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od14 hodin 
koncert kapely 

3. září 2017
ve Vestci



v ruce právě držíte prázdninové číslo Vesteckých listů. A co se 
v něm dozvíte?

V minulém čísle jsem vám slíbil překvapení na neděli             
3. 9. 2017. Tak tady je. Ve 14 hodin ve Vestci vystoupí kapela  
NONAME, na níž naváže DJ Kofola. Pozvánku najdete upro-
střed tohoto čísla, věřím, že se vám koncert bude líbit.

Ve čtvrtek 20. 7. proběhlo v přednáškovém sále BIOCEVu 
veřejné projednání návrhu územního plánu naší obce. Více 
informací se dozvíte v rubrice Aktuálně. Jedna z nejdůležitě-
jších informací je, že Vestecká spojka v našem územním plánu 
není.

Ale to není vše, co na září plánujeme. V sobotu 16. 9. nás čeká 
tradiční posvícení, podrobný program vám přineseme v zářij-
ovém vydání, tak si do kalendáře nezapomeňte toto datum 
také označit. Můžete se těšit na den ve stylu Švejka  
(www.svejk-kubista.cz) a také třetí ročník soutěže o nejlepší 
posvícenský koláč. Tak nezapomeňte napéct.

V srpnu také začne další fotbalová sezóna, věřím, že naši fot-
balisté potvrdí dobrou formu z loňské sezóny a budou na kva-
litní sportovní úrovni reprezentovat naši obec.

Přeji vám krásný zbytek prázdnin a těším se na shledání na 
některé z obecních akcí.

Tibor Švec, starosta obce
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Přejeme příjemné čtení!

Vážení čtenáři,
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Od roku 2012 má obec sociální program, který přináší mnoho výhod 
přihlášeným občanům. I v roce 2017 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. 2017 a aby podali písemnou žádost.

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. 2017. 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

 

Sociální 
program 2017

červenec, srpen 2017

BARÁČNICKÁ RYCHTA24

ź Co se děje v DŮM UM

ź Sociální program 2017
ź Školní autobus
ź Vyhláška - hluk
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 2. autobus 
zastávka odjezd
Nezvalova 6.58 h
Vestecká 7.00 h

Školní autobus 
ve školním roce 2017/2018

 v novém školním roce bude obec zajišťovat provoz ranního školního Iautobusu do ZŠ Campanus. Školní autobus je prioritně určen pro žáky 1. a 2. 
tříd, v případě, že nebude naplněna kapacita, bude umožněno přihlásit 

i žáky vyšších ročníků. Ostatní mají možnost využít linku 326, která zajíždí do 
zastávky v blízkosti školy.

Odjezdy zůstávají stejné, jako v předchozím školním roce.

 1. autobus
zastávka odjezd
Obecní úřad 6.58 h
Na Spojce 7.00 h

Zpět od školy jezdí autobus ze zastávky U Kunratického lesa v 16.35, tento 
autobus mohou využít všechny děti bez ohledu na ročník.

Pro možnost využívání školního autobusu je nutné, aby se rodiče dostavili do 
podatelny OÚ Vestec v termínu od 15. 8. do 10. 9. 2017, kde podepíšou smlouvu. 
Měsíční poplatek za využívání školního autobusu činí 100 Kč, celková částka 
tedy za 10 měsíců činí 1.000 Kč. Nově již nebude vydáván žákům čip, ale pro 
jejich identi�kaci bude použita ISIC karta.

červenec, srpen 2017 červenec, srpen 20176 7

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
· 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 klubu seniorů pravidelná setkání se zastupiteli na večeři, 
včetně diskuzí na obecní témata

· zajištění bezplatného odvozu velkoobjemového odpadu na 
zavolání

· zdarma likvidace velkoobjemového odpadu ve sběrném dvoře

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ
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astupitelstvem obce Vestce Zbyla dne 21. 06. 2017 schvále-
na vyhláška o regulaci hluč-

ných činností, která reguluje provo-
zování hlučných činností na území 
obce. Podle této vyhlášky je každý 
povinen se zdržet o nedělích a stá-
tem uznaných dnech pracovního 
klidu, v době od 6:00 do 9:00 a od 
17:00 do 22:00 (pozn. redakce – 
před a po této době platí noční klid) 
veškerých činností spojených s uží-
váním zařízení a přístrojů způsobu-
jících hluk, například sekaček na 
trávu, cirkulárek, motorových pil, 

křovinořezů a strojů používaných 
při stavební činnosti.

