzimní brigá-
dy na rybníku. Brigády se 

zúčastnili jak rybáři, tak i nerybáři, 
což mě příjemně překvapilo. Přišli 
i rodiče s dětmi a nasbírali dva 

pytle odpadků. Byly prořezány 
suché a poškozené větve stromů 
v okolí rybníka a byla opravena 
pochozí lávka, včetně úklidu okolí. 
Dále se vysadily vodní rostliny         
a vyčistila se kaverna rybníka. Napo-
sled jsem vysadil do rybníka cca 20 
sazenic vzrostlých leknínů. Rostli-

ny byly omotány pletivem, zatíže-
ny kameny a zasypány zeminou. 
Pokud se tyto sazenice nezakoření, 
je pěstování leknínů na volné ploše 
rybníka nemožné (amuři a vodní 
ptactvo to prostě nedovolí). Místní 

obyvatelé mají okolí rybníka rádi 
a snaží se ho zvelebit výsadbou 
skalniček a jiných zahradních rost-
lin. Tímto bych chtěl poděkovat 
paní Dostálové, která se o tato 
místa stará.

Ryby, ryby, rybičky

nažili jsme se vyhovět žádosti Srybářů o možnost rozšíření 
lovných míst. Rybník za láv-

kou je místo, kde mají ryby největší 
klid a dochází tam k přirozenému 
výtěru. Navíc je zde vyšší vrstva 
sedimentu a malá hloubka vodního 
sloupce. Proto je toto místo pro 
rybolov nevhodné. Druhá strana 
rybníka vlevo od hráze je též pro 
rybolov nevhodná, protože je 
obehnaná pletivem s velkým výsky-
tem vázek a je zde též malá hloub-
ka. Jediné nové lovné místo cca pro 
dva rybáře je vytvořeno hned vlevo 
od hráze vedle dřevěných mol. 
Konec lovného místa je ohraničen 
tabulí a je zde nutné dodržovat 

lovnou vzdálenost tak, aby nedošlo 
k omezení lovícího z hráze (lovná 
vzdálenost je max. 2 až 5 m za tabu-
lí, cca 15 m od břehu). Tabule je 
umístěna na hraně v místě, kde 
končí hráz s drátěným pletivem. 
Pozor na vázky. Jinak je místo vhod-
né pro lov amurů.

V listopadu 2016 bylo do rybníka 
dosazeno 1.200 kg rybí osádky. 
Jednalo se o kapra a amura, 500 kg 
kaprů o váze cca 3 až 4 kg, 300 kg 
o váze 1,2 až 2 kg, 200 kg amura 
o váze 3 kg a 200 kg o váze 1 kg až 
1,5 kg. Přeji příjemný lov. Ryb je 
dost. V letošním roce budou kon-
troly zaměřeny hlavně na slušné 
zacházení s chycenou rybou s vy-
užitím chytací podložky pod ryby.

Změny v rybářském řádu

 letošním roce došlo k pod-Vstatným změnám v rybář-
ském řádu z důvodu zatrak-

tivnění lovu dravých ryb. Štiky nám 
dorostly do takových rozměrů, že 
nám likvidují násadu menšího kap-
ra, a proto není omezena lovná 
míra této ryby. Dále nás zlobí 
sumec albín „Tonda“. Pořád platí 
soutěž „Kdo sumce uloví, obdrží 

poukaz na 1000 Kč na nákup nové 
povolenky“. Čas ukázal, že nasaze-
ní této obludy nebyl dobrý nápad. 
Jednoznačně ulovení této obludy 
bude patřit k velkému sportovní-
mu zážitku, a proto žádám rybáře, 
aby více využívali nástrahy, které 
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Z OBCEZ OBCE

Bez práce nejsou koláče, aneb plány na letošní rok

ź Jarní dosazení vodních rostlin u břehů rybníka.
ź Pro letošní rok předpokládám možnost organizovaného nočního lovu 

zaměřeného na lov sumce a velkých štik. Pro tyto noční lovy budou 
upřesněna pravidla rybolovu a bude vydána jednoúčelová povolenka.

ź Pořádání 3. ročníku dětských závodů “Vestecký kapr a závod dospě-
lých Kaprmaratón”. Termín bude zveřejněn. Při velkém zájmu budou 
upřednostněni  držitelé roční povolenky s pobytem ve Vestci.

ź Jarní výroba třecích míst pro kapry a jejich umístění v rybníku.
ź Podzimní brigáda. 
ź Nákup a dovoz rybí osádky na rok 2018.
ź Navázat spolupráci s mysliveckým sdružením obce Vestec.

Co by se dít nemělo, ale přesto se děje a není to v pořádku

Rok od roku je rybník včetně cyklostezek více navštěvován. Většinou se návštěv-
níci pochvalně vyjadřují k našemu okolí, ale základní pravidla slušného chování 
tak úplně nedodržují.

Předpokládám v letošním roce jednání na obci o vymezení pravidel chování 
návštěvníků, jejich a místních psů včetně sportovních aktivit (např. provoz rádi-
em řízených modelu atd.) na Vesteckém rybníku. Z mého pohledu není možné, 
aby se psi koupali pod pruty lovících rybářů, psi volně puštění značkovali tašky 
lovících rybářů a hladinu brázdil řvoucí motorový člun na dálkové ovládání        
a rušil vše živé kolem rybníka. Předpokládám doplnění informativních tabulí.