Cílem této obecně závazné vyhlášky 
je vytvoření opatření směřujících 
k zabezpečení místních záležitostí 
jako stavu, který umožňuje pokojné 
soužití občanů i návštěvníků obce 
a vytváření příznivých podmínek 
pro život v obci.

Věříme, že tuto vyhlášku budete 
respektovat, a i vy tak přispějete 
k lepšímu životu v naší obci.

Obecně závazná vyhláška obce Vestec 
č. 1/2017 o regulaci hlučných činností

8 9

e čtvrtek 20. července 2017 se Vuskutečnilo v areálu BIOCEVu 
veřejné projednání návrhu 

Územního plánu Vestce. Projednává-
ní proběhlo za účasti necelých 40 
diváků.
Projednání bylo svoláno pořizovate-
lem územního plánu, jímž je Odbor 
územního plánování Městského 
úřadu Černošice, který byl zastou-
pen Ing. Helenou Ušiakovou. 
Územní plán, který patří k jednomu 
z nejdůležitějších dokumentů obce, 
je pořizován od roku 2010, kdy bylo 
zastupitelstvem schváleno rozhod-
nutí o jeho pořízení, následně v roce 
2013 bylo projednáno a schváleno 
jeho zadání a v srpnu roku 2015 pro-
běhlo společné jednání, které zahr-
nuje projednání návrhu územního 
plánu s dotčenými orgány, správci 
sítí a s veřejností. Na základě tohoto 
společného jednání byl návrh upra-
ven podle obdržených stanovisek 
a připomínek.
Cílem veřejného projednání bylo 
předložení a prezentace územního 
plánu a dále vyhodnocení vlivů územ-
ního plánu na udržitelný rozvoj úze-
mí. Do 27. července bylo možné 
uplatnit připomínky a námitky. 
Někteří vlastníci dotčených pozem-
ků využili možnost podat námitky 
již na místě.
Ing. Akad. Arch. Petr Foglar, za zpra-

covatele našeho územního plánu, 
kterým je společnost FOGLAR 
ARCHITECTS, hned na úvod zdůraz-
nil, že projednávaný územní plán se 
v rozsahu zastavitelných ploch nijak 
zásadně neliší od platného územní-
ho plánu, nedošlo k nárůstu ploch 
pro bydlení a nevznikají nové plochy 
pro výrobu. Na to bylo oponováno, 
že v nově vzniklých plochách pro 
vědu a výzkum může vzniknout      
i  výroba, což bylo starostou obce 
vysvětleno na konkrétním příkladu 
z Dolních Břežan, kdy na výsledky 
výzkumu naváže společnost, zabýva-
jící se výrobou optických prvků.
Co se týká možné zástavby bytovými 
domy, tak pro tu je vyhrazena pouze 
část obce u zamýšleného náměstí – 
pole jižně od budovy obecního úřa-
du. V dalších plochách pro výstavbu 
je možné stavět pouze samostatné 
nebo řadové rodinné domy. 

Dále bylo popsáno základní rozděle-
ní územního plánu, tedy východní 
část od Vídeňské ulice jako plochy 
pro bydlení a sport, západně od 
Vídeňské komerční plochy a plochy 
pro vědu a výzkum. Ulice Vídeňská 
je navržena jako příměstský bulvár, 
v uvažované šíři cca 50 metrů s mož-
ností umístění několikařadé aleje. Ta 
samozřejmě bude moct vzniknout 
pouze v místech, která dosud nejsou 
zastavěna, v místech, kde již výstav-

Projednání 
územního plánu

Z OBCEAKTUÁLNĚ
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Projednání 
územního plánu

Z OBCEAKTUÁLNĚ
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ba je, bude šířka přizpůsobena. Další 
oblastí je severojižní koridor zeleně, 
který byl již prezentován v krajinném 
plánu, ten je součástí návrhu územního 
plánu.

V západní části obce je také vymezen 
koridor pro budoucího hromadnou 
dopravu, navazující na výstavbu linky 
metra D, který je plánován dále do Jese-
nice.
Mnohé z vás jistě napadne otázka, jak je 
to s Vesteckou spojkou. Vzhledem k to-
mu, že v Zásadách územního rozvoje 
Středočeského kraje není, tak není ani 
v našem územním plánu. V případě, že 
by krajem do zásad zanesena byla, bude 
se muset Vestec podřídit i beze změny 
našeho územního plánu.
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TIP NA VÝLETTIP NA VÝLET

ožná vám jméno hradu MKrakovec nic neřekne, ale 
stačí zmínit �lm Ať žijí 

duchové! a mnozí z vás jistě budou 
v obraze. Ano, právě Krakovec se 
v tomto �lmu proměnil v sídlo rytíře 
Brtníka z Brtníku. Bohužel opravy, 
na kterých měli velký podíl skřítci, 
byly jen dílem �lmových triků a sku-
tečný stav hradu je jiný. 