Případné náměty, co zlepšit nebo změnit, rád uvítám na e-mailu: 
mirekkos@seznam.cz  nebo na tel.: 792 317 581

Miroslav Kos   

Posílení kontroly

ro tuto sezónu jsme posílili Postrahu rybníka. S ostrahou 
a chodem rybníka mi bude 

pomáhat Ondřej Kotaška. Právo 
kontroly lovících mají též zaměst-
nanci TSDB. Pro letošní rok je 
dohodnuta spolupráce s obecní 

policií, kdy bude docházet k častěj-
ším kontrolám. Dále bych rád 
poprosil místní i nové občany byd-
lící v okolí rybníka, aby při pohybu 
podezřelých osob v nočních hodi-
nách v okolí pochozí lávky volali 
obecní policii na čísle 739 156 156. 
V minulém roce byl hlášen pouze 
jeden případ lovu ryb bez povolen-
ky, a to na lávce rybníka.

ne 6. 5. 2017 SDH Vestec Dvyslal své mužské družstvo 
na 1. kolo okrskové soutěže 

v požárním sportu na hřiště do 
Okrouhla. Naši borci obsadili 
s časem 26,75 s krásné 3. místo 
a odvezli si bronzový pohár. Hasiče 
z Vestce reprezentovali zleva: 
David Palek, Fanda Novotný, Dan 
Miler, Miloš Kesl, Jarda Málek, 
Martin Málek a velitel družstva 
Milan Petrus. 

Úspěch SDH Vestec 
Hasičský sportovní tým na okrskové soutěži.

INZERCE



květen 2017 květen 201712 13

Z OBCEZ OBCE

Bez práce nejsou koláče, aneb plány na letošní rok

ź Jarní dosazení vodních rostlin u břehů rybníka.
ź Pro letošní rok předpokládám možnost organizovaného nočního lovu 

zaměřeného na lov sumce a velkých štik. Pro tyto noční lovy budou 
upřesněna pravidla rybolovu a bude vydána jednoúčelová povolenka.

ź Pořádání 3. ročníku dětských závodů “Vestecký kapr a závod dospě-
lých Kaprmaratón”. Termín bude zveřejněn. Při velkém zájmu budou 
upřednostněni  držitelé roční povolenky s pobytem ve Vestci.

ź Jarní výroba třecích míst pro kapry a jejich umístění v rybníku.
ź Podzimní brigáda. 
ź Nákup a dovoz rybí osádky na rok 2018.
ź Navázat spolupráci s mysliveckým sdružením obce Vestec.

Co by se dít nemělo, ale přesto se děje a není to v pořádku

Rok od roku je rybník včetně cyklostezek více navštěvován. Většinou se návštěv-
níci pochvalně vyjadřují k našemu okolí, ale základní pravidla slušného chování 
tak úplně nedodržují.

Předpokládám v letošním roce jednání na obci o vymezení pravidel chování 
návštěvníků, jejich a místních psů včetně sportovních aktivit (např. provoz rádi-
em řízených modelu atd.) na Vesteckém rybníku. Z mého pohledu není možné, 
aby se psi koupali pod pruty lovících rybářů, psi volně puštění značkovali tašky 
lovících rybářů a hladinu brázdil řvoucí motorový člun na dálkové ovládání        
a rušil vše živé kolem rybníka. Předpokládám doplnění informativních tabulí.

Případné náměty, co zlepšit nebo změnit, rád uvítám na e-mailu: 
mirekkos@seznam.cz  nebo na tel.: 792 317 581

Miroslav Kos   

Posílení kontroly

ro tuto sezónu jsme posílili Postrahu rybníka. S ostrahou 
a chodem rybníka mi bude 

pomáhat Ondřej Kotaška. Právo 
kontroly lovících mají též zaměst-
nanci TSDB. Pro letošní rok je 
dohodnuta spolupráce s obecní 

policií, kdy bude docházet k častěj-
ším kontrolám. Dále bych rád 
poprosil místní i nové občany byd-
lící v okolí rybníka, aby při pohybu 
podezřelých osob v nočních hodi-
nách v okolí pochozí lávky volali 
obecní policii na čísle 739 156 156. 
V minulém roce byl hlášen pouze 
jeden případ lovu ryb bez povolen-
ky, a to na lávce rybníka.

ne 6. 5. 2017 SDH Vestec Dvyslal své mužské družstvo 
na 1. kolo okrskové soutěže 

v požárním sportu na hřiště do 
Okrouhla. Naši borci obsadili 
s časem 26,75 s krásné 3. místo 
a odvezli si bronzový pohár. Hasiče 
z Vestce reprezentovali zleva: 
David Palek, Fanda Novotný, Dan 
Miler, Miloš Kesl, Jarda Málek, 
Martin Málek a velitel družstva 
Milan Petrus. 

Úspěch SDH Vestec 
Hasičský sportovní tým na okrskové soutěži.

INZERCE



Pořadatel: spolek Pes nejvěrnější přítel 
Kdy: v neděli 25. června 2017 od 11 do 17 hodin
Kde: ve Vestci u Prahy na louce za rybníkem
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ZVEME VÁSZVEME VÁS

Psí hvězdy na červeném koberci
2. ročník charitativní akce na podporu dočasných péčí 

a umísťovací výstava zachráněných pejsků. 

Čeká vás přímo nabitý program, kde 
hlavními hvězdami budou úžasní 
pejskové. Jsou to naše skutečné celebri-
ty a velcí hrdinové, kteří se dovedli 
poprat se svým nelehkým osudem. Po 
červeném koberci je povede tanečník 
Michal Padevět, kterého jistě znáte z 
populární televizní soutěže StarDance. 
Možná přijde i patronka spolku, hereč-
ka Alice Bendová.