Hrad Krakovec byl v době vzniku, 
tedy ve 14. století, opravdovým 
vrcholem české hradní architektury. 
Stavebně se jednalo o mezičlánek 
přechodu mezi hradem a zámkem, 
tudíž měl spíše charakter gotického 
zámku a byl určen především pro 

reprezentaci a pohodlné bydlení. 
Hrad byl založen v roce 1381 a jeho 
stavebníkem byl purkrabí Jíra z Roz-
tok, který vybudoval pohodlně a ar-
chitektonicky vyspělé sídlo. I v sou-
časném stavu je patrné, že hrad byl 
opravdu luxusní stavbou, konkurují-
cí obytným komfortem hradům krá-
lovským.

V roce 1414 byl na hradě hostem 
Jindřicha Le�a z Lažan Mistr Jan 
Hus, který se odtud odebral na kost-
nický koncil, jehož závěr je jistě 
všem dobře znám. Jeho návštěvu tak 
připomíná alespoň socha, umístěná 
ve svahu pod hradem.

Prázdninový tip na výlet 
nás zavede na hrad Krakovec

Až do 18. století nebyl hrad nijak 
zásadně přestavován, v roce 1783 
došlo k vyhoření dřevěné části bu-
dov, které od té doby nebyly oprave-
ny. Roku 1855 došlo ke zřícení velké 
části kaple a v roce 1883 bylo dyna-
mitovou náloží strženo východní 
křídlo hradu.

Od roku 1914 probíhají zajišťovací 
práce, které bohužel ne vždy vedly 
k dobrým výsledkům. I tak ale může-
me na hradě vidět spoustu zajíma-
vých prostor.

Ať už se jedná o prostor kaple, s ori-
ginálním prostorovým i klenebním 
uspořádáním s pětibokým presbytá-
řem v podobě našikmo vyloženého 
velikého arkýře nebo unikátní žebro-
vé klenby, jež jsou v různé míře 
zachovány. Klenby byly vesměs kří-
žové, kamenná žebra byla podvleče-
ná, nezavázaná do klenby. Z výzkum-
ných poznatků lze vyvodit, že tato 

originální konstrukce umožňovala 
zaklenout nepravidelné půdorysy 
pravidelnými křížovými klenbami 
s kruhovými žebry o jediném polo-
měru.

Hrad je přístupný po celodřevěném, 
nově ručně tesaném mostu, jehož 
konstrukce vychází z tvarosloví 
pozdního středověku, nemaje svým 
rozsahem v Evropě obdobu. Je dílem 
dohotoveným v květnu roku 2005.

Kdy, za kolik a kudy?
Návštěvní doba je přes prázdniny od 
úterý do neděle, 9 – 18 hodin, v září 
poté v sobotu a neděli od 9 do 17 
hodin.

Vstupné pro dospělého je 70 Kč, pro 
děti, studenty a seniory 50 Kč, není 
nutná rezervace. Z vlastní zkušenos-
ti doporučujeme poutavý výklad 
místních průvodců.

Na hrad je možné z Vestce vyrazit po 
okruhu a dále buď po D5 přes 
Beroun, nebo po D6 přes Rakovník. 
V obou případech je délka trasy nece-
lých 90 km a měla by vám trvat maxi-
málně 1,5 hodiny. Parkování je 
možné přímo v obci za poplatek 20 
Kč (někdy i zdarma), kalorie a tekuti-
ny můžete doplnit v restauraci 
přímo u hradu, která sídlí v bývalé 
budově základní školy. Snad z úcty 
k původnímu využití budovy se do 
ní nevstupuje přímo pod nápisem 
základní škola, ale z boku.

Více informací najdete na 
www.hrad-krakovec.cz
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vstupné 
200 Kč



od14 hodin 
koncert kapely 

3. září 2017

Akce se bude konat na venkovním podiu ve Vestci

ve Vestci
další program:
- otevření workoutového hřiště
- DJ Kofola

vstupné 
200 Kč
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OBECNÍ POLICIE 
Vestec

OBECNÍ POLICIE

16 17

SENIOŘI

Exkurze v BIOCEVu

Ve čtvrtek 22. 6. 2017 se zaměstnan-
ci obecního úřadu a vestečtí senioři 
zúčastnili exkurze, kdy měli mož-
nost nahlédnout do zákulisí někte-
rých pracovišť BIOCEVu. V přednáš-
kovém sále je uvítal ředitel Prof. 
MUDr. Pavel Martásek, DrSc. V krát-
kosti prezentoval historii, program 
a cíle BIOCEVu, který má v součas-
nosti v provozu pět vědeckých pro-
gramů. Od otevření, které proběhlo 
za účasti vrcholných představitelů 
státu, akademické i vědecké obce 16. 
června 2016, už uběhl rok a tak jsme 
byli rádi za to, že jsme měli příleži-
tost si BIOCEV prohlédnout v provo-
zu.