Těšit se můžete na soutěže, ukázky výcviku pejsků, hudební vystoupení a další 
a další překvapení. Nebude chybět ani báječné občerstvení. Aktuální program 
najdete na našich webových nebo FB stránkách.
www.pesnejvernejsipritel.cz
www.facebook.com/groups/pesnejvernejsipritel

Nezapomeňte s sebou vzít svého čtyřnohého miláčka a dobrou náladu.
V případě zájmu se lze ubytovat v nedalekém penzionu.

Kdo jsme?
Spolek PES nejvěrnější přítel, z.s. je nezisková organizace, která je založena na 
bázi dobrovolné činnosti. Snažíme se pomáhat všem pejskům, kteří potřebují 
pomoc. Společnými silami zachraňujeme týrané, odložené, staré a nemocné 
psy. Zabezpečujeme jim veterinární péči a kvalitní krmení. Poskytujeme 
pejskům dočasný domov, dokud jim nenajdeme domov nový.

Provoz spolku a veškeré náklady s tím spojené jsou kompletně �nancované 
z dobrovolných příspěvků a darů. Všechny příspěvky a hospodaření s těmito 
dary lze sledovat na transparentním účtu spolku 222 666 000 / 2010

Pes nejvěrnější přítel, z. s. vás srdečně zve na

Bude to prima den plný zábavy, soutěží a přátelských setkání.

Vstupné je zdarma!
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TIP NA VÝLETTIP NA VÝLET

 tomto tipu na výlet se vydá-Vme na zámek Konopiště, 
které leží kousek od Benešo-

va. Můžeme vyrazit buď po staré 
benešovské nebo po dálnici D1   
a poté po silnici 3, v obou případech 
by nám cesta měla zabrat zhruba 40 
minut.

Příjezd a vstupné

o příjezdu na místo je potřeba Pzaparkovat na parkovišti 
poblíž zámku a v informač-

ním centru si zakoupit vstupenky. 
Na výběr je ze 4 okruhů, ceny pro 
dospělé se pohybují od 170 do     
240 Kč, cena pro děti od 120 do 170 
Kč. Je možné také zakoupit zvýhod-
něné rodinné vstupné, ceníky 
najdete na webových stránkách 
zámku. Zámek je do konce května 
kromě pondělí otevřen od 10 do 16 
hodin, od června do konce srpna 
opět mimo pondělí od 10 do 17 
hodin. 

Veškeré informace o zámku najdete 
na www.zamek-konopiste.cz

A nyní již k historii tohoto státní-
ho zámku

onopiště bylo založeno Kkolem roku 1294 pravděpo-
dobně pražským biskupem 

Tobiášem z Benešova a to podle 
vzoru francouzských pevností,  
s válcovými věžemi, parkánem, 
čtyřmi bránami a padacím mostem. 
Po vymření rodu přešlo Konopiště  
v roce 1327 do rukou Šternberků, ve 
kterých zůstalo po následujících 
275 let. V 17. až 19. století se pak 
jako majitelé objevují vlivné šlech-
tické rody, např. Hodějovští z Hodě-
jova, Albrecht z Valdštejna, Michno-
vé z Vacínova, Vrtbové z Vrtby, Lob-
kovicové a další.

V 15. století Jiřím ze Šternberka 
provedl první zásahy do středověké 
struktury hradu, dále pak počátkem 
17. století byly další úpravy prove-
deny Hodějovskými z Hodějova.     
A v 18. století proměnili Vrtbové     
z Vrtby Konopiště v barokní rezi-
denci.

Tip na výlet
Leží kousek od Benešova.

Poslední soukromý majitel

Anyn í  s e  j i ž  dos táváme       
k poslednímu majiteli Kono-
piště, kterým se v roce 1887 

stal František Ferdinand d´Este, od 

roku 1896 následník císařského 
trůnu. Arcivévoda dal zámek pře-
stavět v historizujícím stylu a jeho 
okolí přeměnil v krajinářský park. 
Na ploše bývalé barokní zahrady 
založil Růžovou zahradu se sklení-
ky. Do zámku umístil své rozsáhlé 
sbírky, které zdědil jak po svých 
italských předcích, tak je pořídil 
i vlastní sběratelskou činností. 
V červnu 1914 se František Ferdi-
nand zúčastnil manévrů rakouské 
armády v Bosně a dne 28. června 
1914 se stal spolu se svou ženou 
Žo�í v Sarajevu obětí atentátu, 
který se stal záminkou pro vyhláše-
ní války Srbsku, což byl začátek 
I. světové války.

Novodobá historie zámku

V roce 1921 převzal Konopiště 
od arcivévodových dědiců 
československý stát a zámek 

i s parkem byl zčásti zpřístupněn 
veřejnosti. Za II. světové války byl 
v Konopišti umístěn hlavní štáb 
jednotek SS. Po osvobození bylo 

Konopiště znovu zpřístupněno 
veřejnosti. Zámek se do dnešní doby 
zachoval v podobě, jakou dostal při 
poslední přestavbě za arcivévody FF 
d´Este. Také vnitřní vybavení zůstalo 
v co největší míře stejné, jako za 
doby, kdy zámek obýval František 
Ferdinand s rodinou.

Kam na jídlo?

Doporuču jeme návštěvu 
restaurace Stará myslivna, 
která se nachází přímo pod 

zámkem. Specializuje se na jídla ze 
zvěřiny.

Více informací najdete na webových 
stránkách www.staramyslivna.com

http://www.zamek-konopiste.cz
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http://www.zamek-konopiste.cz
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Popíjení alkoholu na benzince 
ukončila přivolaná hlídka

Dne 7. 4. v 01:25 hodin oznámila obslu-
ha benzinové čerpací stanice, že uvnitř 
prodejny se nachází několik silně pod-
napilých osob, které odmítají opustit 
prostory prodejny. Po příjezdu na místo 
bylo v prostorech kavárny zjištěno 
5 osob ve věku cca 45 - 50 let, které sedě-
ly a konzumovaly pivo a sekt zakoupený 
na čerpací stanici. Obsluha uvedla, že 
osoby odmítají i přes opakované výzvy 
opustit prostory čerpací stanice. Věc se 
podařilo na místě vyřešit domluvou.

Žena v ranní špičce zmateně běhala po pozemní komunikaci

Dne 24. 4. bylo v ranních hodinách přijato oznámení o ženě, která vstupuje na 
pozemní komunikaci do jízdy automobilům a vypadá zmateně. Přivolaná hlídka 
na místě zajistila ženu, která nebyla schopna srozumitelně komunikovat. Na 
místo byla přivolána záchranná služba. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že 
žena má pozitivní test na drogy - metamfetamin. Lékař následně rozhodl o pře-
vozu do nemocnice a věc je dále v šetření Policie ČR.

Neznámý pachatel úmyslně 
poškodil požární hydrant

Dne 27. 4. telefonicky oznámil správce 
sportovního areálu, že někdo poškodil 
hydrant na parkovišti u hřiště a tryská 
z něj voda. Hlídka na místě zjistila, že 
došlo k úmyslnému poškození (prora-
žení) proudnice napojené na hydrant. 
Tímto jednáním vznikla škoda 2.500 Kč. 
Věc je nadále v šetření.

Z knihy událostí

OBECNÍ POLICIE 
Vestec

květen 2017 květen 201718 19

Zpráva o činnosti Obecní policie Vestec

V období od 1. 4. 2017 do 2. 5. 2017 řešila Obecní policie Vestec celkem 442 
událostí ve všech obcích, kde působí na základě uzavřené veřejnoprávní 
smlouvy. V samotné obci Vestec evidujeme celkem 75 událostí, ve dvanácti 
případech bylo přijato oznámení prostřednictvím tísňové linky, 24 zjištěných 
přestupků z celkového počtu, spadá do oblasti dopravních přestupků. 

Zajímavosti z deníku

Pokus vloupání

Dne 3. 4. ve 23:00 hodin telefonicky 
oznámil zaměstnanec bezpečnostní 
agentury jedné místní �rmy, že došlo 
k neoprávněnému vstupu do areálu 
�rmy. Přesto, že byla hlídka obecní 
policie na místě během několika minut 
i společně s přivolanou hlídkou Policie 
ČR, na místě se již nepodařilo uvedenou 
osobu ztotožnit. Na místo byl přivolán 
i psovod se psem, ale bez kladného 
výsledku. Věc je pro podezření ze spá-
chání trestného činu dále v šetření Poli-
cie ČR.

Zdeněk Vočka
vedoucí Obecní policie Vestec
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MATEŘSKÁ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Do mateřské školy povinně
Novinka v historii českého školství sebou nese řadu změn 

a povinností jak na straně školky, tak i rodičů. 

Koho se tato změna týká?

Předškolní vzdělávání pro děti 
starší 5 let

měna systému předškolního Zvzdělávání zasáhne rodiny 
dětí starších pěti let.  Od září 

2017 bude předškolní vzdělávání 
povinné pro děti, které věku 5 let 
dosáhnou do 31. 8. 2017.  

Pokud ještě do mateřské školy dítě 
nedochází, musí ho rodič přihlásit 
do spádové nebo jím vybrané 
mateřské školy. Povinné předškolní 
vzdělávání má formu pravidelné 
denní docházky v pracovních 
dnech (netýká se školních prázd-
nin) po dobu 4 souvislých hodin 

denně. Začátek povinné doby sta-
noví ředitel školy. V MŠ Vestec bude 
stanoven na dobu od 8:30 – 12:30 
hodin. Povinné předškolní vzdělá-
vání je bezplatné. 

Ředitelka školy musí stanovit pod-
mínky uvolňování dětí plnících 
povinné předškolní vzdělávání  
a podmínky pro omlouvání dětí 
(stejně jako u povinné školní 
docházky). Rodič je povinen doložit 
důvody nepřítomnosti dítěte 
písemně nejpozději do 3 dnů. Nepři-
hlášení dítěte nebo zanedbání péče 
o povinné předškolní vzdělávání je 
považováno za přestupek.

Když dítě dochází jinam, než 
do spádové školky?

okud dítě dochází do jiné, Pnež spádové mateřské školy 
(mimo trvalé bydliště), musí 

rodič 3 měsíce předem (tedy do 
konce května) oznámit spádové 
škole místo docházení – plnění 
povinné docházky v jiné MŠ (zařa-
zené v rejstříku škol). 

Můžu dítě vychovávat doma?

případě, že rodič upřednost-Vňuje výchovu dítěte v rodin-
ném prostředí, může se roz-

hodnout vzdělávat dítě individuál-
ně doma. To znamená, že dítě do 
školky nedochází, přijde pouze v li-
stopadu na ověření úrovně schop-
ností a dovedností v jednotlivých 
oblastech předškolního vzdělávání - 
„přezkoušení“. 