V rámci prohlídky účastníci exkurze 
navštívili České centrum pro fenoge-
nomiku, Laboratoř molekulární tera-
pie, Laboratoř reprodukční biologie 
a Laboratoř molekulární patogeneti-

ky. Zde na ně čekali odborníci, kteří 
poskytli erudovaný výklad a zároveň 
ochotně odpovídali na zvídavé otáz-
ky návštěvníků.  Programy jednotli-
vých laboratoří spolu úzce kooperu-
jí, jsou provázané. Vědci se zabývají 
například vývojem nových léčiv nebo 
zlepšením diagnostiky chorob. Pro-
gramy se zaměřují i na strukturální 
biologii, biochemii parazitů, virolo-
gii další oblasti. 

Mezi nejvýznamnější výstupy za 
uplynulý rok patří například vývoj 
látky, která dokázala zneškodnit 
nádorové buňky u jedné z nejagre-
sivnějších forem rakoviny prsu, nebo 
nová skupina antibiotik, použitel-
ných proti malárii, streptokokovým 
či stafylokokovým infekcím. BIOCEV 
je jedním z velkých vědeckých pro-
jektů, takzvaných center par exce-
lence a jsme rádi za to, že ho v obci 
máme a že jsme si ho díky dobré spo-
lupráci s obcí mohli prohlédnout.

foto: www.biocev.eu

Dodržování povolené rychlosti

Zdá se, že řidiči jsou opravdu nepoučitelní a někteří z nich se moc nemají k 
tomu, aby dodržovali povolenou rychlost v obci. A protože jedním z úkolů obec-
ní policie je kontrola dodržování maximální povolené rychlosti, přinášíme vám 
pár hříšníků, kteří se nebalí šlápnout na plyn.

Dne 9. 6. 2017 byl řidič vozidla Škoda zastaven za to, že na Vestecké ulici, kde je 
limit 50 km/h, jel rychlostí 75 km/h. Nejen, že řidič zaplatil pokutu, ale ještě 
obdrží 3 body a zároveň bude mít podmínku na 12 měsíců, kdy při opětovném 
výrazném překročení rychlosti by mu již byl odebrán řidičský průkaz.

Dne 21. 6. 2017 se našel další řidič, tentokrát vozidla AUDI, který překročil rych-
lost také na Vestecké ulici, kde jel rychlostí 77 km/h. Čeká ho stejný trest, jako 
řidiče v předchozím případě.

Dne 27. 6. 2017 byl změřen řidič vozidla Škoda, který se na Vídeňské ulici pohy-
boval rychlostí 86 km/h. A protože, na rozdíl od předchozích hříšníků, již v pod-
mínce byl, čeká ho za tento přestupek kromě jiného zákaz řízení.

Dne 8. 7. 2017 v dopoledních hodinách 
byl změřen řidič BMW, který Vídeňskou 
ulicí projížděl v prostoru autobusových 
zastávek rychlostí 100 km/h. Tento 
závažný přestupek není možné řešit 
v blokovém řízení a ve správním řízení 
tak na řidiče čeká přidělení 5 bodů, 
pokuta 5 – 10.000 Kč a také zákaz řízení 
na 6 – 12 měsíců.
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foto: www.biocev.eu
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Měření rychlosti není prostředkem, jak 
naplnit obecní pokladnu, ale snahou 
o to, zvýšit bezpečnost při provozu na 
komunikacích, zvláště v místech auto-
busových zastávek, přechodů a v cen-
trech obcí.

Dopravní nehody

Dne 17. 6. 2017 došlo na křižovatce 
ulic Vestecká a Ve Stromkách ke střetu 
vozidla Peugeot a cyklisty. Účastníci 
nehody nehlásili žádné poškození ani 
ublížení na zdraví, hlídka tedy nehodu 
pouze zdokumentovala.

Střet cyklisty a vozidla

Kontrola rychlosti 

Dne 1. 7. 2017 byla v nočních hodinách 
zjištěna dopravní nehoda v Břežan-
ském údolí. Řidič AUDI dle svého vyjá-
dření nezvládl řízení a najel do skály. 
Vzhledem k výši škody byla k nehodě 
přivolána Policie ČR. 

Nezvládl řízení

Dne 17. 7. 2017 byla nahlášena 
dopravní nehoda na Vídeňské ulici. Na 
místě bylo zjištěno osobní vozidlo, 
které skončilo v příkopu. Řidička uved-
la, že se před ní nečekaně otočilo vozi-
dlo, které poté ujelo, a ona ve snaze 
zabránit srážce strhla své vozidlo na 
krajnici, odkud sjela do příkopu. 
Vzhledem k tomu, že při nehodě byl 
poškozen majetek třetích osob, byla 
na místo přivolána hlídka Policie ČR.

Nehoda na Vídeňské ulici

Dne 22. 07. 2017 se hlídka obecní 
policie zaměřila na kontrolu dodržo-
vání zákazu vjezdu do Břežanského 
údolí. Celé údolí bylo uzavřeno     
z důvodu kácení stromů, které ohro-
žovaly provoz na pozemní komuni-
kaci. Přesto se během krátké doby 

našlo několik řidičů vozidel, řidič 
skútru a několik cyklistů, kteří zákaz 
nerespektovali. Zákaz vjezdu měl 
vážný důvod a všichni tito účastníci 
provozu se zbytečně nerespektová-
ním pravidel vystavovali újmě na 
zdraví, v horším případě i životu.

Nerespektování zákazu vjezdu

Při hlídkové činnosti bylo v Dolních 
Břežanech spatřeno vozidlo Škoda, 
o němž hlídka na základě místní 
a osobní znalosti věděla, že se jím 
pohybuje řidič, který má vysloven 
platný zákaz řízení. Po spatření hlíd-

ky řidič vysokou rychlostí ujížděl, 
přesto byl hlídkou před prodejnou 
Albert ve Vestci zastaven a ztotož-
něn, poté byl předán k dalšímu řeše-
ní hlídce Policie ČR.

Řízení přes zákaz

Ostatní prohřešky
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Dětská Olympiáda

V neděli 25. června proběhlo již 
čtvrté setkání malých spor-
tovců na vesteckém fotbalo-

vém hřišti. Počasí nám přálo a děti se 
mohly věnovat naplno sportovním 
disciplínám. 
Naši největší sportovní akci tradičně 
zahájil slavnostní nástup mladých 

sportovců s vlajkami a zažehnutí 
olympijského ohně. Po složení olym-
pijského slibu se téměř 100 malých 
závodníků rozběhlo k jednotlivým 
stanovištím a začal boj o medaile. Na 
soutěžící čekalo hned několik disci-
plín - sprint, slalom, běh přes pře-
kážky, skok z místa, skok s rozbě-
hem, hod na cíl, hod míčkem a vrh 
koulí. Děti byly rozděleny dle věku 
do několika kategorií, aby i ti nej-
menší měli šanci na medaili. 
Na stupních vítězů tak stanulo plno 
šťastných závodníků od těch nej-
menších, 3letých, až po ty největší, 
13leté. Kromě medailí a krásných 
zážitků si děti odnesly i zaslouženou 
odměnu. Nejen na vítěze tu čekalo 
nějaké překvapení, každý účastník 
obdržel diplom se svým jménem 
a drobné dárečky.

Pulečci v pralese

Letošní Pulečci nahlédli do tajů 
pralesa, seznámili se s tamními 
zvířátky a rostlinami, a splnili 

mnoho zajímavých úkolů v krásné 
přírodě okolo vesteckého rybníka. 
Sluníčko se na nás usmívalo a na 
Pulečky k nám v sobotu 10. 6. 2017 
dorazilo přes 40 dětí ve věku od tří 
do osmi let. 

Děti se nejprve seznámily přímo na 
velké mapě světa, kde vlastně prale-
sy hledat. Na naší naučné stezce dále 
potkaly různobarevné papoušky, 
trefovaly se do terče s opicemi pomo-
cí pralesní „�usačky“ po vzoru ama-
zonských indiánů a u pralesní liány si 
zahrály na opice a snažily se získat co 
nejvíce zavěšených banánů. Na dal-
ším stanovišti byly připraveny ukáz-
ky koření a výrobků z pralesa, které 

máme doma a ani o tom nevíme, 
a děti je poznávaly podle hmatu 
a podle vůně. Na stanovišti „plíce 
planety“ se děti dozvěděly, jak rostli-