Co tyto změny přinesou škol-
kám?

když toto opatření míří přede-Ivším na děti ze sociálně slabých 
rodin a vyloučených lokalit, škol-

kám přinese hlavně administrativní 
zátěž v souvislosti s omlouváním 
dětí, případným individuálním vzdě-
láváním, nutností upravit školní 
řád, sankce na rodiče atd. 

A jaká jsou pozitiva?

elkový rozvoj dítěte, posílení Cškolní připravenosti dětí 
a tím snaha o snížení počtu 

odkladů školní docházky, zapojení 
do kolektivu dětí a naučení se jisté-
mu režimu, který se bude opakovat 
i na základní škole. 
Mgr. Daniela Pořízková
ředitelka MŠ Vestec 
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do vůbec tuší kolik mraven-Kčí práce se za tím skrývá? 
Měla jsem to potěšení 

setkat se s naší školkou jako mamin-
ka, pomocná kuchařka, uklízečka 
a v neposlední řadě jako asistent 
pedagoga. Jako bezstarostná 
maminka jsem vodila svou dceru do 
školky a každé ráno potkávala usmě-
vavé paní učitelky, uklízečky            
i kuchařky. Nikdy mě nenapadlo, 
kolik práce stojí za takovým kolo-
sem. Samozřejmost, že dcera chodí 
do školky, která je čistá, kde dobře 
vaří a jsou milé učitelky, jsem tro-
chu přehodnotila, když jsem mohla 
na vlastní kůži zažít, jak to běží 
uvnitř. 
 

oprvé jsem vypomáhala paní Pkuchařce. Kdo v této oblasti 
nepracuje, tak si těžko před-

staví, kolik surovin je třeba zpraco-
vat a v jakých obřích nádobách se 
vaří! Sice je tu krásná moderní 
kuchyně, ale i ta se myje, což obnáší 
boj s obřími hrnci, dížemi a mícha-
dly. Trochu mi to připomnělo Gulli-
verovy cesty a setkání s obry. Vaření 
a příprava jídla se chystá od brzké-
ho rána, protože děti dostávají dvě 

svačinky a oběd. Po této práci jsem 
měla co dělat s rukama a bolestí 
zad. Takže velká úcta těm, co to děla-
jí několik let a vůbec těm, co kdy 
vařili celý život!

alší mojí poznávací etapou Dve školce byla práce uklízeč-
ky neboli práce všeho dru-

hu. Od svačinek po chystání postý-
lek, podávání oběda a celkového 
úklidu tříd a dalších prostor po obě-
dě, mytí nádobí po každém jídle, 
převlékání povlečení, praní a žehle-
ní a spousty dalších drobných čin-
ností, které dělají z uklízeček takové 
„tryskomyšky“. Všechny tyto práce 
musí stihnout v předem určené 
době, aby nerušily chod jednotli-
vých tříd. Opět velká úcta, protože 
jsem odcházela úplně zpocená        
a ulítaná.

neposlední řadě jsem si Vvyzkoušela práci asistentky 
pedagoga. Ta spočívá v tom, 

že se věnuje dětem, které potřebují 
zvýšenou péči, co se týká zdokona-
lení řeči, dovedností při kreslení 
a psaní, ale i určitých návyků. Děti 
jsou šikovné, dokáží spolu komuni-

kovat a hrát si, ale přesto některým 
trvá déle vyrovnat se ostatním. Aby 
je to bavilo a v čase hraní se věnova-
ly malé výuce s asistentkou, je třeba 
děti zaujmout, držet se tématu, 
kterému se věnují třídy každý týden 
a přizpůsobit se jim.  Zprvu jsem si 
připadala trochu jako narušitel ve 
třídě, ale když děti byly rády, že mě 
vidí, byla to radost. Ačkoliv tato 
práce byla hravá, byla i náročná 
a podněcovala mě k přemýšlení, co 
s dětmi vylepšit a zdokonalit. 
Musím pochválit vedení učitelek 
v jednotlivých třídách, prolínají se 
zde krásně jejich osobnosti s osob-
nostmi dětí. Jakou mají úžasnou 
energii, trpělivost a nekonečnou 
kreativitu, kterou dokáží zaujmout 
naše děti.

Mohu být zpětně šťastná za 
sebe i za dceru, že jsme se 
mohly se všemi setkat 

a spřátelit a být na nějaký čas sou-
částí naší školky. Celé to správně 
funguje a spolu s vedením a ostatní-
mi zaměstnanci tak tvoří partu skvě-
lých lidí, kterým se daří vést školku 
ke spokojenosti dětí i rodičů.

Libuše Kulhavá

Den Země
Počasí nám nebylo úplně 

nakloněné.

Na konci dubna jsme v naší 
mateřské škole prožili 
s dětmi den Země. Počasí 

nám nebylo úplně nakloněné 
a tak jsme museli ustoupit od 
původního plánu, prožít ho 

společně venku. To nám nakonec 
na náladě neubralo a tak si děti 
alespoň prošly celou školku, kde 
na ně v každé třídě čekal úkol, 
který musely splnit. Pracovaly 
a seznámily se tak s materiály, 
jako byl plast, dřevo, přírodniny, 
papír a textil. Úkolů se zhostily 
skvěle a nakonec poznaly, 
k čemu všemu se dají ještě 
využít věci, které se zdály být 
zbytečné.