ny dýchají, co je to fotosyntéza a jak 
jsou rostliny důležité pro náš život 
na Zemi. Prozkoumaly buňky mechu 
pod mikroskopem a přemýšlely, ve 
kterém stromovém patře žijí kon-
krétní zvířátka. Pak si děti zahrály na 
tropického motýla, který přenáší 
nektar mezi pestrobarevnými květy. 
Naprosto nejoblíbenější disciplínou 
bylo závěrečné hledání plyšových 
zvířátek schovaných v pralese. Děti 
si vyrobily vlastní dalekohled, se kte-
rým obezřetně vstupovaly do vestec-
kého „pralesa“, a snažily se najít 
všechna ukrytá zvířátka. Had, opice, 
papoušek, tygr, slon i hroch, ti všich-
ni se dočkali objevení našimi malými 
pozorovateli. Na každého malého 
dobrodruha čekala na závěr báječná 
odměna a památeční stužka se sym-
bolickým motýlem.
Děkujeme všem dobrovolníkům za 
jejich pomoc při organizaci této akce 
a děkujeme také MAS Dolnobřežan-
sko za �nanční podporu. Veselý 
úsměv dětí a poděkování rodičů je 
nám nejkrásnější odměnou.

Přehled vítězů dle jednotlivých kategorií:

Velmi děkujeme všem, kteří nám pomohli akci uskutečnit. Děkujeme za velkou 
podporu našim partnerům - TJ Viktoria Vestec, Sportoviště obce Vestec, obec 
Vestec, Staving Olomouc s.r.o a Česká unie sportu, a všem sponzorům - 
Ingersoll Rand, Albert, Sa�na, Vemodia, ČEZ, Epline. Děkujeme samozřejmě 
i všem malým sportovcům za jejich účast a příští rok se těšíme opět na setkání 
v hojném počtu na dalším ročníku dětské olympiády.



20 21

RC BARÁČEKRC BARÁČEK

červenec, srpen 2017 červenec, srpen 2017

Dětská Olympiáda

V neděli 25. června proběhlo již 
čtvrté setkání malých spor-
tovců na vesteckém fotbalo-

vém hřišti. Počasí nám přálo a děti se 
mohly věnovat naplno sportovním 
disciplínám. 
Naši největší sportovní akci tradičně 
zahájil slavnostní nástup mladých 

sportovců s vlajkami a zažehnutí 
olympijského ohně. Po složení olym-
pijského slibu se téměř 100 malých 
závodníků rozběhlo k jednotlivým 
stanovištím a začal boj o medaile. Na 
soutěžící čekalo hned několik disci-
plín - sprint, slalom, běh přes pře-
kážky, skok z místa, skok s rozbě-
hem, hod na cíl, hod míčkem a vrh 
koulí. Děti byly rozděleny dle věku 
do několika kategorií, aby i ti nej-
menší měli šanci na medaili. 
Na stupních vítězů tak stanulo plno 
šťastných závodníků od těch nej-
menších, 3letých, až po ty největší, 
13leté. Kromě medailí a krásných 
zážitků si děti odnesly i zaslouženou 
odměnu. Nejen na vítěze tu čekalo 
nějaké překvapení, každý účastník 
obdržel diplom se svým jménem 
a drobné dárečky.

Pulečci v pralese

Letošní Pulečci nahlédli do tajů 
pralesa, seznámili se s tamními 
zvířátky a rostlinami, a splnili 

mnoho zajímavých úkolů v krásné 
přírodě okolo vesteckého rybníka. 
Sluníčko se na nás usmívalo a na 
Pulečky k nám v sobotu 10. 6. 2017 
dorazilo přes 40 dětí ve věku od tří 
do osmi let. 

Děti se nejprve seznámily přímo na 
velké mapě světa, kde vlastně prale-
sy hledat. Na naší naučné stezce dále 
potkaly různobarevné papoušky, 
trefovaly se do terče s opicemi pomo-
cí pralesní „�usačky“ po vzoru ama-
zonských indiánů a u pralesní liány si 
zahrály na opice a snažily se získat co 
nejvíce zavěšených banánů. Na dal-
ším stanovišti byly připraveny ukáz-
ky koření a výrobků z pralesa, které 

máme doma a ani o tom nevíme, 
a děti je poznávaly podle hmatu 
a podle vůně. Na stanovišti „plíce 
planety“ se děti dozvěděly, jak rostli-

ny dýchají, co je to fotosyntéza a jak 
jsou rostliny důležité pro náš život 
na Zemi. Prozkoumaly buňky mechu 
pod mikroskopem a přemýšlely, ve 
kterém stromovém patře žijí kon-
krétní zvířátka. Pak si děti zahrály na 
tropického motýla, který přenáší 
nektar mezi pestrobarevnými květy. 
Naprosto nejoblíbenější disciplínou 
bylo závěrečné hledání plyšových 
zvířátek schovaných v pralese. Děti 
si vyrobily vlastní dalekohled, se kte-
rým obezřetně vstupovaly do vestec-
kého „pralesa“, a snažily se najít 
všechna ukrytá zvířátka. Had, opice, 
papoušek, tygr, slon i hroch, ti všich-
ni se dočkali objevení našimi malými 
pozorovateli. Na každého malého 
dobrodruha čekala na závěr báječná 
odměna a památeční stužka se sym-
bolickým motýlem.
Děkujeme všem dobrovolníkům za 
jejich pomoc při organizaci této akce 
a děkujeme také MAS Dolnobřežan-
sko za �nanční podporu. Veselý 
úsměv dětí a poděkování rodičů je 
nám nejkrásnější odměnou.

Přehled vítězů dle jednotlivých kategorií:

Velmi děkujeme všem, kteří nám pomohli akci uskutečnit. Děkujeme za velkou 
podporu našim partnerům - TJ Viktoria Vestec, Sportoviště obce Vestec, obec 
Vestec, Staving Olomouc s.r.o a Česká unie sportu, a všem sponzorům - 
Ingersoll Rand, Albert, Sa�na, Vemodia, ČEZ, Epline. Děkujeme samozřejmě 
i všem malým sportovcům za jejich účast a příští rok se těšíme opět na setkání 
v hojném počtu na dalším ročníku dětské olympiády.



22 23červenec, srpen 2017 červenec, srpen 2017

Po prázdninové přestávce se v září opět otevřou dveře rodinného centra Bará-
ček, které pro Vás a Vaše děti provozuje veřejnou hernu a organizuje týdenní 
program pro děti od 1 roku do 15 let. Herna je otevřena každý den od 9 hod do 
12 hod, odpoledne od 16 hod do 18 hod. Najdete ji v budově sportoviště na fot-
balovém hřišti ve Vestci, v 1. patře. Nabízíme zázemí pro miminka, a s našimi 
hračkami se určitě zabaví i děti do cca 6 let. Pro maminky nabízíme posezení při 
kávě nebo čaji. Svou návštěvu nemusíte dopředu rezervovat, prostě přijďte! 
Vstupné 20 Kč na celé dopoledne/odpoledne.

Kromě herničky pro děti Vám nabízíme také bohatou nabídku pravidelných 
kurzů pro děti i pro maminky. Nově nabízíme Jógu pro maminky s Danielou 
(pondělí nebo úterý dopoledne) a v nabídce zůstává také Pilates s Janou (čtvrtek 
dopoledne). K oběma cvičením nabízíme hlídání dětí v naší herničce.  Ve čtvrtek 
odpoledne nabízíme (pro dostatečný počet zájemkyň) velmi zajímavý kurz Obli-
čejové gymnastiky. 

Pro děti od 1,5 roku jsou určeny dopolední kurzy Cvičení s Mickou Cvičkou (pon-
dělí), jednoduché tvoření Barvička (čtvrtek) a kurzy hudební školy Yamaha (pá-
tek). I letos bude fungovat středeční MINIŠKOLIČKA, program na celé dopoled-
ne pro děti od 2 do 5 let bez doprovodu rodičů. Počet míst je omezen, proto si 
svá místa rezervujte na: miniskolickavestec@email.cz, přednost mají předplati-
telé (5 vstupů za 1.100 Kč). Začínáme ve středu 6. 9.

Pro děti od 4 let nabízíme odpolední kurzy: Orientální tance (pro dívky od 8 let, 
úterý), Zpívánky (středa), Atletika (čtvrtek) a také Angličtina (čtvrtek). Více 
podrobností a aktuální informace ke všem kurzům najdete na našich webových 
stránkách www.rcbaracek.cz a na našem facebooku. 