Mgr. Dita Klímová
paní učitelka Delfínků

Mateřská škola okem 
nezávislého pozorovatele
Kdo z nás měl možnost nahlédnout, jak funguje mateřská škola uvnitř?

MATEŘSKÁ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA 
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Červnové akce 
Srdečně zveme děti z Vestce 

a okolí na naše jarní hraní a soutěžení. 
  

Prázdniny se blíží a my jsme si pro Vás připravili 
dvě báječné akce pod širým nebem.

veme všechny malé badatele Za dobrodruhy na přírodověd-
nou naučnou „cestu do pra-

lesa“. Zahrajeme si na opice, motýly 
nebo na amazonské indiány. Přidej-
te se k nám a na této dobrodružné 
cestě se seznámíte s mnoha prales-
ními zvířátky a rostlinami a dozvíte 
se mnoho zajímavého o pralesních 
ekosystémech, užitkových plodi-
nách, o životě domorodých obyva-
tel i o významu pralesů a proč je 
důležité je chránit.

Na hrázi rybníka bude od 10:00 do 
11:30 probíhat registrace, kde zís-

káte průvodcovskou kartičku, se 
kterou budete navštěvovat jednotli-
vá stanoviště. Úkoly jsou přizpůso-
bené věku dětí, někdy je však potře-
ba malá pomoc doprovázejících 
dospěláků. Po dokončení celé cesty 
a splnění všech úkolů čeká na kaž-
dého pulečka tematická odměna.

Vstupné 30 Kč/dítě. Doporučujeme 
s e  r e g i s t r o v a t  p ř e d e m  n a            
rcbaracek@gmail.com nebo přes 
formulář na www.rcbaracek.cz (ka-
pacita je omezena). V případě volné 
kapacity se můžete zúčastnit i bez 
přihlášení.

Velká cesta pro malé pulečky VI. – sobota, 10. 6. 2017 
od 10:00 na hrázi Vesteckého rybníka (děti 3 - 8 let)

S touto akcí jsme se zapojili do celostátní kampaně 
Rodina v centru pozornosti, kterou vyhlásila na 
letošní rok organizace Síť pro rodinu, z. s. 
(sitprorodinu.cz), jejímž jsme členem (stejně jako 
dalších 271 mateřských center z celé ČR). Vážíme si 
hodnoty rodiny a jsme rádi, že i Vy se svými rodinami 
navštěvujete akce RC Baráček. 

řijďte si užít odpoledne plné Psoutěží, závodů a úkolů. 
Ukažte, co ve vás je, postavte 

se na stupně vítězů a odneste si 
d o m ů  z a s l o u ž e n o u  m e d a i l i 
a odměnu. I letos máme připravené 
rozmanité disciplíny a vyhlášení 
vítězů rozdělené podle věkových 
kategorií. Zúčastnit se mohou děti 
již od 4 let.

Vstupné 30 Kč/dítě. 

Registrace je nutná předem na 
rcbaracek@gmail.com nebo SMS ve 
t v a r u  O LY M P I A D A _ J M E N O 
DITETE_DATUM NAROZENI na tel. 
774 567 909.
Tato akce je �nančně podporována 
společností Staving Olomouc, s.r.o. 
a Českou unií sportu.

V í c e  i n f o r m a c í  n a j d e t e  n a 
www.rcbaracek.cz nebo na našem 
facebooku, těšíme se na Vás!

Za tým RC Baráček
Petra Vovsová

Dětská olympiáda – neděle 24. 6. 2017 od 14:00 
na fotbalovém hřišti ve Vestci (děti 4 - 14 let)

Prázdninové příměstské 
tábory ve Vestci

aké v letošním roce Vám TJ Viktoria Vestec a Sportoviště obce Vestec nabí-Tzí možnost přihlásit Vaše děti na oblíbené letní příměstské tábory. Tábor 
je určen dětem ve věku od 4 do 10 let. Letos pořádáme celkem 7 týden-

ních turnusů (10. 7. - 25. 8.), vždy od pondělí do pátku, od 8 hod do 17 hod,       
v areálu sportoviště. V ceně každého turnusu je zahrnuta 2x denně svačina, 
oběd, pitný režim, 1 celodenní výlet (vč. dopravy a vstupného), dozor 2 vedou-
cích, táborové tričko, a materiál na zajištění programu. Základní cena za 1 tur-
nus je stanovena na 2.500 Kč, pro děti s trvalým pobytem ve Vestci nebo fajňáky 
(členy TJ Viktoria Vestec) je sleva 200 Kč a cena tak činí 2.300 Kč. Přestože regis-
trace je již v plném proudu, stále se můžete hlásit do všech turnusů. V tuto chvíli 
ale platí, kdo dřív přijde, ten dřív jede (na tábor), protože v některých termínech 
zbývají poslední volná místa. Pro rezervaci místa stačí poslat e-mail se jménem 
a věkem dítěte. Závazné přihlášky přineste prosím co nejdříve na sportoviště 
panu Zemanovi nebo je posílejte elektronicky na e-mail: haladova1@gmail.com. 
Přehled volných míst v jednotlivých turnusech naleznete v on-line tabulce 
rezervací na adrese: 
www.tjviktoriavestec.cz/uvod/novinka_975.html
(pod úvodním článkem). Přihláška je ke stažení na stejné stránce. 

http://www.tjviktoriavestec.cz/uvod
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ako každý rok, i letos, bude mít každý turnus své jedinečné téma, které děti Jzavede např. do říše fantazie, do pohádky, do minulosti, mezi zvířátka nebo 
i k protinožcům. Program probíhá od pondělí do pátku vždy od 8:00 do 

17:00 v areálu sportoviště a jeho okolí. Každou středu mají děti zajištěn celo-
denní výlet (včetně teplé stravy) a u vybraných turnusů je zajištěno navíc ještě 
plavání a hodina dětské jógy v klubu Puleček v Kunraticích (ve čtvrtek dopo-
ledne). Cena těchto turnusů je proto navýšena o 200 Kč. Týká se to konkrétně 
3 turnusů v termínu od 17. 7. do 4. 8. 2017 (viz tabulka dále).