Novinkou v letošním programu je pravidelná SDÍLNA – úterní dopolední herna 
věnovaná sdílení zkušeností a názorů na předem vyhlášená diskuzní témata. 
Zúčastnit se mohou maminky, tatínkové, babičky, chůvy i další, kteří se s ostat-
ními chtějí podělit o svůj názor. Témata budou vyhlášena vždy s předstihem a na 
jedno téma budeme diskutovat celý měsíc. Jednou za měsíc pozveme také 
odborníka na zajímavý seminář. Vstupné do Sdílny je 40 Kč, v ceně vstupného je 
káva nebo čaj, aby se nám lépe diskutovalo ;-) Děti mají vstup zdarma, v herně si 

mohou zatím hezky pohrát. Vstupné na seminář bude vždy upřesněno. V září se 
můžeme těšit na téma Výchova dětí a seminář Hanky Perglerové „Pohádky nebo 
televize?“. Diskuze jsou neformální, nikoho nebudeme nutit se vyjadřovat, 
pokud sám nebude chtít :-)

Program pro děti v rodinném centru Baráček

RC BARÁČEKRC BARÁČEK

A první akcí pro děti, na kterou se může-
te hned po prázdninách těšit, jsou 
oblíbené Cyklohrátky aneb Hraní nás 

baví. Konat se bude v sobotu 9. 9. od 10:00 
v okolí vesteckého rybníka. Budeme se těšit 
na všechny malé závodníky, kteří si se svými 
koly, koloběžkami a odrážedly přijdou 
vyzkoušet naše dopravní hřiště, naučí se 
poznávat dopravní značky, i poskytovat 
první pomoc. Vstupné pro předem registro-
vané děti je 50 Kč, pro neregistrované 70 Kč. 

Registrace posílejte na: rcbaracek@gmail.com nebo na tel.: 777 129 542 nejpoz-
ději do čtvrtka 7. 9.

Těšíme se na viděnou v Baráčku! 

Jsme tu pro děti i rodiče, jednoduše, pro celou rodinu.

Za tým dobrovolníků z RC Baráček 
Katka Haladová
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SPORT

Letní přestávka je pomalu za námi a fotbalisty tak čeká další sezóna.
Čekají nás jak soupeři, se kterými jsme se potkávali v loňské sezóně, tak spousta 
nových. A věříme, že po letním posílení mužstva se nám bude dařit a výsledky 
přinesou našim fanouškům radost.

Na jaké zápasy se můžete těšit?

Zahájení 
fotbalové 
sezóny

Zahájení 
fotbalové 
sezóny

Věříme, že tak jako v sezónách minulých, tak i v této nás přijdete podpořit na 
naše domácí, ale i venkovní zápasy. Vážíme si podpory všech sponzorů, obce 
a našich věrných fanoušků.
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BARÁČNICKÁ RYCHTA
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BARÁČNICKÁ RYCHTA v HRNČÍŘÍCH
Dům dětí a mládeže - DŮM UM

Letní prázdniny utíkají a brzy vstoupíme do druhého školního roku, kdy 
s DDM-DŮM UM působíme hrnčířské RYCHTĚ. Máme zde za sebou první rok 
akcí pro děti i dospělé, otevřených dílen, kurzů i sobotních setkávání. 
V červenci se uskutečnil náš první úspěšný příměstský tábor. Jako INDIÁNI 
Z HRNČÍŘŮ s námi čtyřiadvacet dětí z Hrnčíř, Vestce a širokého okolí strávi-
lo 5 dnů záchranné stanice a plných dobrodružství, her a zábavy a už se těší 
na příští prázdniny! 

Fotogalerii najdete na adrese: 1url.cz/FthxQ

PRAVIDELNOU ČINNOST ZAHAJUJEME v týdnu od 25. 9. 2017, každá první 
hodina je ukázková a zdarma! Registrace, přihlášky a veškeré informace 
získáte na linhova@dumum.cz nebo na stránkách DDM-DŮM UM 
http://www.dumum.cz/krouzky 

Od října 2017 budeme nabízet bezplatné kroužky pro seniory. Dle Vašeho 
zájmu jsme připraveni zajistit kroužky keramiky, taneční nebo pohybové 
kroužky. Těšíme se na adrese: linhova@dumum.cz na Vaše náměty.

Rádi se s Vámi budeme dále setkávat na všech našich otevřených akcích. 
Připravujeme pokračování oblíbených SOBOTNÍCH DÁMSKÝCH KLUBŮ, 
OTEVŘENÝCH DÍLEN I CHARITATIVNÍCH VÝMĚNNÝCH BAZÁRKŮ. Termíny 
budeme včas zveřejňovat na www.dumum.cz, ve zpravodajích a na svých 
vývěskách.

Na setkání s Vámi v BARÁČNICKÉ RYCHTĚ v Hrnčířích, ulice K Šeberovu 805, 
se za DDM-DŮM UM těší Andrea Čermáková, Alena Fáčková a Renata 
Linhová.

http://www.dumum.cz/krouzky
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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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