Platby za příměstské tábory jsou přijímány výhradně převodem na

účet sportoviště, č. ú. 2512663309/0800. 

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a turnus. Je možné uhradit jed-
nou platbou účast více dětí na více turnusech, vše je ale nutné vypsat do zprávy 
pro příjemce. Platby, prosím, proveďte nejpozději do 16. 6. 2017. 

Máte-li jakékoliv dotazy, jsem Vám k dispozici.

Budeme se těšit na setkání s Vámi a s Vašimi dětmi!

Za pořadatele příměstských táborů

Katka Haladová
tel.: 725 464 789, 

e-mail: haladova1@gmail.com

květen 201726
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V ceně: stravování 3x denně a pitný režim po celý den,
dozor 2 vedoucích, celodenní výlet, upomínkové tričko,
materiál a pomůcky k zajištění programu.

2.500 Kč / 2.300  děti z Vestce a Fajňáci*

2.700 Kč / 2.500  děti z Vestce a Fajňáci*

2.700 Kč / 2.500  děti z Vestce a Fajňáci*

2.700 Kč / 2.500  děti z Vestce a Fajňáci*

2.500 Kč / 2.300  děti z Vestce a Fajňáci*

2.500 Kč / 2.300  děti z Vestce a Fajňáci*

2.500 Kč / 2.300  děti z Vestce a Fajňáci*
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cena 

Zvýhodněná 

cena (*) 

Téma Pozn. 

0. turnus 10. 7. - 14. 7. 2.500 Kč 2.300 Kč S čerty nejsou žerty  Pouze školní děti 

1. turnus 17. 7. - 21. 7. 2.700 Kč 2.500 Kč Cesta kolem světa S plaváním a jógou 

2. turnus 24. 7. - 28. 7. 2.700 Kč 2.500 Kč Badatelé v síti času S plaváním a jógou 

3. turnus 31. 7. - 4. 8. 2.700 Kč 2.500 Kč Máme rádi zvířata S plaváním a jógou 

4. turnus 7. 8. - 11. 8. 2.500 Kč 2.300 Kč Petr Pan v zemi Nezemi  

5. turnus 14. 8. - 18. 8. 2.500 Kč 2.300 Kč Indiánské léto  

6. turnus 21. 8. - 25. 8. 2.500 Kč 2.300 Kč Zábavná čítanka  

Své přihlášky a dotazy posílejte na e-mail: haladova1@gmail.com 

Vysvětlivka: (*) - Sleva 200,- pro děti s trvalým pobytem ve Vestci nebo pro členy TJ Viktoria Vestec.  
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Katka Haladová
tel.: 725 464 789, 

e-mail: haladova1@gmail.com
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RC BARÁČEK

0

V ceně: stravování 3x denně a pitný režim po celý den,
dozor 2 vedoucích, celodenní výlet, upomínkové tričko,
materiál a pomůcky k zajištění programu.

2.500 Kč / 2.300  děti z Vestce a Fajňáci*

2.700 Kč / 2.500  děti z Vestce a Fajňáci*

2.700 Kč / 2.500  děti z Vestce a Fajňáci*

2.700 Kč / 2.500  děti z Vestce a Fajňáci*

2.500 Kč / 2.300  děti z Vestce a Fajňáci*

2.500 Kč / 2.300  děti z Vestce a Fajňáci*

2.500 Kč / 2.300  děti z Vestce a Fajňáci*

B
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cena 

Zvýhodněná 

cena (*) 

Téma Pozn. 

0. turnus 10. 7. - 14. 7. 2.500 Kč 2.300 Kč S čerty nejsou žerty  Pouze školní děti 

1. turnus 17. 7. - 21. 7. 2.700 Kč 2.500 Kč Cesta kolem světa S plaváním a jógou 

2. turnus 24. 7. - 28. 7. 2.700 Kč 2.500 Kč Badatelé v síti času S plaváním a jógou 

3. turnus 31. 7. - 4. 8. 2.700 Kč 2.500 Kč Máme rádi zvířata S plaváním a jógou 

4. turnus 7. 8. - 11. 8. 2.500 Kč 2.300 Kč Petr Pan v zemi Nezemi  

5. turnus 14. 8. - 18. 8. 2.500 Kč 2.300 Kč Indiánské léto  

6. turnus 21. 8. - 25. 8. 2.500 Kč 2.300 Kč Zábavná čítanka  

Své přihlášky a dotazy posílejte na e-mail: haladova1@gmail.com 

Vysvětlivka: (*) - Sleva 200,- pro děti s trvalým pobytem ve Vestci nebo pro členy TJ Viktoria Vestec.  
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SPORTSPORT

TJ Viktoria  Vestec

kolo den datum čas soupeř

26. kolo sobota 20. 5. 17:00 TJ Viktoria Vestec - SK Votice

27. kolo sobota 27. 5. 17:00 FK Mníšek pod Brdy - TJ Viktoria Vestec

28. kolo pátek 2. 6. 17:30 TJ Viktoria Vestec - FC 05 Zav idov

29. kolo neděle 11. 6. 17:00 TJ MONGEO Podlesí - TJ Viktoria Vestec

30. kolo sobota 17. 6. 17:00 TJ Viktoria Vestec - TJ Sokol Klecany

Program zápasů A mužstva

datum soupeř výsledek

8. 4. S.K. Černolice - TJ Viktoria Vestec 3:2

15. 4. TJ Viktoria Vestec - SK Hostomice pod Brdy 1:0

22. 4. SK Slav ia Jesenice - TJ Viktoria Vestec 1:2

29. 4. TJ Viktoria Vestec - SK SPARTAK Příbram 0:4

6. 5. TJ Sokol Nespeky - TJ Viktoria Vestec 2:1

Výsledky zápasů A mužstva

Pořadí KLUB Zápasy Výhry Prohry Skóre Body Penalty + Penalty -

1. SK SPARTAK Příbram 24 17 7 56:28 49 4 2

2. S. K. Černolice 24 17 7 62:50 48 3 0

3. TJ Sokol Nespeky 24 16 8 36:27 48 2 2

4. TJ Mongeo Podlesí 24 17 7 63:33 47 5 1

5. Všenorský SK 24 16 8 59:47 47 2 1

6. TJ Sokol Klecany 24 14 10 48:40 40 4 2

7. SK Votice 24 12 12 55:43 39 1 4

8. TJ SOKOL VRANÝ 24 13 11 65:53 38 1 0

9. FC 05 Zav idov 24 12 12 48:48 36 1 1

10. UNION CERHOVICE 24 10 14 43:44 33 1 4

11. TJ Viktoria Vestec 24 10 13 42:44 32 1 3

12. FK Mníšek pod Brdy 24 11 13 32:37 31 4 2

13. TJ Sokol Jedomělice 24 10 14 41:58 30 1 1

14. SK Nov ý Knín 24 7 17 33:52 25 1 5

15. SK Hostomice pod Brdy 24 6 18 35:55 22 1 5

16. SK Slav ia Jesenice 24 4 20 23:82 11 2 1

Výsledky TJ Viktoria Vestec ve SPORT INVEST I. A třídě, skupině A

datum soupeř výsledek

8. 4. Libeř - TJ Viktoria Vestec B 1:4

16. 4. TJ Viktoria Vestec B - Krňany 1:1

22. 4. Dav le - TJ Viktoria Vestec B 1:1

1. 5. TJ Viktoria Vestec B - Jesenice B 2:1

7. 5. Dolní Břežany - Vestec B 8:1

Výsledky zápasů B mužstva

kolo den datum čas soupeř

23. kolo sobota 27. 5. 17:00 Kamenný Přívoz - TJ Viktoria Vestec B

24. kolo neděle 4. 6. 17:00 TJ Viktoria Vestec B - Hvozdnice B

25. kolo neděle 11. 6. 17:00 Jílové B - TJ Viktoria Vestec B

26. kolo neděle 18. 6. 17:00 TJ Viktoria Vestec B - Radlík

Program zápasů B mužstva

Pořadí KLUB Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body

1. Dolní Břežany 20 15 1 4 67:31 46

2. Jílov é B 20 14 2 4 69:30 44

3. Hv ozdnice B 20 14 2 4 71:43 44

4. Krňany 20 13 1 6 80:47 40

5. Libeř 20 11 4 5 53:33 37

6. Okrouhlo 20 9 2 9 39:35 29

7. Radlík 20 8 2 10 40:39 26

8. Jesenice B 20 8 1 11 29:54 25

9. Kamenný Přív oz 20 7 3 10 42:43 24

10. TJ Viktoria Vestec B 20 6 5 9 38:57 23

11. Dav le 20 6 3 11 32:35 21

12. Dolní Jirčany 20 5 2 13 37:57 17

13. Hradištko 20 4 3 13 34:56 15

14. Slapy 20 4 1 15 24:95 13

Výsledky TJ Viktoria Vestec B ve III. třídě, skupině A

líží se nám konec jarní části Bsezóny, a tak vám přinášíme 
informace o tom, jak se nám 

v poslední době daří. Obě mužstva se 
zatím drží na nesestupových místech 
tabulky a vzhledem k výsledkům 
posledních zápasů je jasné, že ve 
zbývající části sezóny bude potřeba 

ještě pořádně zapracovat na tom, 
abychom obě soutěže bez problémů 
udrželi. Věříme, že nás i v posledních 
kolech přijdete podpořit a zároveň 
děkujeme všem našim fanouškům za 
to, že nás v celé sezóně podporují, 
a to nejen na domácím hřišti, ale i na 
hřištích soupeřů.
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Tel: +420 773 005 095, E-mail: jankova@korbar.cz

a další...

- občanskoprávní spory 
- smlouvy 
- nemovitosti

- zakládání společností
- převody podílů

 - rozvody
- péče o děti, výživné
- společné jmění manželů

- obhajoba obviněného
- zastoupení poškozeného

JankováJUDr.
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Den 
dětí

OBEC VESTEC

Vestec 
areál sportoviště

27. 5. 
14.00 až 20.00

DOPROVODNÝ PROGRAM:
- korálkování 
- atrakce - překážková dráha, skákací hrad
- občerstvení

Děti ráje
muzikál s hity 
Michala Davida

18.00


